
1
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA
DO MEIO AMBIENTE E DO DIREITO À CIDADE:

Coletânea de estudos do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de 

Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná

V.3 POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO 
E PATRIMÔNIO CULTURAL



2
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL



O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA
DO MEIO AMBIENTE E DO DIREITO À CIDADE:

Coletânea de estudos do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de 

Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná

V.3 POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO 
E PATRIMÔNIO CULTURAL

Ministério Público do Estado do Paraná

Curitiba
 2019



P223r    Paraná. Ministério Público.
O ministério público na defesa do direito à cidade : coletânea de estudos 

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção 
ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público 
do Estado do Paraná, volume 3 : políticas setoriais : mobilidade urbana, 
saneamento básico e patrimônio / organização Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e 
Urbanismo. — Curitiba: Procuradoria-Geral de Justiça: Fundação Escola do 
Ministério Público do Estado do Paraná, 2019.

401 p. v. 3

ISBN 978-85-68772-15-7 (Obra completa)
ISBN 978-85-68772-18-8 (Volume 3)

1. Ministério Público – coletânea – Paraná. 2. Coletânea de estudos.  
I. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo. II. Título.

CDU 347.963(816.2)(082.1)

Ministério Público do Estado do Paraná.
Associação Paranaense do Ministério Público.
Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha Catalográfica

Elaborada por Paola Carolina Polo – CRB-9/1915
Divisão de Biblioteca / Ministério Público do Estado do Paraná



PREFÁCIO
 

 A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público, 
com áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente 
diversos, exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da 
sociedade, no seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e 
suas metas e problemas.

 Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes vida, 
liberdade e igualdade.

 Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição 
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência 
humana.

 Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012 
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo, 
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos 
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.

 Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da Constituição 
Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa, posteriormente, 
do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a necessidade de um 
aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado o Centro de Apoio 
Operacional de Habitação e Urbanismo.

 A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma 
equipe dedicada e inspirada.

 Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para a 
elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a partir 
daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada. Nessa 
mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla dos temas 
recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros ministeriais.

 Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos 
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.



 Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos 
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que, 
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar 
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo, 
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos, 
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.

 Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto 
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.

 Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava 
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando atingir 
esta meta.

 Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com um 
respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários abarcados 
pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bem-sucedida lá 
na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se produziria. Isto 
está feito.

 Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição 
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase 
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o 
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e que 
o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica. Nessa 
mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes demorados 
em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo, esses volumes 
à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o custo foi irrisório 
quando comparado com o resultado obtido.

 Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as pessoas 
que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente, despercebido 
ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade, muitas vezes 
demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos consulentes.

 Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória, 
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima 



referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos 
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a 
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas 
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam que 
basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram, muito 
material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de nuanças 
diversas.

 Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres 
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma 
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e 
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.

 Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público 

do Estado do Paraná
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA 01/2015

EMENTA: Mobilidade urbana. Visão holística. Fundamentos da 
política nacional. Lei 12.587/2012: princípios e diretrizes. Planos 
municipais de mobilidade. Exigibilidade, prazos e conteúdo 
mínimo. Pesquisa de origem-destino. Regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas. Art. 25, §3º da CF/88 e Lei 13.089/2015. 
Transporte e mobilidade como funções públicas de interesse 
comum. Necessidade de plano de desenvolvimento urbano 
integrado. Transporte público coletivo. Serviços essenciais. 
Organização e prestação pelo poder público. Art. 30, V e 
art. 175 da CF/88. Requisitos e regras para concessões e 
permissões. Direitos dos usuários: padrões de qualidade 
e quantidade. Prestador do serviço que se equipara ao 
fornecedor à luz da principiologia do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/1990). Lei 8.987/1995: indicadores de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia e modicidade tarifária. Art. 175 da 
CF/88. Indispensabilidade de devido e prévio procedimento 
licitatório, conforme a Lei 8.666/1993. Modelagem do certame. 
Etapa interna: discricionariedade técnica adstrita ao dever 
de previdência da administração. Integração física, tarifária 
e operacional dos diversos modos e redes. Política tarifária. 
Revisões e reajustes. Gestão democrática, transparência 
e controle social. Hipóteses de improbidade. Fiscalização 
preventiva e controle de legalidade pelo Ministério Público.

 Diante do inconteste clamor de diversos segmentos da sociedade 
brasileira, das reiteradas consultas formuladas pelos órgãos de execução 
sobre a matéria e em observância às diretrizes do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais, através do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH/
CNMP), o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação 
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e Urbanismo, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, reunidos na 
Comissão de Mobilidade Urbana instaurada pela Procuradoria-Geral de Justiça 
do Estado do Paraná na Resolução n. 4.880 de 10 de dezembro de 2014, editam 
a presente Nota Técnica para fins de orientação da atuação institucional na área 
de Mobilidade Urbana.

1. Fundamentos da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

A mobilidade é definida como a condição em que se realizam os 
deslocamentos de pessoas e a distribuição de bens no território. Nos núcleos 
urbanos esse deslocamento é crucial, pois tem a finalidade de garantir o 
acesso aos serviços e equipamentos públicos e às oportunidades de emprego 
e estudo, proporcionando o constante aperfeiçoamento profissional e o bem-
estar propiciado pela fruição de bens culturais, de lazer e de entretenimento. 
Além disso, uma acessibilidade ampla e eficaz ao território contribui para o 
fortalecimento da economia local, visto que congestionamentos, infraestruturas 
de circulação precárias e carestia dos serviços de transporte público 
(pavimentação danificada, vias mal sinalizadas) implicam no aumento de custo 
e tempo dos deslocamentos (sejam das mercadorias, sejam das pessoas), 
impactando diretamente a esfera produtiva e as possibilidades de consumo.

Em função desse importante papel para o bem-estar da população 
e para a concretização de direitos básicos do cidadão, a mobilidade integra o 
direito à cidade, sendo um dos componentes essenciais para a plenitude do 
cidadão, o que se acha assinalado no art. 2º, I da Lei 10.257/2001:

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 infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações;
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Para tanto, a política de mobilidade urbana deve estar intimamente 
relacionada à política de desenvolvimento urbano, não se podendo esquecer 
que as vias e os logradouros públicos, componentes essenciais da infraestrutura 
de mobilidade, são elementos estruturantes do espaço urbano. Neles, há que se 
prestigiar as calçadas e transposições seguras a serem utilizadas pelos pedestres 
e a acessibilidade universal das pessoas com mobilidade reduzida.

Entretanto, o conceito de mobilidade urbana não pode ser confundido 
com o mero detalhamento desses aspectos físicos, restringindo-se ao transporte 
público e as vias por onde transitam os automóveis, pois a mobilidade é 
essencialmente o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e o 
espaço como um todo, devendo ser pensada essencialmente na perspectiva da 
distribuição dos usos e formas de ocupação da cidade.

A questão é, quaisquer que sejam os modos/modais de transporte ou a 
combinação de modos de transportes, esses devem operar em um espaço 
organizado para tal, com densidades urbanas e teor social adequados 
para cada tipo de modo e modal escolhido. (Silveira. Márcio Rogério, 
Cocco, Rodrigo Giraldi. Transporte público, mobilidade e planejamento 
urbano: contradições essenciais. Estudos Avançados 27 (79), 2013)

Destaque-se que essa interação entre concentrações populacionais e a 
distribuição dos usos e ocupação do solo são, essencialmente, matéria do Plano 
Diretor Municipal e da legislação urbanística dele decorrente. Portanto, a política 
municipal de mobilidade não pode estar apartada desse arcabouço normativo ou 
em contrário às suas disposições. Fundamental a consonância entre a política de 
mobilidade e o ordenamento territorial. Nesse sentido, uma importante estratégia 
de atuação é a redução da necessidade de deslocamentos, especialmente aqueles 
que implicam em grandes distâncias, promovendo uma distribuição mais racional 
de usos (comércios, serviços, residências, etc.) e densidades populacionais. Dado 
que ilustra o contra-senso na distribuição das atividades e pessoas em nossos 
territórios é o tempo gasto em deslocamentos em função do trabalho: no Paraná, 
aproximadamente 27% das pessoas ocupadas gastam mais de 30 minutos para se 
deslocar ao seu local de trabalho (IBGE, 2010)1. Tempo que poderia ser utilizado 

1 Dados referentes à educação e deslocamento, coletados no Censo Demográfico de 2010, 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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para o lazer, estudo, qualificação profissional entre outros. Os paulistanos, por 
exemplo, perdem em média 27 (vinte e sete) dias por ano no trânsito (inclusive 
no transporte público), o que corresponderia a, no mínimo, mais um período de 
férias aos usuários e demonstra o fracasso de um projeto de cidade centrado no 
automóvel individual como único meio de locomoção2.

 Frente a esse cenário, a Lei 12.587/2012 configura-se como marco 
central na consolidação da Política Nacional de Mobilidade Urbana como meio 
de acesso a direitos básicos e vetor de desenvolvimento econômico e social. 
Nela estão pautados os princípios, diretrizes e objetivos desta política setorial:

Art. 5o A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 
seguintes princípios:
I – acessibilidade universal;
II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais;
III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
urbano;
V – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI – segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços;
VIII – equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e
IX – eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Art. 6o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes 
diretrizes:
I – integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas 
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão 
do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
II – prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado;

2 ROLNIK, Raquel e KLINTOW, Danielle. (I)mobilidade na cidade de São Paulo. Estudos Avançados 
25 (71), 2011, pp. 89-108.
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III – integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
IV – mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
V – incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes;
VI – priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e
VII – integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira 
com outros países sobre a linha divisória internacional.

Art. 7o A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes 
objetivos:
I – reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 
refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades; e
V – consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

 

 Destaque-se nesse rol a prioridade dada aos modos de transporte não 
motorizados sobre os motorizados, bem como aos serviços de transporte coletivo 
sobre o transporte individual motorizado, visando, assim, uma distribuição mais 
justa dos ônus e benefícios do processo de urbanização (art. 2º, IX do Estatuto 
da Cidade), sobretudo no que tange aos distintos modos de deslocamento e sua 
compatibilidade com as necessidades de deslocamento.

Ademais, não se pode esquecer que o transporte coletivo está 
constitucionalmente categorizado como serviço de caráter essencial (Art. 30, 
V), assim, além da importância de sua existência per se, a qualidade de seu 
funcionamento também é crucial, remetendo a aspectos como acessibilidade, 
frequência de atendimento, tempo de duração das viagens, lotação dos veículos, 
confiabilidade no serviço, segurança, características dos veículos e dos locais 
de parada, sistema de informações, conectividade (integração física e tarifária), 
comportamento dos operadores e estado das vias.
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Entretanto, cabe realçar que, não obstante seja o transporte público 
coletivo (que na grande maioria das cidades brasileiras se restringe ao modal 
ônibus) entendido como serviço de caráter essencial, o planejamento e a gestão 
municipal não podem ser limitados a ele. Outros meios, como a bicicleta, e 
os deslocamentos a pé (neles incluídos os cadeirantes e demais pessoas com 
mobilidade reduzida), também devem ser objeto da política pública, resultando 
em espaços e infraestruturas de mobilidade qualificados e adequados para 
a utilização dos mesmos. Imprescindível, por exemplo, que as vias públicas 
sejam devidamente equipadas e sinalizadas para recebê-los, lembrando que 
muitas vezes isso pode implicar na redução do espaço destinado aos veículos 
automotores, privilegiando a circulação de modais não poluentes.

Digno de menção que, em princípio, é da competência municipal, mais 
especificamente do Executivo Municipal, a regulamentação e fiscalização dos 
serviços de transporte urbano, não apenas do transporte público coletivo, mas 
também dos modos individuais que tenham destinação pública e abrangência 
restrita aos limites municipais, além da jurisdição sobre o sistema viário local

Assim, em que pese a origem federal do cuidado legislativo no que 
concerne a transporte e trânsito (CRFB, art. 22, XI), não há dúvida de que o 
Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 
incluído o transporte público, sendo o coletivo de caráter essencial (CRFB, 
art. 30, I e V), cuja competência para organização e controle é privativa do 
Município. Portanto, esse é um tema em que as competências são muito 
claras nas orientações da Constituição Federal. Quadra aqui destacar que 
essa competência, em regra, é acometida ao Executivo Municipal, não 
apenas em razão da organização dos serviços, mas a própria via pública é 
um bem que está sob a administração do Chefe do Executivo Municipal, 
e são rotineiras as decisões pela inconstitucionalidade de lei municipal de 
iniciativa do legislativo que usurpa a competência aqui tratada.3

 Dentre as funções municipais salientadas, ganha relevo o planejamento 
da mobilidade urbana. A Lei 12.587/2012 inscreve o planejamento participativo 

3 GUIMARÃES, Geraldo Spagna. Comentários à Lei de Mobilidade Urbana – Lei n° 12.587/12: 
essencialidade, sustentabilidade, princípios e condicionantes do direito à mobilidade. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 206.
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como norte incontornável para a efetivação da política de mobilidade urbana 
e atribuiu ao município a função de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, 
integrado com a política global de desenvolvimento urbano, expressa no plano 
diretor municipal, e com as demais políticas setoriais (art. 18, inciso I).

2. Planos de Mobilidade Urbana

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587, artigo 24, §1º ao 
4°) tornou o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) instrumento vinculante 
para o acesso aos recursos orçamentários federais destinados à mobilidade 
urbana, em municípios com população superior a 20.000 habitantes e para todos 
os demais obrigados, na forma da lei, a elaborarem o plano diretor4. Definiu, 
ainda, um prazo de três anos, a partir da vigência do supracitado diploma legal, 
para a elaboração dos planos ou compatibilização do conteúdo dos já existentes 
ao plano diretor municipal. Ao momento de redação da presente Nota Técnica 
(maio/2015) este prazo já se mostra esgotado, premindo à instigação ministerial.

No Estado do Paraná, apenas 43 municípios necessitariam elaborar 
seu Plano de Mobilidade por possuírem mais de 20.000 habitantes, porém em 
função da existência de 8 regiões metropolitanas5 no Estado, esse número sobe 
para 236 municípios (Anexo I). Atualmente, de acordo com a pesquisa Perfil 
dos Municípios Brasileiros, realizada pelo IBGE no ano de 2012, somente 15 
municípios do estado possuem Planos Municipais de Transporte. Entretanto, cabe 
observar que além do número de municípios que possuem esse instrumento ser 
ínfimo frente ao universo legalmente exigido, estes podem não estar atendendo 
ao conteúdo mínimo estabelecido pela Política Nacional, sendo necessária sua 
adaptação ou reformulação.

4  De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001, art. 41) o plano diretor é instrumento 
em municípios: (i) integrantes de região metropolitana e aglomerações urbanas, (ii) onde o Poder 
Público municipal pretenda utilizar os instrumentos parcelamento ou edificação compulsório, 
imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida 
pública, (iii) integrantes de áreas de especial interesse turístico, (iv) inseridas na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional 
e (v) incluídas no cadastro nacional de Município com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 
de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

5  Região Metropolitana de Curitiba, Região Metropolitana de Londrina, Região Metropolitana de 
Maringá, Região Metropolitana de Apucarana, Região Metropolitana de Campo Mourão, Região 
Metropolitana de Umuarama, Região Metropolitana de Toledo e Região Metropolitana de Cascavel.
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Conforme anteriormente assinalado, a mobilidade urbana integra, de 
forma indissociável, a política de desenvolvimento urbano, devendo o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana estar integrado ao Plano Diretor Municipal, 
em seus princípios, diretrizes, ações e conteúdo. Importa, ainda, que este 
último delimite, com base nas leituras técnicas e participativas realizadas ao 
longo de sua elaboração e aprovação, o escopo mínimo e os principais temas 
que devem ser detalhados pelo PlanMob. Esse temário básico indicado pelo 
plano de desenvolvimento urbano local deve ser somado ao conteúdo mínimo 
estabelecido pela Política Nacional de Mobilidade (Lei 12.587/2012):

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os 
princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:
I – os serviços de transporte público coletivo;
II – a circulação viária;
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;
IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade;
V – a integração dos modos de transporte público e destes com os 
privados e os não motorizados;
VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 
infraestrutura viária;
VII – os polos geradores de viagens;
VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 
onerosos;
IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte 
público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano 
de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

 Cabe destacar que o universo de municípios que devem elaborar 
seus planos de mobilidade é diverso, compreendendo desde municípios polos 
de Regiões Metropolitanas com população predominantemente urbana, até 
municípios com aproximadamente 2.000 habitantes residindo, em sua grande 
maioria, nas áreas rurais. Assim, observados os elementos definidos pela Lei 
12.587/2012, cada município deve adequar o conteúdo e os enfoques do 
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seu Plano de Mobilidade à realidade local-regional, tendo como um de seus 
objetivos a necessidade da integração municipal, incluindo deslocamentos 
na área rural e entre esta e o(s) núcleo(s) urbano(s), tanto da sede como dos 
eventuais distritos espalhados por seu território. O Ministério das Cidades, em 
seu Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, 
sugere as diferentes priorizações de acordo com o porte do município:

 Figura 01: Incidência de temas nos Planos de Mobilidade por porte de município.

Fonte: Ministério das Cidades. Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana. Brasília, 2015, p. 225.
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Os planos de mobilidade devem conter objetivos claros a serem atendidos 
- de curto, médio e longo prazo – e metas de atendimento e universalização 
da oferta de transporte público coletivo. O plano deve ainda identificar meios 
financeiros e institucionais para sua execução, bem como o desenho do sistema 
de monitoramento e controle do sistema (art. 21). Entretanto, mesmo a 
universalização da oferta de transporte público representando uma importante 
meta do plano, o seu conteúdo não pode ser reduzido a ela, sendo fundamental, 
nos municípios que não o possuem, o planejamento do transporte não 
motorizado e da infraestrutura urbana necessária a circulação.

É importante frisar que a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 
(PlanMob) deve estar fundamentada em estudos técnicos, destacadamente um 
diagnóstico, com a descrição da atual condição dos deslocamentos na cidade, e 
um prognóstico, que demonstrará as tendências de crescimento e a projeções 
das necessidades de deslocamentos, simulando as variações nos deslocamentos, 
em função das principais propostas de alteração de infraestrutura, mensurando 
assim seus impactos e alternativas.

No tocante ao diagnóstico do setor de mobilidade, recomenda-se que 
este seja composto minimamente pelas seguintes informações: (i) inventário 
da estrutura física de circulação, (ii) estudos de comportamento na circulação, 
(iii) pesquisas operacionais do transporte coletivo, (iv) informações gerais do 
setor de transportes, (v) informações socioeconômicas, (vi) dispositivos legais 
referentes ao desenvolvimento urbano e aos componentes da mobilidade, (vii) 
estudos e projetos existentes que intervenham na circulação.

Para o detalhamento desses aspectos por etapas, recomenda-se 
consulta ao Termo de Referência elaborado pelo Paranacidade6, de possível 
adoção como roteiro mínimo pelos municípios, e o Caderno de Referência para 
Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana formulado pelo Ministério das 
Cidades7. A figura abaixo ilustra as principais etapas e atividades do Plano de 
Mobilidade.

6 O Serviço Social Autônomo do Paraná – PARANACIDADE está vinculado à Secretária Estadual 
de Desenvolvimento Urbano e tem por finalidade fomentar e executar atividade e serviços, 
não exclusivos do Estado, relacionados ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos 
municípios e a administração de fundos financeiros públicos destinados a esse fim.

7 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf
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Figura 02: Etapas e atividades do Plano de Mobilidade Urbana.

Fonte: Ministério das Cidades. Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana. Brasília, 2015, p. 196, elaborado por EMBARQ Brasil.

Dentre as análises necessárias para a elaboração do diagnóstico do 
Plano Municipal de Mobilidade Urbana e definição da política de mobilidade 
municipal, merece destaque a Pesquisa de Origem Destino, que tem por objetivo 
delimitar a distribuição espacial e temporal dos desejos de deslocamento 
gerados em uma determinada região ou cidade. Esta pode ser realizada 
utilizando diferentes metodologias de acordo com o objetivo principal8, porém 
o resultado deve sempre consistir em:

8 As principais tipologias de pesquisas de Origem e Destino são: (i) Domiciliar, delimita as demandas 
de viagens em conjunto com seu perfil sócio-econômico, (ii) Entrevistas com motoristas de veículos e 
(iii) Anotação das placas dos veículos, permitem uma análise do tráfego (iv) Embarque e desembarque 
que enfocam o planejamento operacional dos serviços de transporte coletivo urbano.
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uma matriz quadrada que retrata o número de viagens (demanda de 
viagens), em um determinado espaço de tempo (hora, dia, mês), entre 
cada par (origem e destino) de zonas de tráfego. Em alguns casos, 
estas viagens podem ser desagregadas por motivo (trabalho, estudo, 
lazer, compras, outros), por renda, sexo, idade ou escolaridade da 
população, por meio de transporte utilizado e todas as outras variáveis 
compreendidas na pesquisa. (Ministério das Cidades. Caderno 
de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.  
Brasília, 2015)

A confecção de matriz que demonstre claramente quais as necessidades 
de deslocamento no território é a base fundamental para qualquer planejamento 
no tocante à mobilidade urbana. Assim a pesquisa de origem e destino deve ser 
o norte para as ações de mobilidade urbana, sendo essencial sua elaboração 
para embasar o planejamento tanto das infraestruturas quanto dos serviços de 
mobilidade urbana, sejam eles prestados pelo próprio ente federado ou por 
delegação a terceiro.

As propostas do PlanMob devem ser viáveis e sustentáveis sob os 
aspectos econômico, social e ambiental. Para tanto, é indispensável que o Plano 
de Mobilidade esteja integrado aos instrumentos de planejamento orçamentário 
municipal – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual, como disposto no art. 20 da Lei 12.587/2012:

Art. 20. O exercício das atribuições previstas neste Capítulo [das 
Atribuições] subordinar-se-á, em cada ente federativo, às normas 
fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas 
disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos 
imperativos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

No estado do Paraná, essa diretriz ganha maior objetividade com a 
orientação de elaboração dos Planos de Ação e Investimentos9, derivados da 
Lei Estadual n. 15.229/2006, e que devem conter o detalhamento das ações 

9 O Termo de Referência para elaboração de Planos de Mobilidade Urbana elaborado pelo 
PARANACIDADE determina a elaboração do Plano de Ações e Investimentos (PAI) como um dos 
produtos vinculados ao PlanMob.
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e investimentos públicos municipais prioritários de acordo com as propostas 
do PlanMob. Essas devem resultar de amplo debate com a comunidade e 
de pactuação política entre Poder Público e usuários, além de possuírem 
viabilidade técnica, econômica e financeira. A definição de metas, responsáveis 
e prazos para um período de cinco anos (horizonte temporal do Plano de Ação e 
Investimentos) também é crucial para a efetivação do Plano de Mobilidade, com 
periódica revisão.

Como todo processo de planejamento, o PlanMob deve ser 
sistematicamente monitorado e avaliado, sendo necessário o estabelecimento 
de indicadores que possam dimensionar, de maneira clara e simples, o 
atingimento dos objetivos e metas propostos pelo plano, factibilizando, enfim, o 
controle social e a fiscalização a posteriori pelos órgãos competentes.

Entre os instrumentos possíveis para esse monitoramento ganha 
crescente relevância o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, o qual abarca 
as três dimensões fundamentais da mobilidade – aspectos sociais, econômicos 
e ambientais – e é composto por nove domínios: acessibilidade, aspectos 
ambientais, aspectos sociais, aspectos políticos, infraestrutura, modos não 
motorizados, planejamento integrado, tráfego e circulação urbana e sistemas 
de transporte urbano. Essas dimensões agrupam 37 temas, mensurados por 87 
indicadores, confirmando-se, assim, como índice bastante completo, porém de 
fácil aplicação e mensuração pelos municípios, pois não exige a utilização de 
sistemas computacionais robustos ou modelos matemáticos complexos.

O Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) terá um prazo máximo de 10 
anos, porém isso não significa que o horizonte projetado em sua elaboração deva 
se restringir a esse prazo, cabendo ao município definir qual é esse horizonte 
em função de sua dinâmica própria e quais os marcos para o monitoramento e 
constante avaliação de seu plano, inclusive com a finalidade de evitar conflitos 
de continuidade com as sucessivas mudança de gestão.

Cabe destacar que, a exemplo do Plano Diretor, o processo de elaboração 
e monitoramento do Plano de Mobilidade Urbana deve estar pautado na gestão 
democrática, assegurada por mecanismos como órgãos colegiados com a 
participação da sociedade civil, audiências públicas, conferências e consultas 
públicas e procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da 
satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas.
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Por fim ressalta-se que mesmo aqueles municípios que não estão 
obrigados, pela Política Nacional de Mobilidade a elaborarem Planos de 
Mobilidade Urbana, não podem se furtar à atribuição de planificar, gerir e 
investir na infraestrutura de mobilidade, observando os princípios, diretrizes e 
objetivos da Lei 12.587/2012, sendo esta uma atribuição constitucional:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[…]

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial;

[…]

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;

 Destarte, certamente poderá o Ministério Público, na defesa da ordem 
urbanística (art. 1º, VI da Lei 7.347/1985), demandar atuação pró-ativa das 
autoridades governamentais nesta seara, a despeito da norma específica.

3. Transporte e Mobilidade em Regiões Metropolitanas e 
Aglomerações Urbanas

Como já citado anteriormente, o Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana não se insere no vazio normativo. Ao contrário, como todos os demais 
planos urbanísticos, rege-se pelo princípio da coesão dinâmica10, sujeitando-se 
ao conteúdo do Plano Diretor, como plano urbanístico geral de ordenamento do 
território municipal, mas também aos documentos de planejamento em escalas 
metropolitana, estadual, regional e nacional.

10 “Vigora no direito urbanístico um princípio da coesão dinâmica de suas normas, que exige 
uma coerência teleológica entre elas, como condição para que os resultados pretendidos sejam 
alcançados. Assim sendo, o planejamento deixa de ser uma faculdade para converter-se em uma 
obrigação do Poder Público.” (PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de 
Propriedade. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 226).
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Dentre esses, assume destaque o denominado Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), determinado pela Lei 13.089/2015 
(Estatuto da Metrópole) para todas as Regiões Metropolitanas e Aglomerações 
Urbanas instituídas11. Nos termos do art. 10º, §3º, cabe aos municípios delas 
partícipes compatibilizar seus Planos Diretores – e, por conseguinte, seus Planos 
de Mobilidade – com as diretrizes do PDUI:

Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão 
contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado 
mediante lei estadual.

§ 1o Respeitadas as disposições do plano previsto no caput deste artigo, 
poderão ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas 
públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana.

§ 2o A elaboração do plano previsto no caput deste artigo não exime o 
Município integrante da região metropolitana ou aglomeração urbana da 
formulação do respectivo plano diretor, nos termos do § 1o do art. 182 da 
Constituição Federal e da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

§ 3o Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas 
mediante lei complementar estadual, o Município deverá compatibilizar 
seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da 
unidade territorial urbana.

§ 4o O plano previsto no caput deste artigo será elaborado no âmbito 
da estrutura de governança interfederativa e aprovado pela instância 
colegiada deliberativa a que se refere o inciso II do caput do art. 8o desta 
Lei, antes do envio à respectiva assembleia legislativa estadual.

Art. 12. O plano de desenvolvimento urbano integrado de região 
metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o conjunto 
de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger 
áreas urbanas e rurais.

§ 1o O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo:

11 Atualmente, no Estado do Paraná, essas unidades territoriais são em número de oito: Curitiba 
(Lei Complementar Federal n. 14/1973), Londrina (Lei Complementar Estadual n. 81/1998), Maringá 
(Lei Complementar Estadual n. 83/1998), Umuarama (Lei Complementar Estadual n. 149/2012), 
Toledo (Lei Complementar Estadual n. 184/2015), Campo Mourão (Lei Complementar Estadual n. 
185/2015), Cascavel (Lei Complementar Estadual n. 186/2015), e Apuracana (Lei Complementar 
Estadual n. 187/2015).
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I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo 
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos;

II – o macrozoneamento da unidade territorial urbana;

III – as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, 
uso e ocupação no solo urbano;

IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas 
afetas à unidade territorial urbana;

V – a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à 
proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas 
sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; e

VI – o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições.

 Essa necessidade decorre da própria natureza supralocal de certos 
serviços essenciais, como o transporte coletivo e o saneamento, não por outro 
motivo caracterizados como funções públicas de interesse comum, isto é, 
temáticas que, pela dinâmica de interação da cidade real – que extrapola as 
fronteiras político-administrativas – têm repercussão para a população de mais 
de um ou de todos os municípios da região. Com efeito, o art. 2º, II do Estatuto 
da Metrópole preceitua função pública de interesse comum como qualquer 
“política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, 
isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes”.

A intensa urbanização gerou situações de acentuada interdependência 
entre cidades, onde os limites municipais se tornaram uma mera 
formalidade, incompatíveis com as relações econômicas, sociais e culturais 
que acontecem na vida real. Em alguns casos, o grau de conurbação é tão 
intenso que a delimitação de territórios é apenas político-administrativa, 
com continuidade do tecido urbano e das características socioeconômicas. 
Essa barreira invisível dos limites administrativos se manifesta com 
particular intensidade na gestão da mobilidade urbana. Os serviços de 
trânsito e os transportes públicos são constitucionalmente reconhecidos 
como de interesse local, portanto de responsabilidade das administrações 
municipais. Por outro lado, a proximidade e a conurbação ampliam a 
incidência de deslocamentos intermunicipais cotidianos, por todas as 
modalidades de transporte, exigindo a provisão de uma infraestrutura física 
e de serviços impossível de ser atendida pelas Prefeituras. Naturalmente, 
esta situação exige a configuração de novos arranjos institucionais na 
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gestão dos serviços públicos, entre eles a mobilidade urbana. (...) Uma 
gestão metropolitana é necessária para prover a mobilidade intramunicipal 
e intrametropolitana com redes de serviços estruturadas, coordenadas e 
complementares, integrando os municípios envolvidos e o governo estadual 
nos processos de planejamento e de gestão por meio da construção de 
redes intermodais, integradas operacional e tarifariamente. Na gestão da 
mobilidade metropolitana, os municípios e os órgãos estaduais precisam 
administrar três níveis distintos de fluxos de pessoas e bens: os fluxos 
internos a cada cidade, que possuem origem e destino no âmbito exclusivo 
do município; os fluxos intrarregionais, entre os municípios da região; e os 
fluxos externos, que passam pela região mas têm origem e/ou destino fora 
dos seus limites.12

No caso específico da política de mobilidade urbana, o chamado 
movimento pendular13 é fenômeno que bem ilustra a intensidade e frequência 
dos deslocamentos entre cidade-polo e cidades-dormitórios (periféricas), 
podendo ser equacionado tão somente em escala metropolitana. Na expressão 
de Delgado, Cintra e Moura:

(…) esse tipo de mobilidade é revelador da extensão do fenômeno urbano 
no território, com seu dimensionamento e mapeamento constituindo-se 
em ferramentas fundamentais à delimitação de grandes áreas urbanas 
– aglomerações e outros arranjos espaciais. Além disso (…) esse tipo de 
movimento vem adquirindo crescente visibilidade nas grandes cidades, 
dada sua associação com demandas por transporte e vias de circulação, 
incidindo de maneira decisiva no funcionamento cotidiano e na projeção 
estratégica das cidades, tanto para pessoas como para empresas e 
instituições14.

12 MINISTÉRIO DAS CIDADES, Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana 2015, pp. 118-119.

13 A expressão remete “aos deslocamentos da população para trabalho e(ou) estudo em município 
que não o de residência, e devem ser considerados referenciais obrigatórios na formulação de 
políticas públicas urbanas, especialmente de transporte, circulação, moradia e uso do solo.” 
(DELGADO, Paulo Roberto; CINTRA, Aneal e MOURA, Rosa. Organização social do território e 
mobilidade urbana. In: FIRKOWSKI, Olga Lúcia Castreghini de Freitas e MOURA, Rosa (Eds.). 
Curitiba: transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital : Observatório das 
Metrópoles, 2014, p. 338).

14 DELGADO, P.; CINTRA, A. e MOURA, R. Idem, p. 339.
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Destarte, a confecção da política de mobilidade urbana não pode ignorar 
esse contexto, assumindo, por exemplo, que certas vias públicas detêm função e 
hierarquia de eixos estruturais metropolitanos, cuja continuidade e fluxo devem 
ser assegurados entre os vários municípios; que certas linhas de transporte 
coletivo atendem simultaneamente a diversos municípios, não podendo 
ser unilateralmente suprimidas15; que certos terminais de ônibus servem à 
integração nos deslocamentos de distintas origens, não podendo simplesmente 
se limitar à administração de um único ente, tendo em vista o interesse comum 
sobre eles. Ou seja, tanto os serviços quanto as infraestruturas de mobilidade 
urbana devem ser gerenciados de modo a garantir a conectividade do território 
de toda uma aglomeração urbana ou região metropolitana e facilitar os 
deslocamentos do cidadão, sobretudo os diários ou periódicos, para acesso a 
trabalho, equipamentos públicos e oportunidades educacionais. Por esta razão, 
como bem pondera Alaôr Caffé Alves,

(…) se a função pública a ser realizada é de caráter regional, não pode 
o Município impedi-la, a pretexto de que será em seu “território”, pois 
o território do Município é também território estadual e nacional. O 
que orienta a decisão regional ou local não é, pois, a mera localização 
física da função ou do serviço público, mas sua finalidade, natureza e 
características que os fazem ser de responsabilidade deste ou daquele 
ente público governamental ou deles em conjunto, independentemente 
do local de sua realização. Esta questão é de grande importância para a 
delimitação das competências privativas ou concorrentes dos Municípios 
e do Estado federado, em face da realização das funções públicas de 
interesse comum. É importante notar, finalmente, que a instituição de 
região metropolitana tem um caráter funcional, ou seja, destina-se a 
integrar o agrupamento dos Municípios metropolitanos na organização, 
planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. 
Desse modo, a referida integração pressupõe a inafastável garantia de 
que os Municípios podem (e devem) participar das decisões e ações 
regionais, sob diferentes modalidades, em todas as fases de organização, 
planejamento e execução das funções públicas de interesse comum.16

15 Nos termos do art. 4º, XI da Lei 12.587/2012, o transporte público coletivo intermunicipal de 
caráter urbano é definido como o “serviço de transporte público coletivo entre Municípios que 
tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos”.

16 ALVES, Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões: novas dimensões 
constitucionais da organização do Estado Brasileiro. Revista de Direito Ambiental | vol. 15 | p. 184 
| Jul / 1999 | DTR\1999\584.
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O rebatimento dessa nova perspectiva jurídica sobre o direito 
administrativo tradicional é inegável. Embora a titularidade dos serviços 
de transporte coletivo urbano (ou seja: de escala local) seja, em princípio, 
do município, sua prestação, num contexto de conurbação, com a devida 
regularidade, eficiência, modicidade, continuidade e qualidade – requisitos 
do art. 6º, §1º da Lei 8.987/1995 – depende, diretamente, de planejamento 
coerente e conjunto, que transcende o território e as competências de um único 
ente federado. Reflexamente, porém, as deliberações tomadas em âmbito 
supramunicipal, ao serem encampadas pelo Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado, incidem no modelo de organização local dos serviços públicos, 
atingindo, por vezes, sua titularidade17, a exemplo da definição sobre qual o 
conjunto de linhas intermunicipais (operadas em esfera metropolitana) e de 
linhas urbanas/locais (operadas em nível municipal). O PDUI fornecerá também 
os contornos do modelo de integração entre trajetos de municípios vizinhos, 
inclusive do ponto de vista do sistema viário básico, das ciclovias, etc. Por óbvio, 
o ordenamento do uso e ocupação do solo é base de todo esse planejamento, 
conforme já ressaltado.

17 “A promoção da outorga pressupõe a titularidade da competência para prestação do serviço 
público. Em princípio, isso se traduz numa questão de discriminação de poderes entre os entes 
federativos. A questão nem sempre é simples, eis que podem surgir dúvidas sobre a titularidade 
da competência sobre determinado serviço. Esses conflitos podem envolver duas dimensões 
diversas. Pode aludir-se a conflitos de competência homogênea, para indicar situações em que a 
disputa se põe entre entes federativos de mesma espécie. Assim, pode supor-se uma controvérsia 
sobre a titularidade da competência para concessão de serviços de transporte coletivo em certa 
região contígua entre dois Municípios. Sabe-se que o serviço é municipal, mas a dúvida envolve 
o Município titular da competência para prestar o serviço em determinado local. Veja-se que o 
critério de solução desses problemas é, usualmente, geográfico. Trata-se, na maior parte dos casos, 
de identificar o espaço territorial em que o serviço público será prestado. A partir da vinculação 
espacial, torna-se possível identificar a titularidade da competência para delegação.Também se 
poderia estabelecer conflito de competência heterogênea, na medida em que entes federativos 
de diversa espécie estivessem envolvidos. Assim, tem-se disputado sobre a competência para 
prestação de serviços de saneamento básico. Em muitos casos, o fornecimento de água depende 
do aproveitamento de fontes de titularidade estadual. Seria possível imaginar uma disputa entre 
o Estado e Município acerca da titularidade do serviço, o que refletiria na competência para 
promover a delegação. Nesses casos, a solução do conflito envolve outros critérios, que não apenas 
o espacial. Nada impede que se configure titularidade cumulativa, especialmente quando se 
cogitar de competência homogênea. A contiguidade geográfica entre diversos Municípios pode 
conduzir à impossibilidade de secionamento da prestação do serviço ao território de um único 
dentre eles. Isso acarretara a imperiosa conjugação dos interesses dos diversos entes federativos, 
de modo a racionalizar a prestação do serviço e assegurar a menor tarifa possível. Nesses casos, 
pode surgir um convenio entre diversas pessoas estatais, inclusive para fins de delegação da 
prestação à iniciativa privada.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço 
Público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 208-209).
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Entendendo que a conformação das regiões metropolitanas 
inaugura uma instância sui generis, senão política, ao menos 
administrativa, é que o Supremo Tribunal Federal reforçou a 
prevalência do interesse comum sobre o interesse local (princípio 
norteador da governança interfederativa, inscrito também no art. 
6º, I da Lei 13.089/2015) na gestão dos serviços compartilhados 
(no caso concreto, atrelados à política de saneamento básico), 
delineando, por conseguinte, que, na hipótese de prestação 
delegada do serviço público, o poder concedente não se 
concentra nas mãos do Estado, nem reside com os municípios, 
individualmente, mas acha-se atribuído ao colegiado formado 
pelos municípios e o Estado:

Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço 
público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do 
serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, 
adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e 
disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites 
territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum 
do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento 
básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza 
de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da 
Constituição Federal. (…) O interesse comum é muito mais que a soma 
de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de 
saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco 
todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde 
pública de toda a região. (…) Reconhecimento do poder concedente 
e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios 
e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não 
necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração 
do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada 
Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana 
de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente 
tenha predomínio.

(STF – ADI: 1.842 RJ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
06/03/2013, Tribunal Pleno)
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Anteriormente, distribuíam-se as competências em matéria de 
transporte coletivo rodoviário de passageiros da seguinte maneira: a União 
é titular do transporte interestadual, o Estado-membro do transporte 
intermunicipal e o município do transporte local, isto é, o que seja residual 
às anteriores tipologias. A seu turno, a definição da jurisdição sobre a malha 
rodoviária nacional respeita, via de regra, a mesma lógica.

Até o momento, no Estado do Paraná, essa modalidade de transporte 
intermunicipal é objeto da Lei Complementar Estadual n. 153/2013, no que 
pertine às atribuições administrativas (linhas rodoviárias e metropolitanas do 
interior a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR18 e linhas 
intermunicipais da Região Metropolitana de Curitiba a cargo da COMEC19). 
Paralelamente, os demais aspectos, mormente o planejamento e implantação 
do serviço, a sua outorga/delegação, o controle e as obrigações das empresas 
transportadoras, restam ainda normatizados pelo Regulamento do Transporte 
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná, 
aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.821/2000.

Trata-se, todavia, de competência residual delimitada no art. 25, § 
1º, da Constituição Federal20. Destarte, a edição do Estatuto da Metrópole, 

18 O DER/PR foi criado pelo Decreto-Lei 547, de 18.12.1946, e reorganizado pela Lei 1.052, de 
20.11.1952, e Lei 8.485, de 03.06.1987.

19 “Art. 1º O transporte coletivo público intermunicipal de passageiros do Estado do Paraná, como 
serviço público, terá sua organização, gerenciamento e planejamento providos pela Administração 
Pública Estadual.
§ 1º No âmbito da Administração Pública Estadual, as competências para delegação do serviço de 
transporte coletivo público intermunicipal de passageiros de linhas rodoviárias e metropolitanas 
do interior, bem como as funções fiscalizatórias, de planejamento e de gestão do mesmo serviço 
serão exercidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR.
§ 2º No âmbito da Administração Pública Estadual, as competências para delegação do serviço 
de transporte coletivo público intermunicipal de passageiros entre os Municípios de Adrianópolis, 
Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do 
Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, 
Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro 
Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do 
Paraná, da Região Metropolitana de Curitiba, bem como as funções fiscalizatórias, de planejamento 
e de gestão do mesmo serviço serão exercidas pela Coordenação da Região Metropolitana de 
Curitiba – COMEC, criada pela Lei Estadual nº 6.517, de 02 de janeiro de 1974.”

20 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição.
§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
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reconhecendo que a realidade da urbanização brasileira é mais complexa do que 
essa categorização estanque, inaugura nova figura, qual seja, a do transporte 
metropolitano strictu sensu. Nessa transição, vocacionada e autorizada pelo art. 
25, §3º da Constituição de 1988, o transporte coletivo metropolitano passa a 
ser informado por nova lógica e novo regime jurídico, despedindo-se da esfera 
exclusiva de competência executiva do Estado do Paraná, que sempre foi residual.

Dessa nova jurídico-urbanístico o Ministério Público, no interesse 
difuso da ordem urbanística, tutelado pelo art. 1º, VI da Lei 7.347/85, é fiscal 
e fomentador. Nesse sentido, deverão os órgãos de execução acompanhar não 
só a elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana, como também 
do Plano de Desenvolvimento Regional Integrado, em atuação coordenada, 
assegurando, em ambos, as dimensões: a) da participação popular; b) do 
conteúdo mínimo; e c) da consistência técnica. Sem olvidar, por óbvio, que os 
PlanMob, após editados, devem ser revisados e adequados à luz do segundo 
(PDUI), sempre que os municípios integrarem uma Região Metropolitana ou 
Aglomeração Urbana, observando-se os prazos dispostos no art. 21 da Lei 
13.089/2015, sob pena de improbidade administrativa aos responsáveis:

Art. 21.  Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 

8.429, de 2 de junho de 1992:

I – o governador ou agente público que atue na estrutura de governança 
interfederativa que deixar de tomar as providências necessárias para:

a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 desta Lei, 
no prazo de 3 (três) anos da instituição da região metropolitana ou da 
aglomeração urbana mediante lei complementar estadual;

b) elaborar e aprovar, no prazo de 3 (três) anos, o plano de desenvolvimento 
urbano integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações 
urbanas instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei mediante lei 
complementar estadual;

II – o prefeito que deixar de tomar as providências necessárias para 
garantir o cumprimento do disposto no § 3o do art. 10 desta Lei, no prazo 
de 3 (três) anos da aprovação do plano de desenvolvimento integrado 
mediante lei estadual.
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4. Direitos dos usuários: prestação dos serviços com segurança, 
modicidade tarifária e adequação.

Feitas tais ponderações, insta consignar que, do ponto de vista da defesa 
dos direitos dos usuários e da proteção do patrimônio público, é imperativo que o 
processo de planejamento da política pública em tela desemboque em atividade 
prestacional em sentido amplo (absorvendo obras e serviços), traduzida: a) na 
adequada implantação e ordenação da infraestrutura de mobilidade urbana 
(inclusive de trânsito); e b) na regular organização e prestação dos serviços de 
transporte. Ambas as vertentes de ação decorrem das demandas levantadas 
nos respectivos Planos de Mobilidade Urbana (desdobrando o Plano de 
Desenvolvimento Integrado e o Plano Diretor) e das soluções pactuadas entre o 
Poder Público e a população.

Especificamente quanto ao contorno dos serviços de transporte, vale 
notar que a definição de sua natureza e quantidade está intrinsecamente atrelada 
às peculiaridades locais e regionais. É dizer, nem todos os municípios precisam 
dispor, por exemplo, de transporte público coletivo. Onde ainda não houver 
tal serviço21 sua eventual necessidade deve ser sondada e indicada pelo Plano 
de Mobilidade Urbana. Quando já em funcionamento, seu aperfeiçoamento, 
adequação, reestruturação e/ou ampliação devem ser previstos. Nos contextos 
que dispensem transporte público coletivo e/ou individual (a exemplo do 
serviço de táxi), segundo reza o art. 24, §2º da Lei 12.587/2012, o PlanMob 
deverá enfocar o transporte não motorizado e o planejamento da infraestrutura 
para os deslocamentos a pé e por bicicleta.

Sem embargo, onde existirem ou forem diagnosticados como essenciais 
(e desde que não ultrapassem o interesse e o território locais, repise-se), os 
serviços de transporte público coletivo urbano são de titularidade do ente 
municipal, apto a organizá-los e prestá-los, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão. Assim preconiza a Constituição de 1988:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(…)

21 De modo genérico, a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2012, disponível em: 
http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm) oferece informações sobre os 
Municípios que contam com sistema de transporte urbano.
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V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Outrossim, essa titularidade é prevista no art. 18 da Lei 12.587/2012:

Art. 18. São atribuições dos Municípios:

(…)

II – prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

Os serviços de transporte coletivo cuja prestação seja direta, sujeitam-
se às normas próprias da Administração Pública. Aqueles delegados a particular 
em regime de concessão ou permissão, por sua vez, sofrem o influxo, em linhas 
gerais, do art. 175 da Carta Magna:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 
como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 
ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária;

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Por sua inconteste essencialidade, o comando constitucional fornece 
os pilares basilares do regime jurídico das concessões públicas, enquadrando 
seus aspectos mais nevrálgicos, quais sejam: a) as condições do contrato em si; 
b) os direitos dos usuários do serviço; c) a política tarifária; d) e os padrões de 
qualidade e adequação na prestação do serviço. Este último vértice é esmiuçado 
pela Lei 8.987/1995, da qual merecem decalque os arts. 6º e 7º:
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Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria 
e expansão do serviço.

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990, são direitos e obrigações dos usuários:

I – receber serviço adequado;

II – receber do poder concedente e da concessionária informações para a 
defesa de interesses individuais ou coletivos;

III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários 
prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do 
poder concedente (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

IV – levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço 
prestado;

V – comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
concessionária na prestação do serviço;

VI – contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos 
através dos quais lhes são prestados os serviços.

Note-se que, ao consolidar o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, 
a Lei 12.587/2012 fixou marcos ainda mais incisivos de direitos para os cidadãos 
usuários, avançando para os aspectos de gestão democrática (direito a ser 
informado sobre e a participar no planejamento do sistema), controle social 
(parâmetros de qualidade e quantidade dos serviços ofertados) e acessibilidade 
universal (nos termos da Lei Federal 10.098/2000):

Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade 
Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:
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I – receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o da Lei n. 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995;

II – participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política 
local de mobilidade urbana;

III – ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, 
de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos 
serviços e modos de interação com outros modais; e

IV – ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional 
de Mobilidade Urbana, conforme as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 
2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, 
em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre:

I – seus direitos e responsabilidades;

II – os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e

III – os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços 
ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de 
resposta.

Especialmente sob a ótica consumerista (posto ser indubitável que a 
prestação do serviço de transporte de passageiros enquadra-se na relação de 
consumo delineada nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor22), 
essas normas são de fundamental relevo. Por exemplo, quaisquer alterações 
no modus operandi do fornecimento do serviço (sobretudo com relação a 
itinerários, horários, tarifas e meios de interação com outros modais) devem 
ser amplamente divulgados e, preferencialmente, precedidos de consultas 
públicas. Devem ser levadas a cabo somente mediante expressa motivação que 

22  “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 
ou prestação de serviços.
(…)
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.”
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homenageie o interesse público e não destoe do juízo técnico, assegurando 
que tais ajustes não deixem em desamparo a demanda por deslocamentos 
atualmente atendida por tais rotas, haja vista a previsão sobre direito à 
informação clara a que fazem jus os consumidores, constante do artigo 6º, III 
da Lei 8.078/90:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem.

No que toca aos padrões de qualidade e quantidade do serviço, o próprio 
instrumento contratual da concessão deverá necessariamente comportar 
parâmetros claros de avaliação, por meio do estabelecimento de metas de 
desempenho e seus mecanismos de controle (art. 10º, I da Lei 12.587/2012) 
e da definição dos incentivos e das penalidades vinculadas à consecução ou não 
dessas metas (art. 10º, II). Na dicção doutrinária:

A natureza desses indicadores variara segundo a natureza do serviço. 
Pretende-se não apenas confirmar o dever de o concessionário prestar 
o serviço adequado, mas, também, estabelecer critérios objetivos 
de controle de sua conta. A existência de indicadores que permitam a 
avaliação objetiva é fundamental por inúmeros motivos. Em primeiro 
lugar, porque permite fiscalização preventiva, reduzindo o risco de danos. 
O poder concedente, o concessionário e os usuários poderão determinar, 
inclusive, a potencialidade de ocorrências danosas. Depois, haverá 
objetivação dos poderes estatais de fiscalização do concessionário. A 
verificação da desconformidade entre a atuação do concessionário 
e os parâmetros de qualidade do serviço imporá o dever de o poder 
concedente adotar as providências necessárias, inclusive promovendo a 
extinção da concessão por caducidade.23

 

23 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 317.
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 A ênfase de que o serviço público de transporte de passageiros ofertado 
no mercado de consumo deve atender a requisitos de qualidade e segurança 
extrai-se do princípio geral das relações de consumo abraçado pelo artigo 4º, 
V do Código de Defesa do Consumidor e, por igual, do artigo 22 do mesmo 
diploma legal:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios:

(…)

V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle 
de qualidade e segurança dos produtos e serviços, assim como de 
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e quanto 
aos essenciais, contínuos.

Por constituir o transporte uma obrigação de resultado, informada 
em cláusula de incolumidade, implica em segurança constante, já que o 
deslocamento da origem para o destino deve ser permanente, durante o trajeto.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 
INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. USUÁRIO DEIXADO EM PARADA 
OBRIGATÓRIA. CULPA

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. A responsabilidade decorrente do 
contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da 
Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do 
Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório 
quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o 
acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando 
houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes 
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de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil). 2. Deflui 
do contrato de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao 
transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730 do 
CC), sendo certo que a cláusula de incolumidade se refere à garantia de 
que a concessionária de transporte irá empreender todos os esforços 
possíveis no sentido de isentar o consumidor de perigo e de dano à sua 
integridade física, mantendo-o em segurança durante todo o trajeto, 
até a chegada ao destino final. 3. Ademais, ao lado do dever principal 
de transladar os passageiros e suas bagagens até o local de destino 
com cuidado, exatidão e presteza, há o transportador que observar 
os deveres secundários de cumprir o itinerário ajustado e o horário 
marcado, sob pena de responsabilização pelo atraso ou pela mudança 
de trajeto. 4. Assim, a mera partida do coletivo sem a presença do 
viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação 
do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo 
ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que 
envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu 
na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo 
de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a chamada 
dos viajantes para reembarque de forma inequívoca. 5. O dever de o 
consumidor cooperar para a normal execução do contrato de transporte 
é essencial, impondo-se lhe, entre outras responsabilidades, que também 
esteja atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada 
para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros (art. 738 
do CC). 6. Recurso especial provido. (REsp 1354369/RJ. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 05/05/2015(destaque nosso).

Ainda, impositivo é o direito básico do consumidor de usufruir de um 
serviço público de forma adequada e eficaz, à luz 6º, X da legislação consumerista:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Noutro giro, importa consignar que, no transporte coletivo de 
passageiros, a responsabilidade do fornecedor é objetiva quando ocorrer 
falha na prestação de serviços, de acordo com o artigo 14, §1º, I, II, III da Lei 
8.078/90:
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quanto não fornece a segurança que 
o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

Não é outra a posição pretoriana de nosso Superior Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO 
MORAL. ACIDENTE. PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 83/STJ. CULPA EXCLUSIVA 
OU DE TERCEIRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211/
STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 557 do Código de 
Processo Civil, é possível ao Relator negar seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário 
à súmula. No presente caso, ocorreu a incidência dos enunciados n. 83 
e 211 da Súmula desta Corte. 2. No que se refere à responsabilidade 
da agravante – empresa privada concessionária de serviço público -, 
com base na Teoria do Risco Administrativo, responde objetivamente 
pelos danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação 
do serviço. Precedentes. 3. Temas recursais referentes à culpa 
exclusiva da vítima ou de terceiro não foram debatidos pela Corte 
estadual, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. 
Assim, aplicável o enunciado n. 211 da Súmula desta Casa, porquanto é 
inadmissível recurso especial quanto ao tema, a despeito da oposição 
de embargos de declaração, não foi apreciado pela Corte estadual. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ. Ag no AREsp 617327/
GO. Relator: Ministro Mauro Aurélio Bellizze. Data de Julgamento: 
24/05/2015).
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Saliente-se que, no caso do transporte coletivo urbano, o contrato 
entre passageiro e fornecedor (prestador do serviço) é, amiúde, verbal ou 
informal, não necessitando da apresentação de bilhete para que o consumidor 
possa exigir  seu direito, caso violado. Assim leciona o doutrinador Bruno 
Miragem24:

O bilhete ou passagem que demonstre é prova do contrato de transporte, 
não é requisito para sua formação ou execução, uma vez que se trata 
de convenção que pode ser demonstrada por todos os meios de prova 
admissíveis em direito. Daí que o contrato não exige bilhete, quanto 
menos impresso em papel ou outro suporte, evoluindo-se em grande 
velocidade para uso de meios eletrônicos de contratação, pagamento 
e demonstração da existência da passagem, os quais fazem prova 
nos mesmos termos, respeitadas as condições em que mantém sua 
integridade como tal. Todavia, não se perca de vista que, onde haja 
bilhete, sua posse legitima o passageiro. No caso de bilhete nominativo, 
pode impor, o transportador, condições ou limitações à cessão. Cumpre 
ao transportador, quando emita bilhete, proceder o controle de seu uso, 
de modo que assume o risco do seu uso indevido, assim como pelos erros 
que dele constem, impedindo a regular execução do contrato.

Sabidamente, entre as mais candentes controvérsias que permeiam 
a matéria, acha-se a questão da tarifa a ser cobrada dos usuários, a qual 
apresenta reflexos tanto na esfera dos direitos do consumidor como da 
proteção do patrimônio público. Neste quesito, a Lei 12.587/2012 assentou 
diretrizes para a política tarifária do serviço de transporte público coletivo, 
fundada na transparência da estrutura da tarifa (fatores de cálculo e equação), 
na modicidade da tarifa (com divulgação, todavia, do impacto dos benefícios 
concedidos a determinados grupos de usuários), na publicidade dos processos 
de revisão da tarifa (abrangendo tanto os reajustes periódicos quanto as revisões 
strictu sensu) e, ainda, na integração tarifária (entre distintos modais – ônibus, 

24 Miragem. Bruno. Contrato de Transporte. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014, 
p. 98.
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metrô, trem urbano, vans, etc. – e entre sistemas – inclusive de diferentes 
municípios25):

Art. 8o A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é 
orientada pelas seguintes diretrizes:

(…)

V – simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária 
para o usuário e publicidade do processo de revisão;

VI – modicidade da tarifa para o usuário;

VII – integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das 
redes de transporte público e privado nas cidades;

(…)

§ 2o Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, 
os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos 
serviços de transporte público coletivo.

Insta referir que o contrato de transporte, como suprarreferido, 
caracteriza-se como relação de consumo, cuja particular principiologia está 
informada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e cuja tutela 
tem caráter constitucional, quer como direito e garantia fundamental (artigo 5°, 
XXXII), quer como princípio da ordem econômica (170, inciso V).

Nesse viés, a tarifa, como contraprestação ao serviço público prestado 
(artigo 3°, § 2° do CDC) deve guardar modicidade, dentro do parâmetro que 

25 “O ônibus é o principal meio de transporte nas cidades brasileiras. Segundo o sistema de 
informações desenvolvido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2011), o 
modo representa 29,1% das viagens feitas em cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, 
transportando, em média, 1 bilhão de passageiros por mês (www.antp.org.br/sistinfo). Além deste 
modo predominante, algumas cidades contam com metrôs e ferrovias participando do transporte 
coletivo de passageiros. Recentemente, de forma legalizada ou clandestina, surgiu, em muitas 
cidades, o transporte por vans, peruas e outros veículos de pequena capacidade. Os serviços de 
transporte coletivo, independente dos tipos de veículos utilizados, devem ser organizados como 
uma rede única, complementar e integrada. Porém, não é o que acontece na quase totalidade das 
cidades brasileiras. Muitas nem mesmo organizam de forma unificada os seus sistemas de linhas 
municipais. Sem uma política tarifária integrada, cada linha é operada de forma praticamente isolada 
do restante do sistema, limitando as possibilidades de deslocamento das pessoas, superpondo 
serviços desnecessariamente e encarecendo a operação do sistema como um todo.” (MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, p. 61)
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sustente o necessário equilíbrio contratual, de modo a preservar a higidez do 
ajuste, à vista do disposto no artigo 51, IV, combinado com o artigo 51, § 1°, 
incisos I e II. Quer significar que a infringência a tais indicativos pode ofender os 
princípios fundamentais do sistema de tutela do usuário, ou do consumidor, e 
restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.

5. Indispensabilidade de prévio processo licitatório e deveres de 
previdência da Administração Pública

Ademais, não se olvide que, indiferentemente se por concessão ou 
permissão, a prestação indireta do serviço de transporte público coletivo 
apenas se estabiliza com o devido e prévio procedimento licitatório26, cuja 
indispensabilidade acha-se patenteada no art. 14 da Lei 8.987/1995:

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução 
de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação 
própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da 
vinculação ao instrumento convocatório. 

Mais do que isso, o caput do art. 43 da Lei Federal 8.987/1995 
considerou extintas todas as concessões realizadas sem licitação, a partir da 
entrada em vigor da Constituição Brasileira de 1988, havendo o Supremo Tribunal 
Federal expressamente se pronunciado no sentido de que: “Não há respaldo 
constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do 
prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios”, sob 
pena de se confundir a segurança jurídica com a conservação ad eternum do 
ilícito. In litteris:

26 “Pode-se aludir a um “devido procedimento legal” licitatório – fazendo um paralelo com a 
figura do “devido processo legal” (“due process law”). O “devido processo legal” é uma conquista 
do pensamento jurídico ocidental e retrata a concepção de que a arbitrariedade nas decisões é 
restringida através da observância de uma série ordenada de formalidades. Essas formalidades 
visam a comprovar a presença e o conteúdo dos fatores formadores da convicção do julgador. 
Além disso, essas formalidades permitem a todos os interessados oportunidade de manifestação.” 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª edição. 
São Paulo: Dialética, 2005, p. 74).
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 42 E 43 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ – DELEGAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
– REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE “SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA”. MANUTENÇÃO DE “OUTORGAS 
VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO” OU QUE ESTIVEREM EM 
VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, INCISO XXI – E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I 
E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL – 1. O artigo 42 da Lei Complementar 
Estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços 
públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua 
competência para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da continuidade 
da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos 
constitucionais. 2. O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza 
a manutenção, até 2.008, de “outorgas vencidas, com caráter precário” 
ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que 
essa prestação se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo 
estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam serviços 
públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das 
prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1.995. Sucede que a reprodução do texto da Lei Federal, mesmo que 
fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 
da LC 94 colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 
- “incumbe ao poder público, na forma da Lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos”. 4. Não há respaldo constitucional que justifique a 
prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a 
realização dos devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não 
pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta julgada 
parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 
94/02 do Estado do Paraná.

(STF – ADI 3521 – PR – TP – Rel. Min. Eros Grau – DJU 16.03.2007)

Alerte-se que grande parcela dos contratos administrativos firmados 
com particulares para a execução do serviço público de transporte, foram 
celebrados anteriormente à Magna Carta de 1988, e, apesar de já se encontrarem 
extintos, vêm sendo prorrogados indefinidamente desde então, de maneira 
absolutamente informal, e sem qualquer amparo jurídico-constitucional.
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Observa-se, ainda, que o art. 42, §2º e §3º da Lei Federal 8.987/1995, 
quando de sua edição, afiançou validade máxima até o dia 31 de dezembro de 
2010 para as concessões em caráter precário, que se encontravam com prazo 
vencido e as que estivessem vigentes por prazo indeterminado, disposição esta 
que se aplica mesmo às concessões escudadas em precedente licitação. Dito 
doutro modo: até que sejam devidamente regularizadas, todas as relações 
jurídicas existentes entre o Poder Público e os particulares prestadores do serviço 
de transporte acham-se inarredavelmente marcadas pela precariedade27.

Aqui, vale acautelar que a nova redação do art. 42 da Lei 8.987/95 – 
assim como sua redação anterior –, faz referência expressa à modalidade de 
delegação por concessão de serviço público, não havendo qualquer referência 
à modalidade de permissão de serviço público. Portanto, a possibilidade da 
prorrogação (de toda sorte já vencida em 2010), nem mesmo se aplicava para as 
delegações do transporte coletivo que se materializam na forma de permissão 
de serviço público.

 Tampouco geram qualquer direito à indenização para os 
permissionários:

27 Tal é tônica reconhecidamente pacificada no Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: Agravo 
regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. Concessão 
ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte 
pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão 
da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 2. Agravo regimental não provido.” 
(STF. Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 626.844 - Rio Grande do Sul. Rel.: Min. Dias Toffoli. DJ: 05 
de agosto de 2014). A despeito disso, grassam as tentativas de permissionários, especialmente 
os de longa data, do serviço de se arrogar direitos como se concessionários fossem, sobretudo 
requerendo reequilíbrio econômico-financeiro e indenizações. Tais pleitos, sem embargo, soçobram 
ante a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em homenagem à supremacia do 
interesse público: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. REAJUSTE DE TARIFAS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA 
DE LICITAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. É entendimento deste Tribunal que não é devida indenização a permissionários de serviço público 
de transporte coletivo por prejuízos suportados em virtude da ocorrência de tarifas deficitárias, 
haja vista a inexistência de prévia licitação e o atendimento ao princípio da supremacia do interesse 
público. Precedentes: REsp 406712/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 18.08.2006; AgRg 
no REsp 739.987/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19/12/2005; REsp 821008/MG, Rel. Min. José 
Delgado, DJ 02.10.2006. 2. "A verificação da natureza da delegação de serviço de transporte público 
- permissão simples, permissão qualificada ou concessão - demanda a apreciação de cláusula 
contratual e do contexto fático-probatório da causa, inviável no âmbito do recurso especial, a teor 
das Súmulas 05 e 07 do STJ." (AgRg no REsp nº 437.620/MG, Rel. Min. Teori A. Zavascki, 1ª Turma, 
DJ 01/07/2004, p. 182). 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ. Segunda Turma. AgRg no Agravo 
de Instrumento n. 800.898 – MG. Rel.: Min. Herman Benjamin. DJ: 13 de março de 2007).
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PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – 
INOCORRÊNCIA – TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DE 
TARIFAS – PERMISSÃO – PRÉVIA LICITAÇÃO – (…) 2. O acórdão entendeu 
que mera permissão de serviço público, ato unilateral e precário da 
Administração Pública, não gera direito à pretendida equivalência 
patrimonial em decorrência de sua própria natureza, eis que é executada 
por conta e risco da permissionária. O fundamento é suficiente para 
refutar a pretensão da recorrente. 3. É indispensável a ocorrência de 
prévio procedimento licitatório para que se possa cogitar de indenização 
aos permissionários de serviço público de transporte coletivo em razão 
de tarifas deficitárias, já que atuam por sua conta e risco. Precedentes. 4. 
Recurso especial improvido.

(STJ – REsp 686.601/MG – (2004/0073631-7) – 2ª T. – Rel. Min. Castro 
Meira – DJU 07.08.2006.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO – PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – REAJUSTE DE 
TARIFAS – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – 
FALTA DE LICITAÇÃO – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – NATUREZA 
DO CONTRATO – SÚMULA Nº 07/STJ – I - Este sodalício já se manifestou 
a respeito do tema, por meio de diversos julgados oriundos do Estado 
de Minas Gerais, tendo a jurisprudência firmado entendimento no 
sentido de que não é cabível cogitar-se indenização aos permissionários 
de serviço público de transporte coletivo, em face da ocorrência de 
tarifas deficitárias, tendo em vista a inexistência de prévia licitação e em 
atendimento à supremacia do interesse público. (…) II – Para se concluir 
que o contrato em comento se trata de concessão e não de permissão de 
serviço público, necessário o reexame do substrato fático-probatório dos 
autos, a teor da Súmula nº 07/STJ, porquanto a corte a quo concluiu que 
o contrato em comento é de permissão. Precedente: AGRG no RESP nº 
437.620/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/04. III – Agravo 
regimental improvido.

(STJ – AGRESP 200500554960 – (739987 MG) – 1ª T. – Rel. Min. Francisco 
Falcão – DJU 19.12.2005)
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É dizer, cabe ao Ministério Público fiscalizar tal cenário28 (existência ou 
não de devido processo de licitação, prazos e validade da concessão/permissão 
do transporte coletivo em vigor, meios para sua regularização sem prejuízo 
ao Erário, etc.), município a município, não somente no intuito de assegurar a 
legalidade, impessoalidade e moralidade em face dos licitantes, garantindo a 
livre concorrência, mas também a eficiência posterior da prestação do serviço, 
a qual decorre diretamente de uma adequada modelagem do próprio certame, 
mormente quanto às regras embutidas em seu Edital de Licitação, que desenham 
a partilha das responsabilidades entre Poder Público, concessionários e usuários.

Sob esta ótica, a atuação preventiva dos órgãos de execução do Parquet 
é indispensável para a lisura do processo licitatório, pois a não intervenção 
na salvaguarda da ordem jurídica e do interesse público nesta oportunidade 
poderá dar margem à fossilização de certame viciado, em detrimento do Erário 
e da população em geral. Pois é também no bojo da licitação que se disciplinará 
o regime econômico-financeiro incidente durante todo o lapso de execução 
contratual, sendo esta faceta crucial da concessão. A Lei 12.587/2012 aborda 
a problemática em seus arts. 9º e 10, que contemplam regras gerais sobre a 
remuneração do serviço de transporte coletivo, além de dispor acerca da fixação 
das tarifas e dos seus reajustes e revisões:

Art. 9o O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do 
serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo 
edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de 
serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da 
outorga do poder público.

28 Que o Parquet detenha legitimidade para enfrentamento, inclusive judicial, da questão, já foi 
pacificado pelos Tribunais Superiores: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO 
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LEGITIMIDADE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. O "Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em 
defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais 
homogêneos, nomeadamente de serviços públicos, quando a lesão deles, visualizada em sua 
dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos arts. 127 e 129, 
III, da Constituição Federal, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor" (excerto da ementa 
do REsp 417.804/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.5.2005, p. 230). 4. Recurso 
especial desprovido.” (STJ. Primeira Turma. Recurso Especial n. 610.235. Rel.: Min. Denise Arruda. DJ: 
20 de março de 2007.)
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§ 1o A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público 
coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário 
pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de 
forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador 
público ou privado, além da remuneração do prestador.

(…)

§ 7o Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão 
da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser 
cobrada do usuário.

§ 8o Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários.

§ 9o Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço 
observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público 
delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência 
de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos 
usuários.

§ 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade 
mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato 
administrativo e deverão:

I – incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade 
da tarifa ao usuário;

II – incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência 
e produtividade das empresas aos usuários; e 

III – aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da 
permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.

(…)

§ 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que 
observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das 
tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso 
em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o 
requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para 
subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.

Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será 
precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:
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I – fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus 
instrumentos de controle e avaliação;

II – definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à 
consecução ou não das metas;

III – alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e 
o poder concedente;

IV – estabelecimento das condições e meios para a prestação de 
informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e

V – identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da 
parcela destinada à modicidade tarifária.

Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do 
transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base 
em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, 
especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o 
beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8o e 9o desta Lei.

 Em face dos dispositivos, vale retomar a lição de Marçal Justen Filho 
sobre a indelegabilidade da competência para a fixação das tarifas, bem como 
sobre a distinção entre os procedimentos de reajuste e de revisão tarifários:

(…) Quando muito, pode-se atribuir ao concessionário a competência 
para desenvolver todas as tarefas atinentes à definição da tarifa ou 
sua revisão. As conclusões acerca da tarifa adequada, atingidas por 
atuação unilateral do concessionário, serão submetidas ao concedente, 
ao qual incumbirá a competência privativa para acolher ou rejeitar o 
entendimento da concessionaria. (…) De todo modo, o contrato deverá 
prever critérios e procedimentos para reajuste e revisão. Os critérios já 
devem constar do próprio edital, tal como acima apontado. Devera prever-
se o procedimento para efetivação das modificações de tarifa. Então, 
o edital e o contrato estabelecerão as condutas e etapas necessárias à 
promoção de reajuste e revisão. No tocante ao reajuste, o procedimento 
deverá ser automático e simples. A razão de ser do próprio reajuste 
reside na necessidade de simplificação procedimental em face da revisão. 
Esta pressupõe, de regra, uma série complexa de etapas. A revisão exige 
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comprovação não apenas da ocorrência de eventos excepcionais, que 
provocaram modificações imprevisíveis nos custos, encargos e vantagens 
do concessionário. Cabe determinar, ademais, a extensão dos efeitos 
dessa oneração. Portanto isso importa avaliação das condições originais 
da proposta apuração da ocorrência de eventos e determinação de seus 
efeitos. Em termos práticos, isso significa que o procedimento do reajuste 
consistira, basicamente, em atividade do próprio poder concedente. Nas 
épocas previstas contratualmente, o poder concedente aplicará os índices 
acertados e determinara a elevação das tarifas. Já a revisão pressupõe 
pleito do concessionário, a que seguirá oportunidade para avaliação 
dos fatos, antes de o poder concedente decidir. Logo, o procedimento 
da revisão envolve uma fase instrutória – que poderá revelar-se como 
complexa e demorada.29

 Como recorda o autor, “independentemente dos modelos econômicos 
e jurídicos para fixação e reajuste das tarifas, cabe ao poder concedente 
concretizar uma proposta político-social atinente à fórmula tarifária30”. Por isso 
mesmo, tal equação não pode ser resultado tão somente da discricionariedade 
do administrador, ao contrário, deve ser fruto de amplo debate com a sociedade, 
preferencialmente no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana (somado, por 
suposto, a estudos complementares que se façam imprescindíveis a posteriori). 
Temas como gratuidades31 e/ou benefícios tarifários para determinados 
segmentos sociais hão de ser pactuados coletivamente nesta etapa, para depois 
constarem, de modo expresso, nos eventuais procedimentos licitatórios do 
serviço de transporte coletivo.

29 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, pp. 317-319.

30 JUSTEN FILHO, Marçal. Idem, p. 374.

31 Determinadas gratuidades estão previstas em leis federais, destacando-se as seguintes: idosos 
acima de 65 anos (Constituição Federal, art. 230, §2° e Lei 10.741, art. 39), agentes de inspeção do 
Ministério do Trabalho, quando no exercício de suas funções profissionais (Decreto-Lei n° 5.452, 
art. 630, § 5°), carteiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quando no exercício de 
suas funções profissionais, devidamente uniformizado (Decreto-Lei n° 3.326, art. 9° e Decreto-Lei 
n° 5.405, art. 51), oficiais da Justiça do Trabalho da 1ª, 2ª e 3ª Região, no exercício de suas funções 
profissionais (Decreto-Lei n° 9797, art. 13 e Lei n° 4.192, art. 16) e oficiais da Justiça Federal (Lei n° 
5.010, art. 43).
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Mesmo antes disso, é no PlanMob e na discussão que o mesmo viabiliza 
que se poderão aferir e apreciar todas as variáveis relevantes para a tomada 
participativa de decisão sobre a conveniência e oportunidade (conveniência 
e oportunidade estas lastreadas sempre na legitimação democrática, na 
reserva de consistência técnica e na motivação de interesse público da decisão 
governamental) da própria delegação do serviço ao particular, posto que a 
prestação direta pelo Poder Público, conquanto não seja, atualmente, o modelo 
hegemônico, não é possibilidade de antemão descartável.

Destarte, o Plano de Mobilidade Urbana é alçado a requisito 
indispensável da etapa interna da licitação (espaço de planejamento, definição 
e modelagem), subsídio mesmo do ato de justificativa sobre a conveniência da 
outorga a que alude o art. 5º da Lei 8.987/95 que é pedra de toque do processo 
licitatório. Não deixa margem a exegese sistemática do ordenamento jurídico 
contemporâneo para distinta interpretação. Tendo a Administração Pública, 
nesta etapa pré-convocatória da licitação, o dever de previdência consistente 
na obtenção exaustiva de informações técnicas e fáticas, o PlanMob é, na 
atualidade, o efetivo lócus jurídico de sua materialização, cuja ausência ou 
deficiência pode não apenas eivar o procedimento de vícios múltiplos, como 
trazer sérios problemas futuros para a operação do serviço:

A configuração das condições da concessão envolve não apenas 
discricionariedade na acepção própria. Na maior parte dos casos, o Direito 
atribui à Administração margem de autonomia para adotar as melhores 
soluções, mas tomando em vista não apenas juízos de oportunidade 
política. Existem decisões que dependem de conhecimento técnico-
cientifico ou de experiência prática e concreta. Não é juridicamente cabível 
eliminar as cogitações técnico-científicas e experimentais, substituindo-as 
por avaliações puramente subjetivas sobre conveniência e oportunidade. 
Sob um certo ângulo, caberia aludir, nessa passagem à discricionariedade 
técnica, expressão de correção doutrinária questionável, mas que se 
presta para indicar as hipóteses em que a autonomia administrativa 
envolve, na verdade, uma vinculação ao conhecimento ou à experiência. 
Assim se configuram os casos em que a decisão administrativa não é 
predeterminada em lei, mas dependerá dos pressupostos fáticos e das 
soluções aconselhadas pela ciência ou experiência. O dever de previdência 
acima referido impõe à Administração o exaurimento de todas as 
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providências prévias necessárias e recomendáveis para implantação de 
empreendimento concessionado. A Administração não pode elaborar um 
edital de licitação para concessão sem ter perfeito domínio sobre todas as 
dificuldades envolvidas na futura concessão. Insista-se em que a qualidade 
jurídica de titular do serviço a ser concedido não é fundamento jurídico 
bastante e suficiente para legitimar opções arbitrárias, prepotentes ou 
simplesmente ignorantes a propósito da outorga. Por isso, a configuração 
da concessão dependerá de obtenção das informações técnico-científicas 
e empíricas indispensáveis. Há um dever formal da Administração de 
promover todos os levantamentos pertinentes, inclusive recorrendo 
ao concurso de especialistas não integrantes de seus quadros. Será 
reprovável e viciada a conduta administrativa que infringir esse dever, 
conduzindo não apenas à responsabilização dos agentes públicos 
envolvidos, mas à possibilidade de impugnação do próprio certame. 
A Administração tem o dever de evidenciar ao publico em geral (e aos 
órgãos de controle em especial) haver adotado satisfatoriamente todas 
as providências necessárias a identificar os problemas e encontrar as 
soluções cabíveis, sempre que tal se revelar essencial à concepção 
do futuro empreendimento. E assim se impõe não por um formalismo 
jurídico destituído de sentido prático. É que a ausência de conhecimento 
dos problemas e de estimativa de solução propicia o enorme risco de 
concepções inadequadas ou de execução inviável. Os problemas futuros 
serão a consequência da negligência ou imperícia previa à licitação.32

 

Nada obstante, tornam-se inócuos, se não forem, concretamente, 
incorporados à licitação, todos os estudos preparatórios e providências 
preliminares ao certamente. Logo, os resultados primordiais do Plano de 
Mobilidade Urbana em relação aos serviços de transporte público – com 
destaque para os coletivos – deverão ser traduzidos em matrizes claras 
capazes de descrever com precisão as localidades a serem cobertas pelo 
sistema, as linhas e trajetos mínimos a serem percorridos, sua frequência, os 
tipos de veículos exigidos, suas formas de integração (operacional, tarifária, 
temporal), etc., sem mencionar as já ventiladas e inolvidáveis questões de 
modelo tarifário e dos padrões de qualidade. Todo este cabedal deve ser 

32 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, pp. 205-206.
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minuciosamente veiculado no Projeto Básico, conforme descrito no art. 6º, 
IX da Lei 8.666/93, sem o qual nenhuma obra ou serviço podem ser licitados. 
O Projeto Básico, contendo especificação precisa sobre todos os elementos 
necessários e suficientes para a boa delimitação do objeto do certamente, 
deverá ser previamente submetido à formal aprovação da autoridade 
competente, como também dita o art. 7º, §2º:

Art.6o Para os fins desta Lei, considera-se:

(…)

IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 
de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 
obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar 
o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;



56
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

Art.7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
sequência:

I – projeto básico;

(…)

§2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório;

Impende resgatar que a exigência desse rito tem o condão, igualmente, 
de facilitar a fiscalização do processo, podendo ensejar, em se comprovando 
fraude, desídia, negligência ou imperícia do(s) agente(s) incumbido(s) a sua 
posterior responsabilização, sobretudo por ato de improbidade administrativa 
nos termos da Lei 8.429/1992. Isso porque uma parcela expressiva das tentativas 
de privilegiar determinados licitantes ocorre com direcionamento precisamente 
dos projetos e seu detalhamento. Nem é por outro motivo que a doutrina tanto 
veementemente enfatiza a centralidade do Projeto Básico:

A minúcia do inc. IX [do art. 6º da Lei 8.666/93] revela a relevância do tema 
para a Lei. O projeto básico deverá representar uma projeção detalhada da 
futura contratação, abordando todos os ângulos de possível repercussão 
para a Administração. Deverão ser abordadas as questões técnicas, 
as financeiras, os prazos, os reflexos ambientais (inclusive por força do 
art. 225, inc. IV, da CF) etc. O projeto básico não se destina a disciplinar 
a execução da obra ou do serviço, mas a demonstrar a viabilidade e a 
conveniência de sua execução. Deve evidenciar que os custos são 
compatíveis com as disponibilidades financeiras; que todas as soluções 
técnicas possíveis foram cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; 
que os prazos para execução foram calculados; que os reflexos sobre 
o meio ambiente foram sopesados etc. Inclusive questões jurídicas 
deverão ser cogitadas, na medida em que serão fornecidos subsídios 
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para o plano de licitação. O conteúdo do projeto básico dependera da 
natureza do objeto licitado. Devera ser tanto mais complexo e minucioso 
na medida em que assim o exija o objeto da futura contratação. (…) 
Nenhuma licitação para obras e serviço pode fazer-se sem projeto básico 
(ou equivalente, quando o objeto não envolver atividade de engenharia). 
Mas é insuficiente a mera elaboração do projeto básico. Faz-se necessária 
sua aprovação, por ato formal e motivado da autoridade competente, 
a qual deverá avaliá-lo e verificar sua adequação às exigências legais e 
aos interesses supraindividuais. A autoridade, ao aprovar o projeto, 
responsabiliza-se pelo juízo de legalidade e de conveniência adotado. 
Será competente para aprovar o projeto básico a autoridade competente 
para determinar a contratação da obra ou do serviço a que tal projeto se 
refere. Como já decidiu o TCU, a aprovação do projeto básico não deve ser 
confundido com autorização para elaboração do edital. Sobre o assunto, 
consulte-se o Acórdão n°13/99 – Plenário. O projeto básico devera ser 
colocado à disposição dos interessados em participar da licitação. Essa 
regra tem diversas finalidades. Evita que projeto seja elaborado em 
momento posterior ao início da licitação. Assegura aos interessados 
a possibilidade de preparação adequada, mas também lhes atribui à 
função de colaborar com a Administração. Verificando defeitos, desvios 
ou imperfeições, deverão apontá-los.33

 

Destarte, reforça-se que, por força mesmo do dever de previdência 
quem tem o gestor, o Projeto Básico da licitação do serviço de transporte 
público coletivo há de espelhar com fidedignidade os resultados e matrizes 
do Plano de Mobilidade Urbana, mitigando razoavelmente o âmbito de pura 
discricionariedade do gestor, em transição que aponta para a legitimação político-
democrática e a reserva de consistência técnica como moldura inescapável da 
decisão administrativa.

33  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª 
edição. São Paulo: Dialética, 2005, PP. 100-106
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ante o exposto, concluem e recomendam às Promotorias de Justiça 
do Estado do Paraná o CAOPJ de Habitação e Urbanismo, o CAOPJ de Defesa 
do Consumidor e o CAOPJ de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária:

a) o espectro atual da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
é intersetorial e multiescalonado, abrangendo temáticas anteriormente 
reguladas por legislação esparsa e específica, tais como acessibilidade, 
trânsito, transporte, sistema viário, entre outras, as quais passam a submeter-
se às normas gerais, princípios e diretrizes do novel marco normativo, 
especialmente lançado na Lei 12.587/2012 e seus desdobramentos;

b) o Plano de Mobilidade Urbana, previsto no art. 24 da Lei 12.587 e 
cuja edição devia dar-se até o mês de abril de 2015, é o instrumento básico 
para que o município cumpra as atribuições a ele delegadas pela Constituição 
Federal (art. 30, I e V) e pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 
12.587, artigo 18). Torna-se fundamental que este esteja integrado à política de 
desenvolvimento urbano – expressa no Plano Diretor Municipal – e as demais 
políticas setoriais, não esquecendo que sua elaboração deve ser pautada pela 
gestão democrática e estudos técnicos que assegurem o conteúdo mínimo 
previsto em lei.

c) no contexto de Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, 
tanto as infraestruturas quanto os serviços de mobilidade devem ser 
entendidos, via de regra, como funções públicas de interesse comum a serem 
planejadas, ordenadas e executadas sob a égide do Estatuto da Metrópole 
(Lei 13.089/2015) e da jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal 
Federal (mormente na ADI n. 1.842/RJ), sob pena de mutilar-se um sistema 
cujo norte é a máxima integração (física, tarifária e operacional) em benefício 
do usuário. Tal enquadramento aplica-se, inclusive, às eventuais delegações 
dos serviços de transporte público, reconformando o regime de titularidades, 
com atribuição do poder concedente ao colegiado formado por municípios e 
Estado-membro;

d) aplica-se a principiologia do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
Federal n. 8.078/1990) à proteção dos direitos dos usuários dos serviços de 
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transporte público coletivo, os quais devem ser prestados de modo adequado, 
satisfazendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
Constituem, ainda, direitos dos usuários: i. participar do planejamento, 
da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana; ii. 
ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de 
forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e 
modos de interação com outros modais. Para tanto, imprescindível assegurar 
a simplicidade na compreensão e a transparência da estrutura tarifária, bem 
como a publicidade dos processos de revisão ou reajuste de tarifas. Ademais, 
há que se estabelecer, de forma clara, os padrões de qualidade e quantidade 
dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos 
prazos de resposta;

e) por expresso comando do ar. 175 da Constituição de 1988, em 
conjugada inteligência com os dispositivos da Lei 8.987/1995, é indispensável 
prévio processo licitatório para a concessão ou permissão dos serviços 
públicos de transporte coletivo, achando-se em situação de precariedade 
todos os contratos administrativos celebrados sob regime jurídico anterior ou 
à margem do atual regramento. Tal reconhecimento implica na ausência de 
direito adquirido em favor dos particulares exploradores do serviço, devendo-
se proceder, de imediato, à regularização da situação, nos estritos termos da 
Lei 8.666/1993;

f) no que respeita aos serviços de transporte público, sobretudo de 
viés coletivo, sua prestação deve ser orientada pelos resultados do Plano de 
Mobilidade Urbana, especialmente na hipótese de permissão ou concessão 
a particular. Neste caso, o PlanMob (ou, excepcionalmente, estudos com 
análogos conteúdo, densidade e suficiência) passa a ser conditio sine qua non 
de qualquer delegação, lastreando a decisão do Administrador Público quanto 
à sua conveniência e oportunidade. Os pactos e soluções democraticamente 
legitimados pela reserva de consistência técnica e pela participação popular 
no processo de elaboração e debate do PlanMob deverão ser incorporados 
nas etapas da licitação, mormente no Projeto Básico prescrito pelos arts. 6º, IX 
e 7º, §2º, I da Lei 8.666/93 e na equação tarifária adotada pelo certame. Como 
o Projeto Básico deve ser submetido ao crivo da autoridade competente e por 
ela expressamente autorizado, qualquer ato do gestor lesivo à coletividade e 
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ao interesse público pode ser sancionado, inclusive à luz da Lei de Improbidade 
Administrativa;

g) cabe ao Ministério Público a fiscalização permanente não apenas 
do processo de planejamento e de delegação (via licitação) dos serviços de 
transporte público individuais e coletivos, mas também sua cotidiana prestação, 
visando a assegurar os direitos do consumidor, a defesa do patrimônio público 
e a ordem urbanística, com enfoque precípuo em três aspectos: transparência, 
modicidade e justiça tarifárias (mormente quando dos reajustes periódicos 
e da deflagração dos procedimentos de revisão extraordinária); qualidade e 
quantidade do serviço (realizável mediante meticuloso acompanhamento 
das metas de desempenho e padrões de regularidade mensuráveis através 
dos índices embutidos no edital da licitação e no contrato de concessão); e 
modelagem do sistema (por meio da aferição de sua compatibilidade com as 
reais demandas de deslocamento da população, em face da suficiência ou 
da necessidade de ampliação/adequação da oferta de pontos de embarque 
e desembarque de passageiros, de itinerários, de horários e de formas de 
interação com outros modais e com outros sistemas, como eventuais linhas 
intermunicipais e/ou metropolitanas).



61
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

Curitiba, 15 de julho de 2015.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ de Habitação e Urbanismo

CIRO EXPEDITO SCHERAIBER
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ de Defesa do Consumidor

MOACIR GONÇALVES NOGUEIRA NETO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária

MARIA CECÍLIA DELISI R. PEREIRA
Promotora de Justiça
CAOPJ de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça
CAOPJ de Habitação e Urbanismo

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista
CAOPJ de Habitação e Urbanismo

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
CAOPJ de Habitação e Urbanismo



62
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURALV. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

62



63
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

CONSULTA Nº 64/2016

EMENTA: EDITAL DE LICITAÇÃO. PLANO DIRETOR. PLANO 
DE MOBILIDADE. CONTEÚDOS MÍNIMOS. EQUIPE MÍNIMA. 
ESTATUTO DA CIDADE. LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE. LEI DE LICITAÇÕES.

 A ….º Promotoria de Justiça de ….. consulta este Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça Proteção ao Meio Ambiente e de 
Habitação e Urbanismo acerca do Edital de Licitação nº16/2015, no que tange 
aos objetos licitados Plano Diretor, Plano de Mobilidade e Projetos Estratégicos.

 Tal consulta decorre de análise prévia do Edital de Licitação, onde 
consta que o edital pode ser considerado inapropriado por conta i) da ausência 
de separação dos objetos de licitação, quais sejam, Plano Diretor, Plano de 
Mobilidade e Projetos Estratégicos; ii) da limitação da livre concorrência por 
conta da falta de similaridade entre os produtos objetos da licitação, contrariando 
o disposto no art. 3º, §1º, I da Lei 8666/93, que institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública, segundo o qual “é vedado aos agentes 
públicos (…) incluir (…) nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.

 Foi encaminhado cópia (em mídia) do edital para análise.

 É o relato.

Com relação à natureza do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade:

 O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e expansão urbana e que versa sobre aspectos físicos, sociais, econômicos e 
ambientais, com a finalidade de orientar o desenvolvimento do município, tal 
qual explicitado no art. 182, §1o da Constituição Federal.
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 Conforme consta no Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001),

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.

(LEI Nº10.257/2001)

 No que tange ao seu conteúdo, além de disposições requeridas para o 
exercício dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001), 
tais como, o direito de preempção (art. 25), outorga onerosa do direito 
de construir (art. 28), permissão para alteração do uso do solo mediante 
contrapartida (art. 29), operações urbanas consorciadas (art. 32) e transferência 
do direito de construir (art. 35),

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 infraestrutura

e de demanda para utilização na forma do art. 5º desta lei;

(…)

III – sistema de acompanhamento e controle.
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 Sua elaboração deve ser orientada pelas diretrizes da política urbana 
previstas no art. 2º do Estatuto das Cidades (Lei nº10.257/2001), quais sejam, 
garantia do direito a cidades sustentáveis, gestão democrática da cidade, 
planejamento do desenvolvimento das cidades prevendo a distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do município e do território, 
ordenação e controle do uso do solo, integração e complementariedade entre 
as atividades urbanas e rurais, proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico.

 No Estado do Paraná, a Lei 15.229/2006, que dispõe sobre as normas para 
execução do sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento 
estadual, em seu artigo 3° é estabelecido que os Planos Diretores devem ser 
constituídos ao menos de:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores 
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da 
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:

(…)

III – legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal, 
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras, 
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade 
que sejam úteis ao Município;

 Dentre as leis indicadas como integrantes do Plano Diretor pelo 
supramencionado diploma legal, destaca-se:

i) Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo que, em consonância com 
a Política Urbana do Município, divide o território municipal em zonas e 
estabelece os usos permitidos e restritos a cada porção, além dos parâmetros 
de uso e ocupação do solo, tais como, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade 
e coeficiente de aproveitamento visando, sobretudo, promover mudanças nos 
padrões de produção e consumo da cidade, tornando-os mais democráticos e 
sustentáveis. Para tanto, é fundamental que sejam compatibilizados os usos 
em função do sistema e hierarquia viários, topografia, elementos ambientais e 
infraestrutura existente e projetada, condicionando diferentes adensamentos.
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ii) Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que orienta a aprovação de loteamento 
ou projeto de alteração da configuração de lotes pertencentes a loteamentos 
aprovados, mediante sua unificação (quando dois ou mais imóveis são 
agregados, tornando-se um único imóvel) e/ou subdivisão (quando um imóvel 
é subdivido, resultando em dois ou mais imóveis), bem como a regularização de 
lotes não cadastrados ou aprovados no município.

iii) Lei do Sistema Viário, destinada a hierarquizar, dimensionar e disciplinar a 
implantação do sistema viário municipal, conforme diretrizes estabelecidas no 
Plano Diretor, visando o equilíbrio entre fluxos e zonas. Além das vias locais, 
coletoras, estruturais e vicinais, compõem o sistema viário municipal as ciclovias, 
ciclofaixas, ciclorrotas, vias peatonais e calçadas.

iv) Código de Obras, instrumento que permite o controle e fiscalização do 
espaço edificado e seu entorno por meio de disposições gerais estabelecidas 
que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades e a 
execução, manutenção e conservação de obras no município.

 Também é no plano diretor que são expressas as exigências fundamentais 
de ordenação da cidade para que a função social da cidade e da propriedade 
urbana sejam cumpridas (Lei nº10.257/2001, Art. 39; Constituição do Estado do 
Paraná, art. 152).

 Além desses elementos, o art. 152 da Constituição do Estado do Paraná 
estabelece que,

Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado 
pela Câmara Municipal, é obrigatório para as cidades com mais de 
vinte mil habitantes, expressando as exigências de ordenação da 
cidade e explicitando os critérios para que se cumpra a função social da 
propriedade urbana.

§ 1º. O plano diretor disporá sobre:

I – normas relativas ao desenvolvimento urbano;

II – políticas de orientação da formulação de planos setoriais;

III – critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, 
prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de 
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acesso aos locais de trabalho, serviço e lazer;

IV – proteção ambiental;

V – ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal.

 Para sua elaboração, é necessária uma equipe técnica capaz de levantar 
e analisar as informações de forma a viabilizar a condução de um plano de 
ação, com definição de etapas de execução bem estruturadas. Por conta disso, 
devem compor a equipe técnica para elaboração do plano diretor os seguintes 
profissionais: engenheiro civil, arquiteto urbanista, assistente social, advogado, 
economista, administrador, geólogo, geógrafo, biólogo, cartógrafo, profissionais 
da saúde e da educação do município, além de consultores especialistas 
para atender a especificidades municipais (como, por exemplo, turismólogo, 
historiador, entre outros, a depender das características do município).

 Ainda no que se refere à equipe para elaboração desse instrumento, 
cabe destacar que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por 
meio da Resolução nº51 de 2013, estabelece que a coordenação de equipe 
multidisciplinar concernente ao plano diretor é atribuição exclusiva dos 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo (art. 2º, inciso V).

 Por se tratar do instrumento básico de planejamento do município, o 
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e os demais planos setoriais, destacadamente os de habitação, 
mobilidade e saneamento, devem estar em conformidade com o Plano Diretor.

 O Plano de Mobilidade, por sua vez, é um instrumento da política de 
desenvolvimento urbano que contém diretrizes, instrumentos, ações e projetos 
especificamente voltados à garantia do acesso amplo e democrático à cidade, 
por meio do planejamento da infraestrutura de mobilidade urbana, dos modais 
de transporte e seus serviços, possibilitando condições adequadas ao exercício 
da mobilidade da população e da logística de distribuição de bens e serviços.

 Sua elaboração é obrigatória para todos os municípios prescritos à 
elaboração do plano diretor (Lei nº12.587/2012, art. 24.§ 1o), estando impedidos 
de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana 
aqueles municípios que não o elaboraram até abril de 2015. Quanto à política 
de mobilidade, deve haver sua integração com a política de desenvolvimento 
urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 
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planejamento e gestão do uso do solo (Lei nº12.587/2012, art.6º, inciso I). Logo, 
o plano de mobilidade deve estar integrado com a política de desenvolvimento 
urbano e com as demais políticas e planos setoriais, sobretudo no que tange aos 
princípios, diretrizes e ações – todas expressas no plano diretor.

 No que se refere à sua abordagem, a Lei da Política Nacional de 
Mobilidade (Lei nº12.587/2012) estabelece que,

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os 
princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

I – os serviços de transporte público coletivo;

II – a circulação viária;

III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade;

V – a integração dos modos de transportes públicos e destes com os 
privados e os não motorizados;

VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 
infraestrutura viária;

VII – os polos geradores de viagens;

VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 
onerosos;

IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte 
público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de

Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

 Além destes elementos, a elaboração do plano de mobilidade 
municipal deve atender ao escopo mínimo e aos principais temas específicos 
a cada município, delimitados no plano diretor municipal, identificados a partir 
das leituras técnicas e participativas realizadas ao longo da elaboração desse 
instrumento. Portanto, a elaboração do plano de mobilidade deve acontecer 
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posteriormente à elaboração do plano diretor. Isso, pois, ainda que a política 
nacional de mobilidade urbana estabeleça elementos básicos que devem constar 
em todo e qualquer plano de mobilidade, seu conteúdo e direcionamentos 
devem estar adequados às especificidades locais regionais identificadas no plano 
diretor, bem como aos direcionamentos e políticas definidas nesse instrumento.

 A elaboração do plano de mobilidade deve ser iniciada por um 
diagnóstico que contemple: i) inventário da estrutura física e operacional de 
circulação (eixos viários existentes e projetados, diretrizes viárias, hierarquia 
viária, eixos viários X densidade etc); ii) estudos de comportamento na 
circulação; iii) pesquisas operacionais do transporte coletivo; iv) informações 
gerais do setor de transportes (tais como, disponibilidade de modais, existência 
e tipos de integração, operação e gestão do sistema, estacionamentos públicos 
e privados, transporte de carga, áreas e horários de acesso e circulação restrita 
ou controlada, mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte 
público coletivo etc); v) informações socioeconômicas; vi) dispositivos legais 
referentes ao desenvolvimento urbano e aos componentes da mobilidade, vii) 
polos geradores de tráfego.

 A pesquisa de origem e destino é essencial para orientar as ações de 
mobilidade urbana, embasando tanto o planejamento de implantação e/ou 
adequação de infraestrutura, quanto o planejamento, operação e gestão dos 
serviços de trânsito e transportes. Seu resultado deve consistir em:

uma matriz quadrada que retrata o número de viagens (demanda de 
viagens), em

um determinado espaço de tempo (hora, dia, mês), entre cada par 
(origem e destino) de zonas de tráfego. Em alguns casos, estas viagens 
podem ser desagregadas por motivo (trabalho, estudo, lazer, compras, 
outros), por renda, sexo, idade ou escolaridade da população, por meio 
de transporte utilizado e todas as outras variáveis compreendidas na 
pesquisa. (MINISTÉRIO DAS CIDADES1, 2015, p. 149). 1 MINISTÉRIO 
DAS CIDADES. Caderno de Referência para Elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana. Brasília, 2015.

 Ao diagnóstico, devem ser incorporadas análises que abordem os 
fatores condicionantes da mobilidade, como por exemplo, diferenças regionais 
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e culturais (que incidem na escolha do modal); porte das cidades; inserção na 
rede de cidades (podendo o município ser isolado, aglomerado urbano ou região 
de desenvolvimento integrado); características morfológicas e urbanas; cidades 
com características específicas (cidades industriais, cidades-dormitório, cidades 
turísticas, cidades históricas); aspectos socioeconômicos (renda, idade, gênero).

 Outros elementos que devem constar no plano de mobilidade referem-
se ao consumo e impactos da mobilidade (que podem incidir na redução dos 
deslocamentos face à inexistência ou precariedade de infraestrutura), à mudança 
na apreensão do território ou, ainda, à mudanças no uso do solo. Estes devem 
ser contextualizados por meio de análises à luz dos modais de transporte, porte 
do município, meio ambiente, renda, tempo e custo para o deslocamento por 
modal.

 O quadro a seguir, extraído do “Caderno de Referência para Elaboração 
de Plano de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades (2015), apresenta 
um resumo de levantamentos e pesquisas que devem constar no plano de 
mobilidade.

Quadro 01 – Resumo de levantamentos e pequisas
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Fonte: Ministério das Cidades (2015)
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 Devem ser explicitados os objetivos a serem atendidos – de curto, 
médio e longo prazo –, bem como as metas de atendimento e universalização 
da oferta de transporte público coletivo, além das variáveis e indicadores de 
avaliação, controle e monitoramento do sistema e dos objetivos e metas 
estabelecidos. Ainda, o plano deve identificar meios financeiros e institucionais 
para sua implantação e execução (art. 21).

 As propostas e direcionamentos do plano de mobilidade devem 
viabilizar a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Devem constar 
ações estratégicas voltadas, dentre outras, à integração de modais, organização 
da circulação, implantação e qualificação de calçadas, criação de condições 
adequadas à circulação de ciclistas e pedestres, priorização do transporte 
coletivo e não-motorizado, política tarifária e redução do custo de transporte 
coletivo urbano, promoção da acessibilidade universal, transporte coletivo e 
escolar para área rural, transporte de carga, redução de impactos ambientais e 
estruturação institucional.

 Para sua elaboração, é necessária uma equipe técnica capaz de levantar 
e analisar as informações de forma a viabilizar a condução de um plano de 
ação, com definição de etapas de execução bem estruturadas. Por conta disso, 
devem compor a equipe técnica para elaboração do plano de mobilidade: 
arquiteto especialista em planejamento urbano, engenheiro civil, especialista 
em planejamento de transportes, especialista na área de engenharia de tráfego 
e projetos viários, especialista na área de operação de transporte público, 
especialista na operação de trânsito urbano, assistente social, advogado, 
economista, administrador, biólogo, cartógrafo, e demais especialistas, conforme 
especificidades locais.

 Tal qual disposto no art. 24 da Lei 12.587/2012, é imperativo que, além 
do plano diretor e dos planos setoriais, o plano de mobilidade esteja integrado 
aos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, a saber, Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

 No estado do Paraná, essa diretriz é reforçada por meio da orientação de 
elaboração dos Planos de Ação e Investimentos34, derivados da Lei Estadual nº. 

34 O Termo de Referência para elaboração de Planos de Mobilidade Urbana elaborado pelo 
PARANACIDADE determina a elaboração do Plano de Ações e Investimentos (PAI) como um dos 
produtos vinculados ao PlanMob.
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15.229/2006, em que devem constar o detalhamento das ações e investimentos 
públicos municipais prioritários conforme as propostas do plano de mobilidade. 
Essas devem resultar de amplo debate com a comunidade e de pactuação 
política entre Poder Público e usuários, além de possuírem viabilidade técnica, 
econômica e financeira. A definição de metas, responsáveis e prazos para um 
período de cinco anos (horizonte temporal do plano de ação e investimentos) 
também é imprescindível para a efetivação do plano de mobilidade, com 
periódica revisão.

Plano Diretor X Plano de Mobilidade

 A setorização dos usos e ocupação do solo municipal deve ser orientada 
de forma integrada com os eixos viários existentes e projetados, otimizando 
a infraestrutura, pois, interferem diretamente na mobilidade. Densidades 
desequilibradas podem acarretar efeitos perversos na circulação de pessoas e 
mercadorias. Nesse sentido, é fundamental que os instrumentos de ordenamento 
do solo, tais como, zoneamento e parcelamento do uso e ocupação do solo 
(tipologias de uso, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos etc) 
sejam estabelecidos de forma a favorecer a dinâmica municipal. A intrínseca 
relação do uso do solo e transporte está, inclusive, expressa no artigo 8° da 
Política Nacional de Mobilidade:

Art. 8o A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é 
orientada pelas seguintes diretrizes:

III – ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de 
acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;

 Para que isso seja possível, as análises que subsidiarão a elaboração 
do plano de mobilidade devem considerar o conteúdo do plano diretor e 
traçar direcionamentos compatíveis com os presentes nesse instrumento. Tal 
integração deve acontecer, da mesma forma, com os demais planos setoriais, 
como por exemplo, o plano de habitação e plano de saneamento.

 Ainda que o plano diretor desenvolva análises e oriente a política de 
mobilidade do município, os elementos tratados e a forma de abordagem difere 
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completamente daqueles presentes no plano de mobilidade, sobretudo por 
se tratarem de instrumentos com finalidades diferentes. Enquanto o primeiro 
destina-se à organização e orientação do planejamento e desenvolvimento do 
município, o segundo dedica-se exclusivamente às questões da mobilidade, 
abordando de forma detalhada todos os elementos que incidem no setor.

 Logo, conforme descrito nas páginas 5 e 10 deste documento, a equipe 
necessária para a elaboração de cada instrumento difere substancialmente, 
tendo em vista as análises sui generis de cada plano. Não obstante, o tempo 
demandado para a realização das etapas que os compõem também não é o 
mesmo, já que envolvem levantamentos, inventários e metodologias distintos.

 Tais condicionantes inviabilizam a ocorrência dos processos de 
elaboração do plano diretor e do plano de mobilidade de forma concomitante, 
principalmente ao se considerar que ambos devem concordar em seus 
direcionamentos e, para tanto, é imperativo que o conteúdo do primeiro esteja 
finalizado de forma a subsidiar o desenvolvimento do segundo. A necessária 
integração entre esses dois instrumentos de planejamento está prevista no 
artigo 24 da Lei 12.587/2012:

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os 
princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

(…)

§ 1o Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os 
demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá 
ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com 
os respectivos planos diretores ou neles inserido.

§ 3o O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor 
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos 
da vigência desta Lei.

 Observe-se que a Política Nacional de Mobilidade prevê a possibilidade 
do Plano de Mobilidade Urbana estar inserido no Plano Diretor, embora isso não 
corresponda necessariamente à elaboração simultânea desses instrumentos. 
Tal interpretação está justificativa no fato das diretrizes do Plano Diretor serem 
pressupostos necessários para a elaboração do Plano setorial de Mobilidade. 
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Não obstante, a equipe requerida para a realização do Plano de Mobilidade 
consiste em diversos profissionais especialistas no setor, dispensáveis na 
elaboração do Plano Diretor. Por conta disso, ao licitar ambos os instrumentos 
em um mesmo processo licitatório, condiciona-se que apenas empresas com 
corpo de profissionais hábeis à elaboração do primeiro instrumento possam 
participar da concorrência.

 Tal condicionante fere os termos constantes na Lei Federal nº8.666/1993, 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, uma 
vez que é vedado aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo” (art. 3º, §1º, I).

O caso da Licitação para elaboração do Plano Diretor juntamente 
com o Plano de Mobilidade no município de ….., PR

 O município de ….., PR, por meio do Processo Administrativo 
Nº25498/2015, concorrência nº16/2015, tem como objetivo contratação de 
pessoa jurídica para elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável, 
que consiste na revisão do atual Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano 
de Mobilidade.

 Com relação ao objeto do edital, reitera-se as considerações tecidas 
nesta consulta que caracterizam o caráter inadequado de sua intenção, tendo 
em vista:

i) as abordagens e finalidades diferentes de cada instrumento;

ii) a necessidade de que o plano de mobilidade seja elaborado em momento 
posterior à finalização do plano diretor;

iii) a disparidade quanto ao conjunto de profissionais demandado pelo 
plano de mobilidade, cujas especialidades não se fazem necessárias para a 
elaboração do plano diretor:

iv) a restrição de participação da concorrência condicionada pelo fato de que 
só poderiam participar do certame empresas aptas à realização do plano de 
mobilidade, excluindo do processo todas as demais empresas que possuem 
corpo técnico e knowhow para a elaboração de plano diretor.
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 No que se refere ao conteúdo do edital, especificamente, faz-se 
necessário, além das ponderações colocadas, alguns apontamentos singulares 
que evidenciam a inadequação de sua finalidade. Ainda que o plano de 
mobilidade figure como um dos objetos do edital, destaca-se o fato de que não 
constam no documento, e tampouco em seus anexos,

i) exigência de equipe mínima especializada para a elaboração do plano de 
mobilidade (inviabilizando a sua elaboração de forma qualificada e satisfatória), 
sendo mandatória, apenas, equipe mínima necessária para a elaboração do 
plano diretor;

ii) especificação de conteúdos mínimos (levantamentos, inventários, 
diagnósticos, diretrizes, proposições, ações) atinentes ao setor de mobilidade 
que deverão constar no plano;

iii) determinação dos prazos para a elaboração do plano de mobilidade de forma 
sequencial à finalização do plano diretor.

 Postas tais considerações, recomenda-se que a ….ª Promotoria de 
Justiça de ….., PR, conduza as seguintes ações:

i) Solicite que o município de …. realize dois processos licitatórios diferentes 
e sequenciais, sendo o primeiro destinado à elaboração de Plano Diretor e, 
o segundo, à elaboração de Plano de Mobilidade – devendo este ser inciado 
posteriormente à finalização do primeiro;

ii) Recomende que conste no edital do processo licitatório para elaboração do 
Plano de Mobilidade:

a) Necessidade de Integração do instrumento ao Plano Diretor, ao Plano 
Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e aos 
demais planos e políticas setoriais municipais;

 b) conteúdo mínimo a ser atendido pela equipe técnica a ser contratada;

 c) equipe técnica composta por profissionais especialistas no setor.

É a consulta.
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Curitiba, 29 de junho de 2016.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Odoné Serrano Júnior
Promotor de Justiça

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista

Débora Follador
Arquiteta Urbanista
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CONSULTA Nº 96/2016

EMENTA: POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA. PLANOS 
MUNICIPAIS. LEI Nº 12.587/2012. ART. 30, INCISOS I E V 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE. PRAZO 
LEGAL DE TRÊS ANOS. DESCUMPRIMENTO PASSÍVEL 
DE SANÇÃO. IMPEDIMENTO DE REPASSE DE RECURSOS 
FEDERAIS. CAPACITAÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE 
CONJUNTA: UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PREVISÃO DE 
ALTERNATIVAS. TERMO DE REFERÊNCIA E LINHAS DE CRÉDITO. 
PARANACIDADE. ORIENTAÇÃO. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA 
MUNICIPAL. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS ROTINEIRAS (QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA) E PLANOS SETORIAIS ADJACENTES. LEI 
ORGÂNICA E PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE INÉRCIA 
DO MUNICÍPIO. PROGRESSIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS 
E FUNDAMENTAIS. GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO: 
REGULAÇÃO E PRESTAÇÃO. NOTA TÉCNICA CONJUNTA 01/2015 
– MPPR. INTEGRAÇÃO COM MODAIS METROPOLITANOS. 
PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE. ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (13.143/2015) E LEI 10.098/2000. ESTATUTO DA 
CIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA CIDADE.

 Trata-se inicialmente de ofício encaminhado pela d. Promotoria de 
Justiça da …. à Prefeitura Municipal de ….. diligenciando acerca do andamento 
relativo ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Em resposta, informou-se 
que a elaboração do referido plano encontra óbices relativos à falta de recursos 
financeiros e à falta de corpo técnico na estrutura de profissionais existentes no 
quadro de servidores públicos do município.

 O Sr. Prefeito argumenta, em seu favor, que se encontra em trâmite 
na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 7898/2014, cujo teor propõe 
alteração do art. 24 da Lei 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política 
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Nacional de Mobilidade Urbana, para fins de estender o prazo até abril de 2018 
para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana nos municípios brasileiros 
com obrigatoriedade para tal.

 A consulente Promotoria, por sua vez, em atendimento à legislação 
nacional e ao Plano Diretor do Município, que reivindicam a elaboração do Plano 
de Mobilidade Urbana, solicita consulta a respeito da política de mobilidade 
urbana municipal, abrangendo nisto os prazos estabelecidos legalmente, assim 
como as vertentes que integram a mobilidade, quais sejam o transporte público 
e as normas de acessibilidade.

 

 É o breve relato.

1. OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E 
SANÇÕES ADVINDAS DO DESCUMPRIMENTO: IMPEDIMENTO NO 
REPASSE PELA UNIÃO DE VERBAS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE E 
TRANSPORTE

 De início, ressalta-se que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
nos termos preceituados pela Lei 12.587/2012, é instrumento da política de 
desenvolvimento urbano, objetivando a integração entre os diferentes modos 
de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas 
no território municipal. A Política Nacional de Mobilidade Urbana determina 
que os municípios com população acima de 20.000 (vinte mil) habitantes, e os 
demais obrigados à elaboração do plano diretor, devem apresentar seu Plano 
de Mobilidade Urbana como condição para receber recursos orçamentários 
federais destinados à mobilidade urbana.

 Considerando-se o poder-dever do Estado em relação à concretização 
dos princípios e diretrizes atinentes à mobilidade urbana, o art. 24 da Lei 
12.587/2012, além de determinar a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, 
mediante o atendimento de requisitos mínimos (§1º), estipula um prazo 
máximo de 03 (três) anos para a aprovação do “PlanMob” e sua integração ao 
Plano Diretor Municipal (§3o), sob pena de impedimento do repasse de recursos 
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana e transporte, até que 
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as determinações legais sejam fielmente cumpridas. Destaque-se: este prazo 
expirou em janeiro de 2015,achando-se, desde então, em inadimplência o 
Município de Contenda em face ao sistema nacional respectivo.

 Especificamente em relação ao Plano de Mobilidade Urbana Municipal, 
constata-se a previsão legal nos arts. 30, incisos I e V da Constituição Federal e 
art. 18 da Lei 12.587/2012, os quais, em suma, dispõem sobre as competências 
e atribuições concernentes aos Municípios no que toca ao planejamento urbano 
municipal.

Art. 18. São atribuições dos Municípios:

I – planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como 
promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;

II – prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

III – capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política 
de mobilidade urbana do Município; e

IV – (VETADO).

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

(…)

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial;

 Nota-se, portanto, que o Plano de Mobilidade, é um instrumento da 
política de desenvolvimento urbano que contém diretrizes, instrumentos, ações 
e projetos especificamente voltados à garantia do acesso amplo e democrático à 
cidade, por meio do planejamento da infraestrutura de mobilidade urbana, dos 
modais de transporte e seus serviços, possibilitando condições adequadas ao 
exercício da mobilidade da população e da logística de distribuição e circulação 
também de bens e serviços.
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 A Lei é específica, ainda, quanto ao conteúdo mínimo do Plano, 
que deve abordar desde aspectos relativos ao serviço de transporte público 
coletivo, infraestrutura do sistema de mobilidade, polos geradores, mecanismos 
de financiamento do serviço e da infraestrutura necessária ao sistema de 
mobilidade, até a sistemática de monitoramento, avaliação e revisão do plano. 
Para sua elaboração, é necessária uma equipe técnica capaz de levantar e 
analisar as informações de forma a viabilizar a condução de um plano de ação, 
com definição de etapas de execução bem estruturadas.

 Por conta disso, devem compor a equipe técnica para elaboração 
do plano de mobilidade: arquiteto especialista em planejamento urbano, 
engenheiro civil, especialista em planejamento de transportes, especialista 
na área de engenharia de tráfego e projetos viários, especialista na área de 
operação de transporte público, especialista na operação de trânsito urbano, 
assistente social, advogado, economista, administrador, biólogo, cartógrafo, e 
demais especialistas, conforme especificidades locais35.

 Imperioso se faz, outrossim, o reconhecimento da importância da 
mobilidade urbana no âmbito do desenvolvimento sustentável das cidades, 
sobretudo a partir da integração dos Plano Municipais de Mobilidade Urbana 
com as demais políticas e plano setoriais, sobretudo no que tange aos 
princípios, diretrizes e ações de planejamento urbana. A expansão de uma 
nova linha de transporte coletivo, por exemplo, para determinada região 
certamente impactará em sua urbanização e induzirá a ocupação daquela área 
pela população, o que deve condizer com a visão global de futuro,  embasada e 
delineada no instrumento básico da política urbana (Plano Diretor).

 In casu, a Prefeitura Municipal de ….. argumenta que a inobservância 
do prazo legal para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal está 
atrelada à “falta de recursos financeiros e a falta de corpo técnico na estrutura 
de profissionais existentes no quadro de servidores do Município”, destacando 
que tais dificuldades não são adstritas apenas ao município em referência, mas 
também a outros em todo o território nacional.

 Inicialmente, vale salientar que a ausência do Plano de Mobilidade 
Urbana não pode ser justificada exclusivamente pela “reserva do possível” sem 

35 Disponível no Termo de Referência elaborado pelo ParanaCidade, página 13.
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que haja demonstração de que, efetivamente, o gestor envidou esforços no 
sentido de atender as metas legais. Da resposta encaminhada pelo Sr. Prefeito, não 
consta qualquer prova desse tipo de postura pró-ativa na realização progressiva 
de direitos fundamentais: nem há análises/estudos dos recursos existentes 
ou de impacto orçamentário, nem busca de alternativas menos onerosas ou 
mesmo prospecção de apoio financeiro de outras instituições ou instâncias para 
a execução do PlanMob. Nesse sentido, a mera alegação retórica de debilidade 
financeira não tem o condão de afastar as normas próprias, tampouco autoriza 
que a municipalidade se mantenha inerte e omissa em seus deveres.

 Exemplo disso são os órgãos de fomento ao desenvolvimento urbano no 
próprio Estado do Paraná, como o ParanaCidade, serviço social autônomo que, 
nos termos do seu Estatuto Social, concentra-se, dentre outras prerrogativas, 
em atuar de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Urbano (SEDU) nas intervenções representadas por planos, 
programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, 
urbano e regional do Estado do Paraná e seus Municípios.

 Nesta seara, enfatiza-se o Termo de Referência estruturado pelo 
ParanaCidade36, referente à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, cujo 
teor disciplina sobre as atividades a serem desenvolvidas para a consecução 
do art. 24 da Lei 12.587/2012, através de orientação geral aos Municípios, 
utilizando-se prognósticos, diagnósticos, diretrizes e propostas para fins de 
consolidação do “PlanoMob”. Parte das dificuldades técnicas poderiam ser 
dirimidas tomando por base este documento, assim como linhas de crédito 
específicas para financiamento de planos dessa natureza estão disponíveis.

 Do mesmo modo, além da atuação do ParanaCidade, a Secretaria 
Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana (Semob), no âmbito do 
Programa Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC)37, realiza seminários e 
oficinas relacionadas à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, sendo que 
tais atividades de capacitação visam oferecer subsídios para o planejamento 
do sistema de mobilidade urbana e para a elaboração do plano de mobilidade 
urbana dos municípios e das regiões metropolitanas. Isto é, nada impede que 
os servidores do próprio Município de …. se capacitem para a construção do 

36 Termo de Referência anexo a esta Consulta.

37 Mais informações sobre o PNCC disponíveis em: <http://www.capacidades.gov.br/>.
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PlanMob, dispensando ou diminuindo o custo com consultoria externa. De igual 
modo, não se devem desconsiderar instrumentos como o Caderno de Referência 
para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, proposto pela Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob) do Ministério das 
Cidades, cujo teor pretende elucidar às questões atinentes aos requisitos 
elencados na Lei 12.587/2012. Outrossim, o papel da Caixa Econômica Federal 
na realização dos termos propostos pelos planos municipais de mobilidade 
urbana é relevante sob a perspectiva dos programas federais existentes para 
concessão de crédito aos Municípios, mediante operações com recursos do 
Orçamento Geral da União (OGU)38.

 Ao Município, por sua vez, recomenda-se a integração do Plano de 
Mobilidade Urbana com os instrumentos de planejamento orçamentário 
municipal, a saber, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual. Isto porque, a partir da análise destas leis orçamentárias, 
o ParanaCidade consegue oferecer linhas de crédito específicas ao atendimento 
dos Municípios, via Sistema de Financiamento Municipal (SFM), instituído 
no Estado do Paraná por meio do Decreto nº 5631/200239, cujo objetivo é o 
financiamento da implementação de ações estratégicas de apoio aos municípios 
para satisfazer a demanda por serviços básicos e bens públicos. Reforçamos 
que, para a contratação de crédito junto ao ParanaCidade é requisitada 
documentação mínima, que se constitui essencial à formalização do contrato, 
sendo que a listagem dos documentos necessários, assim como as etapas do 
procedimento de solicitação de crédito encontram-se disponíveis no sítio 
eletrônico do ParanaCidade40.

 Nada obstante, e ao menos enquanto o prazo conferido pelo art. 24, §3o 
não for prorrogado, o fato é que a irregularidade do Município em face à Política 
Nacional de Mobilidade Urbana acarreta sanções de cunho administrativo, 
gerando impedimento no repasse de verbas públicas para as áreas de mobilidade 
urbana, razão pela qual se recomenda ao órgão ministerial execução envio de 

38 Disponível em:  <http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/
produtos/repasses/mobilidade_urbana/index.asp>.

39 Disponível em: <http://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=74>.

40 Disponível em: <http://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=98>.
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expediente ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal comunicando 
a mora do Município de ….. e requisitando a aplicação das respectivas medidas 
de suspensão, cancelamento ou bloqueio de recursos para a área de mobilidade 
urbana, até regularização.

 

2. IMPLEMENTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PLANOS SETORIAIS E 
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: ALTERNATIVAS LOCAIS AO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA E OBRIGAÇÕES INDEPENDENTES

 Paralelamente à formalização do Plano de Mobilidade Urbana, todavia, 
cabe ao Município levar a cano um conjunto de competências administrativas 
relacionadas à mobilidade urbana. Tais ações são caracterizadas em quatro 
vertentes principais, quais sejam: i) intervenções físicas de implantação, 
ampliação ou manutenção da infraestrutura dos sistemas viários; ii) medidas 
operacionais, constituídas pela regulamentação do uso do espaço viário 
(aplicação de técnicas de engenharia de tráfego, hierarquização ou especialização 
do uso do sistema viário, com prioridade ao transporte coletivo); iv) medidas 
comportamentais, através de ações de conscientização da população, no intuito 
de valorizar o uso dos meios de transporte sustentáveis41.

 Independentemente da existência de PlanMob, tais problemáticas hão 
de ser enfrentadas nos planos setoriais que desdobram o Plano Diretor de …. (Lei 
Complementar 002/2010) e mesmo em outras medidas de eficácia imediata, 
como projetos, programas e ações balizados pelo Plano Diretor e pela Lei 
Orgânica do Município, além, é claro, do Estatuto da Cidade, em especial o art. 
4º, inciso III, que disciplina sobre os instrumentos de planejamento municipal 
em face política urbana.

 Tais atuações municipais, que não desobrigam a municipalidade 
em relação ao “PlanoMob”, são subsidiárias e, portanto, admitidas para fins 
de concreção das diretrizes de planejamento municipal. A ausência de um 
plano específico, portanto, para o atendimento das demandas pertinentes à 
mobilidade urbana e transporte, não dispensa o Município na persecução de 
medidas alternativas constantes, as quais, de modo  semelhante ao “PlanoMob”, 
aprovisionarão as necessidades dos cidadãos.

41 Disponível no Termo de Referência elaborado pelo ParanaCidade, em anexo, página 5.
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 De início, em relação aos planos setoriais, aqueles que possuem caráter 
urbanístico devem ser regidos pelo princípio da coesão dinâmica e encontram, 
por isso, embasamento legal na Lei Orgânica do Município, em especial os arts. 
137, inciso II e 143 e o art. 29, inciso VII do Plano Diretor, abaixo transcritos:

Art. 143 O planejamento municipal será realizado por meio de entidade 
municipal, na forma de lei, a qual sistematizará as informações básicas, 
coordenará os estudos e elaborará os planos de projetos relativos ao 
Plano Diretor, e supervisionará a sua implantação.

Art. 29 Dentre outros instrumentos de planejamento, serão utilizados 
para os fins deste Plano Diretor, os seguintes instrumentos:

VII. Planos, Programas e Projetos Setoriais;

 Destaca-se, ainda, o art. 20 do Plano Diretor, cujo teor determina que o 
Município, através da implementação de políticas setoriais integradas intentará 
a consecução dos objetivos previstos no Plano Diretor, visando igualmente 
a expansão e o desenvolvimento municipal, por meio de um crescimento 
planejado e ambientalmente sustentável.

 Além disso, o diploma define no inciso III do art. 76 que, em relação à 
implementação e o acompanhamento dos planos setoriais, a gestão democrática 
da cidade42 – atrelada ao planejamento urbano – deve ser norteadora de 
todo o processo e, por este motivo, serão efetuados mediante planejamento, 
implementação e controle de caráter permanente, descentralizado, 
participativo43 e sustentável:

“A Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana (12.587/2012) 
repete esses princípios e diretrizes – quais sejam da compatibilização 
dos transportes com a preservação do meio ambiente e a promoção 

42 Acerca da gestão democrática, o Plano Diretor do Município a disciplina em seus arts. 17 a 19.

43 Neste sentido, destaca-se igualmente o § 2º do art. 27 do Plano Diretor do Município: “A 
utilização de instrumentos para o desenvolvimento municipal deve ser objeto de controle social, 
garantindo a informação e a participação de entidades da sociedade civil e da população, nos 
termos da legislação aplicável”.
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da conservação de energia, por meio da redução do consumo de 
combustíveis automotivos –, como já dissemos, o que amplia a acepção, 
pois não apenas o transporte, mas todas as ações e planificações relativas 
à mobilidade passam a ser orientadas por esses nortes, tanto que a 
norma também estabelece como objetivo dessa política a promoção do 
desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 
socioeconômicos dos deslocamentos”44.

 Pois bem, como mencionado anteriormente, para além da 
implementação dos planos setoriais, o Plano Diretor prevê igualmente a adoção 
de medidas, consubstanciadas em “diretrizes de gestão”45. Um adequado 
planejamento orçamentário, igualmente previsto na política urbana como 
instrumento central do Estatuto da Cidade, balizar-se-ia por esses objetivos e 
metas de implementação progressiva, que encarnam, em realidade, direitos 
e interesse fundamentais (como o transporte público alçado ao art. 6o, 
caput). Sob esta ótica, de se verificar a existência de dotação orçamentária 
do Município que, em relação às questões atinentes à mobilidade urbana, 
provisionou, as seguintes importâncias para os exercícios financeiros de 2013, 
2014 e 2015, a saber46:

ANO – EXERCÍCIO 
FINANCEIRO

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL Nº

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA – 
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E 

SERVIÇOS PÚBLICOS
(R$)

2013 1.386/2012 3.913.100,00

2014 1.457/2013 5.053.699,80

2015 1.567/2014 4.737.765,00

Obs.: quadro elaborado pelo CAOPJ-MAHU.

44 GUIMARÃES, Geraldo Spagno. Comentários à Lei de Mobilidade Urbana – Lei nº 12.587/2012: 
essencialidade, sustentabilidade, princípios e condicionamentos do direito à mobilidade. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 141.

45 Arts. 22 a 25 do Plano Diretor do Município de Contenda.

46 Informações obtidas em: <http://www.contendapr.srv.br/FINANCEIRO/LEIORCAMENTARIA/
LOA2013.pdf>
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 O montante substancial de mais de 13 (treze) milhões de reais nos 
últimos anos destinados à infraestrutura de mobilidade e “viação” (termo que 
merece melhor caracterização) indica a existência de demandas na área, o 
que poderia ser certamente otimizado com o planejamento e priorização das 
mesmas. Superando, outrossim, a barreira da discricionariedade administrativa, 
o enquadramento da questão como diretamente associada à progressividade 
da realização dos direitos fundamentais, nos quais se incluem o direito social 
ao transporte e à mobilidade urbana, permite sua sindicabilidade ministerial e 
judicial. A conduta antijurídica de omissão do Poder Público Municipal afronta 
a referida progressividade, conforme infere-se do excerto abaixo de acórdão da 
Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

Apelação Cível. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com 
o pedido, dentre outros, de que Estado e Município sejam condenados à 
confecção de plano de contenção de encosta, em área classificada como de 
médio risco de desabamento. 1 – Os direitos sociais, a par de sua eficácia 
negativa, consistente em determinar a interpretação das leis integrantes 
do ordenamento jurídico, contêm ainda, quando suficientemente densos, 
uma eficácia positiva, vinculante para a Administração. 2 – Resulta do 
dirigismo da Constituição o dever de prioridade para a satisfação dos 
direitos sociais, a que deve corresponder uma dotação orçamentária 
adequada. 3 – Como muitos dos direitos desta natureza importam em 
vultosas despesas e transformação material da realidade, sua efetivação 
deve ser feita de forma progressiva, qual previsto no artigo 2º do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 4 – Entende-se 
por progressividade, na forma do Comentário nº 3, do Alto Comissionado 
da ONU para os Direitos Humanos, a adoção de medidas concretas na 
direção do objetivo, com o que é incompatível um comportamento inerte 
ou excessivamente lento. 5 – Como fiscal do cumprimento da Constituição 
e das Leis, compete ao juiz, sem que isto importe em qualquer violação ao 
Princípio da Separação dos Poderes, determinar à autoridade competente 
a elaboração de plano capaz de progressivamente mitigar o problema e 
ao menos alcançar os níveis essenciais de prestação do serviço; julgar a 
suficiência do plano, comparando a verba dedicada no orçamento com 
despesas outras desprovidas do caráter de essencialidade, e acompanhar 
a execução do plano. 6 – Sentença que julga extinto o processo, sem 
análise do mérito, antes mesmo da citação, sem analisar concretamente 
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a suficiência do plano apresentado. 7 – Recurso provido para anular a 
sentença. (Apelação Cível nº 0486035-07.2011.8.19.0001. Décima Sexta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel.: Des. Eduardo 
Gusmão Alves de Britto Neto. Publicação em 06/08/2013).

 Entende-se, pois, que o Estado possui o dever, no que toca aos direitos 
fundamentais, de conceder-lhes eficácia, ou seja, muito mais do a eficácia 
negativa inerente a tais direitos, deve o Estado promover a transformação da 
sociedade através de ações positivas (prestacionais), isso especialmente porque 
“vários dos direitos sociais não encontraram (encontram) resistência, seja por 
provirem de normas dotadas de suficiente densidade, seja por tratarem de 
regras já absorvidas pelo ordenamento”47.

 Torna-se exigível ao Município, desse modo, a tomada de determinadas 
medidas básicas, como a manutenção e ampliação das infraestruturas de 
mobilidade urbana (art. 3o, §3o da Lei 12.587/201248) ou até mesmo da 
elaboração de planos setoriais de menor complexidade, os quais, muito embora 
não possuam a abrangência e o detalhamento do Plano de Mobilidade Urbana, 
coordenarão e otimizarão as ações públicas nesta seara.

47 Trecho retirado do acórdão referente ao julgamento do recurso de Apelação nº 0486035-
07.2011.8.19.0001, disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.
aspx?UZIP=1&GEDID=00043B73DD74C2E6D32F99A3A7C58A18998BC50238183218&USER=>.

48 Art. 3o O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos 
modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e 
cargas no território do Município.
(…)
§ 3o São infraestruturas de mobilidade urbana:
I – vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;
II – estacionamentos;
III – terminais, estações e demais conexões;
IV – pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V – sinalização viária e de trânsito;
VI – equipamentos e instalações; e
VII – instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.
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3. REGULAMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE 
PÚBLICO MUNICIPAL

 Dentre as atribuições dos municípios, traçadas no art. 18 da Lei 
12.587/12, estão:

I – planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como 
promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;

II – prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

 Destarte, sugere-se à Promotoria de Justiça averiguar se o Município 
de …. possui linhas de transporte coletivo (ônibus, por exemplo) de gestão 
local, sugerindo-se atuar, em caso afirmativo, segundo o protocolo da Nota 
Técnica Conjunta 01/201549. Também serviços como os de táxi são de utilidade 
pública e demandam, senão prestação direta, alguma espécie de delegação ou 
autorização para funcionamento, além de prévia regulamentação (hoje dada 
pela Lei Municipal nº 1.298/2011) passível de fiscalização.

 Ademais, ainda no âmbito do transporte motorizado, reporta-se ao 
transporte público coletivo de caráter metropolitano, em virtude de o Município 
de …. integrar a Região Metropolitana de …. – juntamente a outros 28 municípios 
– e, portanto, estar vinculado à Coordenação da Região Metropolitana de …. 
(COME...). De acordo com o sítio da ….50, empresa que opera os cartões de 
transporte metropolitanos, são ao menos nove as linhas metropolitanas que 
atravessar ou atendem …., o que também pode ser objetivo de aferição pelo 
órgão de execução.

 Os aspectos candentes de licitação, proteção da concorrência, 
patrimônio público e direito do consumidor que perpassam a matéria são da 
maior relevância e também podem ser esmiuçados na supracitada Nota Técnica 
Conjunta 01/2015.

49 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTA_TECNICA_
CONJUNTA_01_2015_Transporte_e_Mobilidade_Urbana.pdf

50 Vide: http://www.cartaometrocard.com.br/ConsultaHorario.asp
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4. IMPERIOSIDADE DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E DE 
DESLOCAMENTOS DE PEDESTRES

 No entanto, para além do transporte público, importa que o Município 
observe o destaque do § 2º do art. 24 da Lei 12.587/2012, in verbis:

§ 2o Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou 
individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte 
não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada 
aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação 
vigente.

 Pois bem, muito embora o dispositivo supracitado faça referência 
específica ao Plano de Mobilidade Urbana, não passa despercebido a 
imperiosidade de que, na ausência de meios motorizados, os investimentos 
nos transportes não motorizados e no planejamento da infraestrutura para 
deslocamentos de pedestres sejam priorizados Salienta-se excerto da Nota 
Técnica Conjunta 01/2015, na mesma esteira:

“Ademais, não se pode esquecer que o transporte coletivo está 
constitucionalmente categorizado como serviço de caráter essencial 
(Art. 30, V), assim, além da importância de sua existência per se, 
a qualidade de seu funcionamento também é crucial, remetendo a 
aspectos como acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de 
duração das viagens, lotação dos veículos, confiabilidade no serviço, 
segurança, características dos veículos e dos locais de parada, 
sistema de informações, conectividade (integração física e tarifária), 
comportamento dos operadores e estado das vias.

Entretanto, cabe realçar que, não obstante seja o transporte público 
coletivo (que na grande maioria das cidades brasileiras se restringe 
ao modal ônibus) entendido como serviço de caráter essencial, o 
planejamento e a gestão municipal não podem ser limitados a ele. Outros 
meios, como a bicicleta, e os deslocamentos a pé (neles incluídos os 
cadeirantes e demais pessoas com mobilidade reduzida), também devem 
ser objeto da política pública, resultando em espaços e infraestruturas 



92
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

de mobilidade qualificados e adequados para a utilização dos mesmos. 
Imprescindível, por exemplo, que as vias públicas sejam devidamente 
equipadas e sinalizadas para recebê-los, lembrando que muitas vezes isso 
pode implicar na redução do espaço destinado aos veículos automotores, 
privilegiando a circulação de modais não poluentes”

 

 Condições seguras e propícias para ciclistas, pedestres e pessoas com 
mobilidade reduzida são centrais, sobretudo nas cidades de pequeno e médio 
porte. E, neste viés, a acessibilidade assoma como horizonte contemporâneo de 
incontornável feição jurídica.

 A acessibilidade se constitui como dever do Estado e da sociedade. A 
Lei 13.146/2015 que dispõe sobre a inclusão da pessoa com deficiência, assim 
conceitua no art. 3º, tal acessibilidade: “possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como 
na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”. Outrossim, 
os arts. 46 e seguintes, integrantes do Capítulo X do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, abordam questões relativas ao direito ao transporte e à mobilidade 
às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, assegurando a estes 
igualdade de condições nestes meios, sem discriminação, em termos amplos:

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de 
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1o Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo 
terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se 
como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os 
pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2o São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que 
houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, 
a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de 
serviços de transporte coletivo.
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§ 3o Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, 
as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da 
certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável 
pela prestação do serviço.

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de 
uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser 
reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa 
com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que 
devidamente identificados.

§ 1o As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 
2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga 
devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado 
de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.

§ 2o Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, 
em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser 
confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão 
suas características e condições de uso.

§ 3o A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os 
infratores às sanções previstas no inciso XVII do art. 181 da Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

§ 4o A credencial a que se refere o §2o deste artigo é vinculada à pessoa 
com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida 
em todo o território nacional.

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, 
as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no 
País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as 
pessoas.

§ 1o Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo 
devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize 
informações sobre todos os pontos do itinerário.

§ 2o São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança 
nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de 
transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.

§ 3o Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, 
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as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da 
certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável 
pela prestação do serviço.

Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na 
renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto 
nos arts. 46 e 48 desta Lei.(Vigência)

Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis 
e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por 
todas as pessoas.

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por 
cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.

§ 1o É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais 
pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.

§ 2o O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas 
a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste 
artigo.

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo 
adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 
(vinte) veículos de sua frota.

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio 
automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de 
freio e de embreagem.

 

 Hialinas, nos dispositivos supra, não diretrizes ou princípios, mas regras 
de imediata eficácia a serem observadas pelo Poder Público e pelos particulares, 
em todo o país. A fiscalização de sua implementação é da alçada do Ministério 
Público, integrando o âmbito de atuação conjunto das áreas de Habitação e 
Urbanismo e da Proteção às Pessoas com Deficiência.

 Soma-se a elas o leque de normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias 
e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios 
e nos meios de transporte e de comunicação, abraças pela Lei 10.098/2000, que 
merece igual atenção.
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 Seguinte esta linha de raciocínio, o Plano Diretor do Município de …., 
destacadamente em seu art. 14, VII, traz a previsão, no capítulo destinado à 
função social da propriedade, de promoção de sistema de circulação e rede de 
transporte que assegure acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade, 
in verbis:

Art. 14 A função social da propriedade urbana pública ou privada é 
cumprida, quando, atende simultaneamente, os critérios e graus de 
exigência estabelecidos no Plano Diretor do Município de ….., e nas leis 
integrantes a este, aos seguintes requisitos:

(…)

VII. A promoção de sistema de circulação e rede de transporte que 
assegure acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade.

 É dizer, a ausência de Plano de Mobilidade Urbana tampouco pode 
implicar no desprestígio a este núcleo norma que rege a acessibilidade 
universal, tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas com 
mobilidade reduzida em geral, naquilo que se reflete na qualidade da fruição 
do espaço público, privado e em sua deambulação.

5. CONCLUSÕES E ORIENTAÇÕES

 Do todo exposto, conclui e recomenda este Centro de Apoio 
Operacional:

 a) o Município de ….. não observou o prazo do art. 24, §3o da Lei 
12.587/2012, achando-se em situação de irregularidade diante da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, o que gera impedimento no repasse de 
verbas públicas da União para as áreas de mobilidade urbana, razão pela qual 
se recomenda ao órgão de execução envio de expediente ao Ministério das 
Cidades e à Caixa Econômica Federal comunicandoo fato e requisitando a 
aplicação das respectivas medidas de suspensão, cancelamento ou bloqueio 
de recursos para a área de mobilidade urbana e transporte, até regularização, 
o que pode, inclusive, dar-se com apoio financeiro e técnica do ParanaCidade;
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 b) a ausência de PlanMob não desobrigada o Município de diversos 
deveres legais, tais como o de manutenção e qualificação da infraestrutura de 
mobilidade, bem como da edição dos planos setoriais decorrentes do Plano 
Diretor (Lei Complementar Municipal 002/2010) e da Lei Orgânica de ….., a 
partir dos quais se poderiam otimizar, priorizar e publicizar os investimentos 
e despesas públicos realizados na área, cabendo ao Ministério Público a 
fiscalização de tais diligências, programas e despesas;

 c) a ausência do PlanMob tampouco exime o Município de ….. de 
suas responsabilidades constitucionais pela regulamentação dos serviços 
de transporte, inclusive os de utilidade pública, como táxis, e eventualmente 
também pela prestação direta ou delegada dos serviços de transporte público 
coletivo, como ônibus, os uqias devem estar integrados adequadamente às 
linhas metropolitanas geridas pela atualmente pela COME….. Neste aspecto, 
recomenda-se que o órgão de execução siga o roteiro previsto na Nota Técnica 
Conjunta 01/2015, em anexo;

 d) por fim, para além dos princípios e diretrizes mais gerais da política 
de mobilidade urbana, outro núcleo de normas cogentes de eficácia imediata 
e obrigatória observância pelo Poder Público e pelos particulares são as regras 
referentes à garantia da acessibilidade universal constantes do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (13.146/2015) e da Lei 10.098/2000, para cujo monitoramento 
sugere-se instauração de procedimento administrativo específico, que exige 
atuação coordenada das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo e de 
Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência.

É a consulta.
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Curitiba, 23 de setembro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta e Urbanista

EMMYLINE TOMASI BORTOLETO
Estagiária de Direito
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CONSULTA No 86/2015

EMENTA: Serviço público de transporte metropolitano. 
Alterações na gestão. Ruptura de convênio entre ... e ….. 
Necessária governança interfederativa. Função pública 
de interesse comum. Permanência irregular de contratos 
precários. Licitação. Planejamento, regulação e fiscalização 
públicos. Indelegabilidade do poder de polícia e do controle da 
concessão. Prévia pesquisa de origem e destino. Bilhetagem 
eletrônica. Transparência das informações. Repercussões 
tarifárias. Fiscalização.

 Em liça procedimento da ….a Promotoria de Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público, Foro da Comarca de …., encaminhado a este Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 
referente a procedimento preparatório instaurado para apurar possível fraude 
na bilhetagem eletrônica do transporte público da Região Metropolitana de ... 
(RM….).

 Consta no bojo do documento questionamentos encaminhados à …., 
em suma, acerca da administração e gestão financeira do sistema de bilhetagem 
eletrônica (SBE); resposta da ….. acerca da gestão e operação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica que foram delegados às concessionárias e à Associação 
….; esclarecimentos por parte do Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano acerca das atribuições institucionais (fls. 1/5).

 Por fim, é solicitado posicionamento à luz dos novos marcos legais 
sobre o tema, bem como da (im)possibilidade de delegação do poder de polícia 
da …. no caso do atual funcionamento do sistema de bilhetagem eletrônica do 
transporte coletivo metropolitano de …...

 É o relato.
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1. Planejamento do Serviço Público de Transporte Metropolitano

 A disponibilização de meios de transporte é fundamental para que os 
fluxos de produtos, pessoas, capital, tecnologias e informação entre setores e 
espaços não só ocorram, mas sejam densificados. Com este fim, o planejamento 
regional da mobilidade deve ser pautado por uma abordagem interdisciplinar, 
integrada e abrangente voltada para um desenvolvimento regional equilibrado 
e para a organização física do espaço. Tal abordagem é importante, pois, 
considera a mobilidade como um dos elementos essenciais para a inserção de 
Estado, região e municípios na divisão social do trabalho, conforme argumenta 
Moura51 (2009).

 A Constituição Federal, no seu Artigo 30, inciso V, atribui aos 
municípios a competência de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial. Tal redação é acompanhada pela 
Constituição Estadual do Paraná onde consta, no Art. 21., que o Estado instituirá, 
mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum52, assegurando-se a participação dos Municípios envolvidos e 
da sociedade civil organizada na gestão regional.

 Com a promulgação do Estatuto da Metrópole, esse entendimento foi 
consolidado no parágrafo único do Artigo 3°, ao reger que Estado e Municípios 
inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada 
e delimitada deverão promover a governança interfederativa53 e que, nela, 
deverão ser respeitados, dentre outros, o princípio de compartilhamento de 
responsabilidade para a promoção do desenvolvimento urbano integrado 
(Art. 6º, II).

51 MOURA, R. Arranjo urbano-regionais no Brasil: uma análise com foco em Curitiba. 2009. 242 p. 
Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFPR.

52 Função pública de interesse comum: politica pública ou ação nela inserida cuja realização por 
parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes (Art. 
2º, II, Estatuto da Metrópole).

53 Governança Interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da 
Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse 
comum (Art, 2º, IV, Estatuto da Metrópole).
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 De acordo com o Ministério das Cidades54 (2015, p. 120),

Uma gestão metropolitana é necessária para prover a mobilidade 
intramunicipal e intrametropolitana com redes de serviços estruturadas, 
coordenadas e complementares, integrando os municípios envolvidos 
e o governo estadual nos processos de planejamento e de gestão por 
meio da construção de redes intermodais, integradas operacional e 
tarifariamente.

 

 Em se tratando do planejamento do transporte metropolitano, é 
importante que sejam consideradas intervenções capazes de assegurar a 
articulação entre as cidades, orientada para as pessoas, de forma a garantir o 
acesso por meio de um tráfego livre, inclusive nas vias principais de circulação, 
priorizando os transportes coletivos de passageiros (LACERDA55, 2000; 
GOMIDE56, 2003).

 À luz dessa finalidade, é desejável e primordial a integração entre 
os municípios para a viabilização de serviços e outras ações que demandam 
coordenação e articulação de planos e investimentos (BRASIL57, 2005). “Para isso, 
além da associação intermunicipal é necessária a articulação de todos os níveis de 
governo para o tratamento de questões de interesse comum e no equacionamento 
e encaminhamento dos planos, programas e ações”, atrelada à participação dos 
usuários nas decisões e na gestão dos sistemas (BRASIL, 2005, p.12).

 Para tanto, tem-se como imprescindível que sejam considerados os 
diversos modais e condições de mobilidade, atrelados às diferentes situações 
que apresentam as cidades brasileiras em termos de características regionais, 
de demandas decorrentes do tamanho populacional e do desenvolvimento 
econômico-social e institucional (BRASIL, 2005, p.9).

54 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade 
Urbana. SEMOB: 2015.

55 LACERDA, Norma; MENDES ZANCHETI, Sílvio; DINIZ, Fernando. Planejamento metropolitano: uma 
proposta de conservação urbana e territorial. EURE (Santiago),  Santiago ,  v. 26, n. 79, p. 77-94, dic.  2000

56 GOMIDE. Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. 2003.

57 BRASIL. Ministério das Cidades. Mobilidade e política urbana: subsídios para uma gestão 
integrada / Coordenação de Lia Bergman e Nidia Inês Albesa de Rabi. Rio de Janeiro: IBAM, 2005
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 Dentre as diretrizes específicas voltadas à governança interfederativa 
apresentadas no Art. 7º do Estatuto da Metrópole, destaca-se:

I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento 
e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas 
setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;

II – estabelecimento de meios compartilhados de organização 
administrativa das funções públicas de interesse comum;

III – estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de 
prestação de contas;

(…)

V – participação de representantes da sociedade civil nos processos 
de planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da 
prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas 
de interesse comum;

 

 De forma a orientar o planejamento regional, o Estatuto da Metrópole 
estabelece que deverão ser utilizados i) plano de desenvolvimento urbano 
integrado e ii) planos setoriais interfederativos, cuja abordagem abrangerá o 
conjunto de Municípios que compõem a unidade territorial urbana, considerando 
áreas urbanas e rurais, aprovado mediante lei estadual (Art. 9º; Art.10; Art.12).

 Além da obrigatoriedade da participação no seu processo de elaboração 
e publicidade dos documentos e informações produzidos, o Estatuto estabelece 
como elementos mínimos para a gestão metropolitana, além de outros:

I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo 
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos;

(…)

IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas 
afetas à unidade territorial urbana;

(Art. 12, §1º; ESTATUTO DA METRÓPOLE)

 Em se tratando do planejamento da mobilidade, especificamente, 
a Política Nacional de Mobilidade apresenta como princípios, dentre outros, 
a equidade no acesso dos cidadãos ao serviço do transporte público coletivo 
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eficiente, eficaz e efetivo, além da justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços (Art. 5º).

 Dentre os objetivos do diploma legal, destaca-se os de reduzir as 
desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços 
básicos e equipamentos sociais e proporcionar melhoria nas condições urbanas 
da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade (Art. 7º).

 Na prestação de serviços de transporte público coletivo, a Lei da Política 
Nacional da Mobilidade é imperativa ao estabelecer que o poder público delegante 
deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços delegados, 
preferencialmente em parceria com os demais entes federativos (Art. 13). Nesse 
sentido, na prática da governança interfederativa para a prestação da função 
pública de interesse comum, qual seja, a de transporte público coletivo, é decretado 
o compartilhamento de responsabilidade entre os municípios pertencentes à 
região metropolitana ou aglomeração urbana, juntamente com o poder público 
delegante do serviço, que deve acontecer acompanhado da participação da 
população no planejamento, fiscalização e avaliação da mobilidade.

 Isso, pois, tal qual estabelece o diploma legal, os usuários têm direito 
de receber serviço adequado, serem informados, em linguagem acessível e de 
fácil compreensão, nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, 
de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços 
e modos de interação com outros modais, além dos padrões estabelecidos 
de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para 
reclamações e respectivos prazos de resposta (Art. 14).

 No que se refere à atuação do Estado, a lei determina que:

Art. 17. São atribuições dos Estados:

I. prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços 
de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em 
conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal;

II. propor política tributária específica e de incentivos para a implantação 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana; e

III. garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que 
ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do 
art. 25 da Constituição Federal.



104
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização 
e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal 
de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio 
de cooperação para tal fim.

 

 De forma a viabilizar o planejamento, gestão e avaliação dos sistemas 
de mobilidade, deverão ser contemplados:

I a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e 
longo prazo;
II a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua 
implantação e execução;
III a formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e 
avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e
IV a definição das metas de atendimento e universalização da 
oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores 
preestabelecidos.
(LEI POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, Nº12.587/2012; Art. 21)

 Seguindo essa perspectiva, estabelece-se como importante a construção 
de indicadores qualitativos e quantitativos, atrelados a metas de curto, médio e 
longo prazos previstas para o sistema, capazes de orientar a avaliação da mobilidade 
por gestores e sociedade civil. Para tanto, é substancial que tais indicadores sejam 
publicizados, amparados por uma política que favoreça a sua confrontação.

 Gomide (2003, p.32) corrobora com o exposto, ao justificar que “a 
construção de sistemas de informações de transportes urbanos, com a adoção de 
indicadores de acesso aos serviços, pode colaborar em muito para a identificação 
de áreas que merecem ações, na priorização de projetos, na formulação de 
novas soluções e na avaliação de eficácia das ações implementadas”.

 O planejamento e coordenação dos diferentes modais, avaliação e 
fiscalização dos serviços com o monitoramento de desempenhos, implantação da 
política tarifária, disponibilização das informações acerca do serviço (tais como, 
itinerários, frequências e padrão de qualidade) e a garantia dos direitos dos 
usuários estão sob responsabilidade dos órgãos gestores dos entes federativos 
incumbidos do planejamento e gestão do sistema de mobilidade (Art. 22; LEI 
POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE).
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 A receita advinda dos serviços de transporte urbano deve ser aplicada 
em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao 
transporte não motorizado, bem como no financiamento do subsídio público 
da tarifa de transporte público, tal qual especifica o inciso III, Art. 23, da Lei da 
Política Nacional de Mobilidade.

 

2. Licitação do Serviço Público de Transporte Metropolitano

 A prestação dos serviços públicos – dentre os quais, o de transporte 
público coletivo – deve estar regulada de forma a proteger os interesses dos 
usuários e da sociedade. Para Gomide (2003, p. 25), “a regulação condiciona o 
nível da oferta, a qualidade e as tarifas dos serviços públicos”.

 Com vistas a um adequado planejamento do setor de transporte, é 
imprescindível a realização de Pesquisa de Origem e Destino com o diagnóstico, 
dimensionamento dos fluxos existentes e estimativa do número de usuários de 
forma a subsidiar questões afetas à definição de quais são os modais possíveis, 
as alternativas aplicáveis e as medidas mais adequadas a serem implantadas, 
considerando o atendimento à demanda de determinada região (CAMPOS58, 
2013, p.1).

 Um dos elementos fundamentais para que tal projeção seja possível é a 
Pesquisa de Origem e Destino que, a partir do recorte de análise e metodologia 
aplicada, tem como objetivo registrar o padrão da demanda atual e subsidiar 
a prospecção da demanda futura de viagens da população, dimensionadas 
compativelmente com o perfil socioeconômico avaliando, dentre outros 
elementos, as características dos deslocamentos das pessoas, o motivo da viagem, 
o horário e o tempo de percurso, além dos meios de transporte utilizados.

 Conforme estabelecido na Carta Magna, no seu Art. 175, cabe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Tal direcionamento 
é regulamentado, também e da mesma forma, na Constituição do Estado do 
Paraná, no seu Art. 146.

58 CAMPOS, V. B. G. Planejamento de transportes: conceitos e modelos. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2013. 188p.: il.;25 cm
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 Isso, pois, tal qual é explicitado na Lei das Licitações e dos Contratos 
Administrativos (Lei nº 8.666/1993, Art. 3º),

a licitação destina-se a garantir observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

(…)

§3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até 
a respectiva abertura.

 Especificamente no que se refere ao transporte coletivo, a Constituição 
Estadual do Paraná assegura que nas delegações de novas linhas de transporte 
coletivo de passageiros, a serem implantadas no Estado, bem como nas 
renovações e prorrogações das mesmas, é vedada a cláusula de exclusividade 
(Art. 146, §2º).

 A exigência de processo licitatório para a concessão ou permissão 
do serviço de transporte público coletivo está prevista, igualmente, na Lei da 
Política Nacional de Mobilidade (Lei nº12.587/2012). No edital da licitação 
deverá constar o regime econômico financeiro, sendo a tarifa de remuneração 
de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da 
outorga do poder público (Art. 9).

 Mais adiante, o diploma legal regulamenta que,

Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será 
precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:
I. fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus 
instrumentos de controle e avaliação;
II. definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à 
consecução ou não das metas;
III. alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o 
poder concedente;
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IV. estabelecimento das condições e meios para a prestação de 
informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; 
e
V. identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da 
parcela destinada à modicidade tarifária.
(LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE, nº12.587/2012).

 Nos casos de subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte 
público coletivo deverá estar definido em contrato, baseado em critérios 
transparentes e metas de produtividade e eficiência, o objetivo, a fonte, a 
periodicidade e o beneficiário (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE, 
nº12.587/2012, Art. 10, Parágrafo único).

 Ulteriormente, neste tópico, remete-se à Nota Técnica Conjunta 
01/201559 e à Recomendação Administrativa Conjunta 01/201560, vez que a 
concessão do transporte metropolitano, na medida em que caracteriza função 
pública de interesse comum, acha-se regida, hodiernamente, pelo Estatuto da 
Metrópole (Lei 13.089/2015) e pelo entendimento do STF assentado na ADI 
1842/RJ61.

3. Bilhetagem eletrônica no Transporte da Região Metropolitana de …..

 Ainda que seja cada vez mais consensual o posicionamento de que os 
serviços de transporte coletivo devem ser organizados como uma rede única, 
complementar e integrada, a adoção de medidas que viabilizem tal cenário 
não se caracteriza como prática comum na maioria das cidades brasileiras. 
Conforme conclui o Ministério das Cidades (2015, p. 63), “sem uma política 
tarifária integrada, cada linha é operada de forma praticamente isolada 
do restante do sistema, limitando as possibilidades de deslocamento das 

59 Vide: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTA_TECNICA_CONJUNTA_01_2015_
Transporte_e_Mobilidade_Urbana.pdf

60  Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Recomendacao_
Administrativa_Conjunta_n01_2015_Transporte_Metropolitano_COMEC.pdf

61 Vide: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/STF_reg_metro.pdf
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pessoas, superpondo serviços desnecessariamente e encarecendo a operação 
do sistema como um todo”.

 Até janeiro de 2015, a …. – empresa de economia mista que controla 
o sistema de transporte público da capital paranaense – era o ente responsável 
pela gestão do transporte na Região Metropolitana de ….., entre os 11 municípios 
que compunham a Rede Integrada de Transporte (RIT).

 Em fevereiro de 2015, foi firmado o Termo de Encerramento Parcial 
entre os órgãos do Estado do Paraná e o Município de ….. do Convênio de 
Integração que mantinha a …., ocorrendo a formalização da atribuição da gestão 
do transporte coletivo metropolitano à …., autarquia estadual do Governo do 
Paraná, por meio da Portaria nº26/2015. Trata-se, portanto, do ente responsável, 
hoje, por fazer cumprir o prescrito na Política Nacional de Mobilidade Urbana 
e no Estatuto da Metrópole, no que se refere ao transporte público coletivo 
regional e elementos que o compõem.

 Em síntese, no modelo de competências atualmente regulamentado 
pela Lei Complementar Estadual 153/2013 (que ainda deverá adequar-se à 
governança federativa prevista no art. 25, §3o da Constituição Federal e na Lei 
Federal 13.089/2015), cabe ao Estado – e, neste caso, à ….. –, prestar os serviços 
de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, diretamente ou 
por delegação; propor política tributária específica de incentivos à implantação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; e garantir apoio e promover integração 
dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um município.

 Ocorre que a mudança do órgão responsável pela gestão do transporte 
coletivo metropolitano não foi efetivada de forma adequada e, tampouco, 
transparente, condicionando o sistema a uma oferta desintegrada e incompatível 
com a demanda. Nesta nova estrutura, os valores cobrados pelo serviço variam 
de acordo com os trajetos entre 18 municípios, por meio de linhas integradas 
e não integradas, e estão divididos em quatro degraus tarifários. Com isso a 
mobilidade dos munícipes pertencentes aos municípios da Região Metropolitana 
de …. ficou comprometida, principalmente, tendo em vista i) o aumento da tarifa 
– que até o mês de março sofreu três alterações –, estando a atual variando 
entre R$3,70 e R$4,70 para as linhas integradas e entre R$3,90 e R$5,70 para 
as linhas não integradas, a depender do “degrau tarifário” ao qual o município 
integra; ii) a redução das linhas metropolitanas integradas que faziam a conexão 
entre os municípios.
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 Esse contexto fere o direcionamento do Ministério das Cidades (2015, 
p.63), segundo o qual “o sistema de transporte coletivo deve ser organizado na 
forma de uma única rede, com os diversos modos de transporte com integração 
física, operacional e tarifária, independentemente de quem os opere, inclusive 
considerando os serviços sob gestão de outros níveis de governo (estadual e 
federal)”.

 Não obstante a ruptura do sistema integrado sem sua substituição 
por, pelo menos, um sistema de integração equivalente, não está explícito 
como o novo regime do serviço de transporte coletivo metropolitano funciona. 
Quer dizer, não estão claros os itinerários e extensões das linhas e a razão das 
alterações; quais foram mantidas, suprimidas e eliminadas; e os pontos e tipos 
de integração. Tampouco foram divulgados – e até mesmo estabelecidos – os 
padrões qualitativos dos serviços ofertados, bem como os meios de avaliação 
e monitoramento do sistema e os canais para reclamações dos usuários e 
respectivos prazos de resposta, conforme exige a Lei da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (nº12.587/2012). Tal situação regressiva implica em 
intolerável retrocesso social.

 Da mesma forma, não foram publicizados os critérios que embasaram 
os três reajustes da tarifa, que deveriam estar pautados em indicadores, 
fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-
financeiro da proposta, contrapondo-se ao que rege o Art. 18 da Leis das 
Concessões (nº8.987/1995) e o Art. 9º da Lei da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (nº12.587/2012), que regulamenta que a revisão das tarifas só poderá 
ocorrer em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, com 
a demonstração de sua cabal necessidade.

 Para Silveira e Cocco62 (2013, p. 4), é crucial que seja estabelecida 
uma tarifa justa de transporte público coletivo, especialmente se considerada 
a característica desigual da sociedade brasileira, de forma a garantir o acesso 
universal às oportunidades presentes na cidade.

 Algumas medidas, tais como a bilhetagem eletrônica, são defendidas 
como sistemas inteligentes que, supostamente, contribuem para um aumento 

62 SILVEIRA, Márcio Rogério; COCCO, Rodrigo Giraldi. Transporte público, mobilidade e 
planejamento urbano: contradições essenciais. Estud. av., São Paulo, v. 27 n. 79, p. 41-53, 2013.
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significativo da atratividade e facilidade de utilização e gestão dos transportes 
públicos. Ainda, que tal sistema favorece a integração modal (física, 
operacional e tarifária) com uma maior abrangência territorial – municipal e 
metropolitana.

 Para o atendimento das linhas do transporte coletivo metropolitano, 
a …. conta com um sistema de bilhetagem eletrônica, cuja tecnologia é da …. 
e a gestão das vendas e operação, da ….. (associação que representa as 17 
empresas operadoras do transporte coletivo metropolitano). Para a utilização 
do serviço de transporte público coletivo metropolitano, tanto das linhas 
integradas quanto das não integradas, o usuário deve adquirir o cartão da …..

 Um dos agravos na delegação do serviço de transporte coletivo 
metropolitano à ….. recai sobre o fato de que a gestão dos recursos do serviço 
de transporte metropolitano foi atribuída a essa associação. Ou seja, toda a 
receita advinda do sistema é aglutinada em conta privada, quando deveria 
ser em conta pública, invertendo a lógica de ressarcimento da concessionária 
ou permissionária pela prestação do serviço. Nesse caso, a fiscalização sobre 
a receita pública fica comprometida, já que o órgão estadual responsável 
pelo sistema tem acesso parcial, condicionado às tão somente informações 
disponibilizadas pela …...

 Os óbices ao controle, acesso real de informações e fiscalização por 
parte do ente público fere de morte não apenas os princípios constitucionais 
que regem a Administração, mas também o próprio Decreto Estadual 
2009/2015 que regulamenta o Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano 
de Passageiros de …..:

Art. 19. Na forma do artigo 2°, deste regulamento, constituem atribuições 
do órgão Gestor:

(…)

VII- controlar o processo da bilhetagem eletrônica, inclusive o 
valetransporte, o cartão transporte ou equivalente;

Art. 63. O pagamento das tarifas poderá ser realizado através dos créditos 
ou vale transporte carregados em cartão transporte ou outro meio 
eletrônico que vier a substituí-lo, ou em espécie diretamente ao operador.

Parágrafo único – A operação do sistema de bilhetagem eletrônica, 
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incluindo, dentre outras atribuições, a venda dos créditos ou vale-transporte 
carregados em cartão transporte, poderá ser delegada pelo Órgão Gestor 
às concessionárias ou a pessoa jurídica formada pelas concessionárias para 
representálas. Mesmo na hipótese de delegação da operação do sistema, o 
controle previsto no art. 19, inc. VII, não será delegado.

 Outrossim, a indelegabilidade das funções de regulação e fiscalização, 
conquanto já implícita na legislação anterior e na Carta Magna, foi integrada 
expressamente ao ordenamento jurídico positivo pela Lei 11.079/2004:

Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as 
seguintes diretrizes:

 I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 
recursos da sociedade;

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
entes privados incumbidos da sua execução;

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 
do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

 Diagnostica-se como opróbrio, na mesma linha, teor do Art. 3º da 
Portaria nº26/2015 da ….., ao regulamentar que com prévia e expressa anuência 
do Órgão Gestor, poderá ser estabelecido que determinadas linhas, veículos ou 
horários de linhas, somente aceitarão o pagamento da tarifa pelos usuários 
mediante cartão eletrônico, como forma de suposto aumento da eficiência, 
velocidade de embarque e segurança no sistema de transporte (§5º). Esse 
dispositivo restringe a utilização do transporte coletivo e, consequentemente, a 
mobilidade daqueles que não possuem o cartão eletrônico.

 O dispositivo peca, ainda, ao não estabelecer de forma clara e objetiva 
quais são os critérios que condicionam tal restrição, ficando o sistema ao 
alvedrio de elementos esporádicos e vulnerável a questões externas afetas 
indiretamente à prestação do serviço.

 No que se refere à determinação da tarifa, cabe ao Poder Público sua 
regulamentação, calculada com base na planilha tarifária das respectivas linhas, 
considerados os insumos e demais custos operacionais necessários para atender 
a qualidade do serviço desejado (PORTARIA nº26/2015 da ….., Art. 3º).
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 A Lei da Política Nacional de Mobilidade (lei nº12.587, 2012), no seu 
Art. 8º, regulamenta que a política tarifária deve ser orientada pelas seguintes 
diretrizes:

I. promoção da equidade no acesso aos serviços;

II. melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;

III. ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de 
acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;

(…)

V. simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para 
o usuário e publicidade do processo de revisão;

VI. modicidade da tarifa para o usuário;

VII. Integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das 
redes de transporte público e privado nas cidades;

(…)

IX. estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e 
quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo;

(...)

§2º Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, 
os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor dar tarifas dos 
serviços de transporte público coletivo.

 Ao operador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), a Portaria 
estabelece que cabe fornecer ao Órgão Gestor (Art. 36),

§1° - Relatório mensal de remição de valores consolidados com o resgate 
diário de cada operador, por tipo de cartão. O pagamento aos operadores 
deverá ser via transferência bancária e não cheque administrativo;

§2º – Relatório mensal da receita da venda de cartões;

§3º – Relatório mensal da receita de aplicação financeira das vendas 
antecipadas;

§4º – Relatório mensal das receitas dos cartões por caducidade;

§5º – Relatório mensal dos saldos dos cartões em poder dos usuários;



113
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

§6º – Relatório mensal identificando utilização de cartão gratuidades, por 
categoria, acima de 6 (seis) passagens diárias;

§7º – Relatório mensal da lista dos cartões gratuidade bloqueados;

§8º – Relatório mensal do prefixo do veículo com o número correspondente 
do validador;

§9º – Relatório mensal das trocas de validadores;

§10º – Relatório diário da quilometragem realizada por categoria de 
veículos, linha e Empresa;

§11º – Relatório diário de passageiros transportados por categoria de 
cartões, linha e Empresa;

 Considerando que tais informações referem-se à prestação de serviço 
de caráter público, classifica-se como imperativa a publicização desses relatórios, 
resguardadas informações sigilosas dos usuários – e, portanto, dos relatórios 
indicados nos itens §6º e §7º –, conforme dispõe o inciso II do Art. 3º da Lei do 
Acesso a informações (nº12.527/2011), ao assegurar o direito fundamental de 
acesso a informação, com a divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações.

 O mesmo direcionamento é encontrado no Art. 8º, que corrobora com 
o exposto ao enfatizar que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas (LEI DO ACESSO A INFORMAÇÕES, 
nº12.527/2011).

 Seguindo o mesmo tom, a Lei Complementar nº131/2009, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, exige a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público (ART. 48, 
inciso II).

 Logo, é de atribuição da ….. a exigência dos relatórios do prestador do 
serviço de transporte público coletivo e divulgação do conteúdo, assegurando o 
acesso do usuário às informações relativas à prestação do serviço, abrangendo 
questões operacionais, institucionais e econômicas do sistema.
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4. Conclusão

 A partir do exposto, este Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Habitação e Urbanismo apresenta as seguintes considerações:

 a) A prestação de serviço público de transporte coletivo metropolitano 
deve respeitar o princípio de compartilhamento de responsabilidade para a 
promoção do desenvolvimento urbano integrado entre Estado e Municípios. Nesse 
viés, a atribuição do planejamento do sistema recai sobre a …. e municípios que 
pertencem à Região Metropolitana de ….., com equilíbrio de poderes e governança 
interfederativa, nos termos do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015) e do 
paradigma assentado na ADI 1842/RJ, devendo ocorrer de forma integrada com a 
participação da sociedade civil nos processos de formatação do sistema, tomadas 
de decisão, monitoramento, fiscalização e avaliação.

 b) De forma a orientar a prestação do serviço público de transporte 
coletivo metropolitano, é fundamental a elaboração do plano de desenvolvimento 
urbano integrado (PDUI) e o plano setorial interfederativo de mobilidade 
urbana. O processo de elaboração de tais instrumentos deve ocorrer de forma 
participativa, com abordagem abrangente a todos os municípios que compõem 
a Região Metropolitana de ….., sendo imprescindível a realização de Pesquisa de 
Origem e Destino para que o dimensionamento da prestação de serviço público 
de transporte coletivo metropolitano seja compatível com a demanda existente e 
projetada.

 c) Sugere-se averiguar, na transição ….-…. do ano de 2015, quais as linhas, 
trajetos, horários, paradas e pontos de integração/baldeação modificados, ao fito 
de averiguar se, a despeito do aumento das tarifas, não houve prejuízo ao direito 
fundamental social ao transporte (art. 6o, caput da CF/88), bem como eventual 
favorecimento das empresas prestadoras, com enriquecimento sem causa.

 d) É imperativa a construção de indicadores qualitativos atrelados 
a metas de curto, médio e longo prazos, de forma a subsidiar a avaliação 
e fiscalização do serviço prestado tanto por parte dos órgãos gestores dos 
entes federativos incumbidos do planejamento e gestão do sistema quanto da 
sociedade civil.

 e) A receita advinda do serviço público de transporte coletivo 
metropolitano deve ser aglutinada em conta pública e aplicada exclusivamente 
em elementos destinados à melhoria da mobilidade metropolitana, tais como 
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infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte 
não motorizado, bem como no financiamento do subsídio público da tarifa de 
transporte público.

 f) A concessão ou permissão do serviço de transporte público coletivo 
deve ocorrer sempre por meio de licitação, regulamentada de forma a proteger 
os interesses dos usuários e da sociedade, sendo vedada a sua exclusividade.

 g) Todas as informações de interesse público referentes à prestação de 
serviço de caráter público devem ser publicizadas, de forma a assegurar o direito 
fundamental de acesso a informação, independentemente de solicitações. 
Nesse sentido, devem estar disponíveis, em linguagem acessível e de fácil 
compreensão, informações acerca de itinerários, composição tarifária, padrões 
estabelecidos de qualidade.

 h) O reajuste da tarifa cobrada pela prestação do serviço público de 
transporte só poderá ocorrer em caráter excepcional e desde que observados o 
interesse público e sua cabal necessidade. Nesse caso, devem ser publicizados 
os critérios que embasaram o novo valor, tais como indicadores, fórmulas e 
parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro 
da proposta.

Curitiba, 13 de maio de 2016.

Alberto Vellozo Machado
Procudor de Justiça

Odoné Serrano Júnior
Promotor de Justiça
 
Débora Follador
Arquiteta Urbanista

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista
 
Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA  
N. 01/2015

Assunto: Regularização dos serviços de transporte público 
coletivo metropolitano na Região Metropolitana de …. – 
Requisitos prévios de validade da licitação para a concessão – 
Promoção das condições de gestão plena da unidade territorial, 
com elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
e estruturação da governança interfederativa, nos termos da Lei 
13.089/2015 (Estatuto da Metrópole).

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio dos(as) 
Promotores(as) de Justiça e Procuradores(as) de Justiça subscritos , no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 
127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; artigo 27, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.625/93; artigo 120, II da Constituição do Estado do Paraná; e artigo 
57, V da Lei Complementar Estadual n. 85/1999; nos autos do Procedimento 
Administrativo n. …. (CAOPJ-HU), do Procedimento Administrativo n. …. (PJ-
HU) e do Procedimento Administrativo n. …. (PJ Patrimônio Público),

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 182 da Constituição Federal que 
prevê: “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”;

 CONSIDERANDO que o art. 25, §3º da Constituição Federal de 1988 
autoriza os Estados-membros a instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum;
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 CONSIDERANDO que o art. 21 da Constituição do Estado do Paraná 
de 1989 prevê que o mesmo instituirá, mediante lei complementar, regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, 
assegurando-se a participação dos Municípios envolvidos e da sociedade civil 
organizada na gestão regional;

 CONSIDERANDO que o art. 23 da Constituição do Estado do Paraná de 
1989 faculta a criação, mediante lei, de órgãos ou entidades de apoio técnico 
de âmbito regional, para organizar, planejar e executar as funções públicas de 
interesse comum;

 CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 74/1973 instituiu a 
Região Metropolitana de …. , reputando, em seu art. 5º, IV, como uma das 
funções públicas de interesse comum aos Municípios integrantes da Região 
Metropolitana de …. os serviços de transportes e sistema viário;

 CONSIDERANDO a inconteste relevância e o expressivo aumento, nos 
últimos anos, dos deslocamentos cotidianos (movimentos pendulares) entre 
municípios da Região Metropolitana de ..., respondendo, em 2010, por 15,9% 
(426.342 pessoas) do total de viagens para fins de trabalho e/ou estudo, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE63;

 CONSIDERANDO que o art. 2º, II da Lei 13.089/2015 (Estatuto da 
Metrópole) caracteriza como Função Pública de Interesse Comum toda política 
pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, 
isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes, 
como ocorre notoriamente com a situação do transporte público coletivo 
metropolitano;

 CONSIDERANDO que, para tanto, o Estado e Municípios inclusos em 
região metropolitana deverão promover sua governança interfederativa, 
legalmente definida como o compartilhamento de responsabilidades e ações 

63  Conforme interpretados e sintetizados pelo IPARDES (MOURA, Rosa; DELGADO, Paulo Roberto 
e CINTRA, Anael. Organização social do território e mobilidade urbana. In: MOURA, Rosa e 
FIRKOWSKI, Lúcia Castreghini de Freitas (Orgs.). Curitiba: transformações na ordem urbana. Rio 
de Janeiro: Letra Capital : Observatório das Metrópoles, 2014, p. 343.
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entre os entes da Federação em termos de organização, planejamento e 
execução de funções públicas de interesse comum, conforme apregoam os arts. 
2º, IV e 3º, parágrafo único do Estatuto da Metrópole;

 CONSIDERANDO os princípios da governança interfederativa das regiões 
metropolitanas, insculpidos no art. 6º da Lei 13.089/2015, mormente quanto ao 
compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento 
urbano integrado (inciso II), à gestão democrática da cidade (inciso V) e à 
efetividade no uso dos recursos públicos (inciso VI);

 CONSIDERANDO a imprescindibilidade do processo permanente e 
compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto às políticas 
setoriais afetas às funções públicas de interesse comum, bem como a relevância 
do estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa e 
de execução das funções públicas de interesse comum, na dicção do art. 7º, I, II 
e IV da Lei 13.089/2015;

 CONSIDERANDO que o art. 8º, I a IV da Lei 13.089/2015 estipula que 
a governança interfederativa das regiões metropolitanas compreenderá em 
sua estrutura básica: instância executiva composta pelos representantes do 
Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais 
urbanas; instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; 
organização pública com funções técnico-consultivas e sistema integrado de 
alocação de recursos e de prestação de contas;

 CONSIDERANDO que o art. 45 da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 
prevê que os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a 
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania;

 CONSIDERANDO que o organismo gestor da Região Metropolitana de 
…. é, atualmente, a Coordenação da Região Metropolitana de ….., segundo reza 
o art. 1º da Lei Estadual n.º 6.517/1974;

 CONSIDERANDO que o próprio Plano de Desenvolvimento Integrado – 
PDI elaborado pela Coordenação da Região Metropolitana de …. no ano de 2006 
reconhece a defasagem de seu arranjo político-administrativo e a necessidade 
de uma série de adequações legais e organizacionais, parte das quais foi 
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posteriormente encampada pelo novel Estatuto da Metrópole, à espera de 
implementação;

 CONSIDERANDO que, mesmo na sua formatação atual, a Coordenação 
da Região Metropolitana de ….. tem como instância decisória superior o Conselho 
Deliberativo, órgão colegiado incumbido de promover a programação dos 
serviços comuns aos municípios da Região Metropolitana de ….. e de coordenar 
a execução de programas e projetos de interesse da região metropolitana, 
objetivando, sempre que possível, a sua unificação quanto aos serviços comuns, 
na expressão dos art. 8º, II e III Lei Estadual n.º 6.517/1974 e do art. 7º, II e III do 
Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n. 698/1995;

 CONSIDERANDO, todavia, que o Diretor-Presidente da Coordenação da 
Região Metropolitana de ….., por meio do Ofício n. 112/2015 DP, datado de 27 
de março de 2015, no bojo do Procedimento Administrativo MPPR-…. presidido 
pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de ….., informa que a 
última reunião do Conselho Consultivo da entidade ocorreu em 28 de março 
de 2012, não havendo registro da última oportunidade em que se reuniu seu 
Conselho Deliberativo;

 CONSIDERANDO que, no mesmo expediente, o Diretor-Presidente 
da Coordenação da Região Metropolitana de ….., Sr. Omar Akel, afirmou que 
“as recentes adaptações promovidas na Rede Integrada de Transportes foram 
decisões técnico-operacionais operadas pelo Diretor de Transportes e aprovadas 
pelo Diretor-Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de …..”, 
portanto, sem apreciação e anuência dos Conselhos da entidade;

 CONSIDERANDO que o art. 4º, II da Lei 10.257/2001 (Estatuto da 
Cidade) enumera como instrumento fulcral da política urbana o planejamento 
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;

 CONSIDERANDO que tal planejamento se consubstancia, 
hodiernamente, no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, a que 
alude o art. 9º, I, da Lei 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole);

 CONSIDERANDO que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado é 
obrigatório para as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, inclusive 
para aquelas que precedem a edição da Lei 13.089/2015, devendo ser elaborado 
em até 3 (três) anos de sua publicação, sob pena de improbidade administrativa, 
nos termos do art. 10º, caput e do art. 21, I, ‘b’ do diploma;
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 CONSIDERANDO que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
deve ser elaborado no âmbito da estrutura de governança interfederativa, 
aprovado por sua instância colegiada deliberativa e, posteriormente, convertido 
em lei estadual (art. 10º,  caput e §4º da Lei 13.089/2015);

 CONSIDERANDO o conteúdo mínimo e o rito peculiares do PDUI, 
albergados no art. 12 da Lei 13.089/2015:

Art. 12.  O plano de desenvolvimento urbano integrado de região 
metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o conjunto 
de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger 
áreas urbanas e rurais.

§ 1o O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo:

I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo 
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos;

II – o macrozoneamento da unidade territorial urbana;

III – as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, 
uso e ocupação no solo urbano;

IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas 
afetas à unidade territorial urbana;

V – a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à 
proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas 
sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; e

VI – o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições.

§ 2o No processo de elaboração do plano previsto no caput deste artigo e 
na fiscalização de sua aplicação, serão assegurados:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação de 
representantes da sociedade civil e da população, em todos os Municípios 
integrantes da unidade territorial urbana;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; e

III – o acompanhamento pelo Ministério Público.

 CONSIDERANDO que, na suprareferida manifestação de 27 de março 
de 2015, o Diretor-Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de 
….. admite a necessidade de adequações na estrutura da entidade, segundo o 



122
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

próprio PDI de 2006, porém relata que ainda inexiste previsão de prazo para 
tal, tampouco para a elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado a que alude a Lei 13.089/2015;

 CONSIDERANDO que o planejamento participativo e com consistência 
técnica, fundado em estudos e diagnósticos robustos e submetido a amplo 
debate público, é pedra basilar da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
consolidada pela Lei 12.587/2012;

 CONSIDERANDO que é direito dos usuários dos sistemas de mobilidade 
urbana participar do seu planejamento, da fiscalização e da avaliação, na verve 
do art. 14, II, da Lei 12.587/2012;

 CONSIDERANDO que, em obediência ao art. 21, I a IV da Lei 12.587/2012, 
o planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade devem 
contemplar: I. a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, 
médio e longo prazo; II. a identificação dos meios financeiros e institucionais 
que assegurem sua implantação e execução; III. a formulação e implantação 
dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes 
dos objetivos estabelecidos; IV. e a definição das metas de atendimento e 
universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por 
indicadores preestabelecidos;

 CONSIDERANDO que a definição da política tarifária do serviço de 
transporte público coletivo há de conformar-se não apenas ao Plano Diretor 
Municipal, mas também aos planos e políticas metropolitanos, segundo expressa 
disposição do art. 8º, III da Lei 12.587/2012;

 CONSIDERANDO que a adequada organização e prestação, direta ou 
delegada, dos serviços vinculados às funções públicas de interesse comum 
dependem diretamente de prévio planejamento integrado, sob risco de grave 
ofensa aos princípios regentes da Administração Pública, na esfera da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF/88);

 CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842/RJ quanto à 
impossibilidade de transferência in totum da titularidade do poder concedente 
para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano aos Estados-
membros:
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EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região 
metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta 
de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 
2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, 
que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião 
dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para 
prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do 
Rio de Janeiro. (...) 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-
membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse 
comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples 
transferência de competências para o estado. (...) É necessário evitar que 
o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um 
único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos 
municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do 
serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. 
A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, 
desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito 
de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve 
ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas 
particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio 
absoluto.

(STF. Tribunal Pleno. ADI 1.842/RJ. Relator: Min. Gilmar Mendes. DJ: 06 
de março de 2013)

 CONSIDERANDO que a Coordenação da Região Metropolitana de ….. 
integra a Administração Pública Estadual, sendo autarquia vinculada à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano, por força do art. 1º do Decreto Estadual 
n. 6.384/2006;

 CONSIDERANDO que o art. 1º, §2º da Lei Complementar Estadual n. 
153/2013 atribuía competência à Coordenação da Região Metropolitana de ….. 
sobre os serviços de transporte coletivo público intermunicipal de passageiros 
entre os Municípios da Região Metropolitana de …., autorizando-a a delegar 
a terceiros, por meio de concessão, precedida de licitação na modalidade 
concorrência pública, a prestação e a exploração de tais serviços, pelo prazo de 
vinte anos (art. 2º, caput);

 CONSIDERANDO que a superveniência da Lei 13.089/2015 (Estatuto da 
Metrópole), regulamentando o art. 25, §3º da Magna Carta, e da interpretação 
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do Supremo Tribunal Federal veiculada na ADI 1.842/RJ esvaziam de 
constitucionalidade os arts. 1º, §2º e 2º, caput da Lei Complementar Estadual 
n. 153/2013, ao menos até que o ente metropolitano, in casu a Coordenação 
da Região Metropolitana de ….., seja reestruturado de modo a preencher 
devidamente os requisitos de gestão plena passíveis de diluir a concentração do 
poder decisório e do poder concedente para a prestação dos serviços públicos 
de interesse metropolitano;

 CONSIDERANDO que “a jurisprudência da Suprema Corte pacificou 
o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou 
permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.” 
(STF. Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 626.844 - Rio Grande do Sul. Rel.: Min. 
Dias Toffoli. DJ: 05 de agosto de 2014);

 CONSIDERANDO a condenação, ainda em 03 de abril de 2012, do 
Estado do Paraná e do Departamento de Estradas de Rodagem a “concluírem 
o procedimento de licitação para a exploração dos serviços de transporte 
rodoviário coletivo intermunicipal” (TJPR. Quinta Câmara Cível. Apelação Cível 
n. 813478-9. Rel.: Des. Leonel Cunha. DJ: 03/04/2012);

 CONSIDERANDO o interesse do Estado do Paraná de proceder, em curto 
horizonte temporal, à licitação do serviço de transporte coletivo intermunicipal 
na área de abrangência da Região Metropolitana de …., com desencadeamento 
de atos preparatórios, conforme ventilado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e pela Coordenação da Região Metropolitana de …. 
no Ofício SEDU/GS 0207/2015 (fls. 62-69), acostado aos autos do Procedimento 
Administrativo n. MPPR-004.15.015066-5 do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, assim como nos Ofícios 
Coordenação da Região Metropolitana de ….. 94/2015 e 156/2015, acostados 
autos do Procedimento Administrativo n. MPPR-…..;

 CONSIDERANDO o inafastável dever de previdência a reger qualquer 
procedimento licitatório, mormente na hipótese de concessão do serviço 
público de transporte coletivo, que detém caráter essencial, nos moldes do art. 
30, V da Constituição Federal de 1988;

 CONSIDERANDO que tal dever de previdência envolve vasto conjunto de 
providências na etapa interna do certame, para assegurar o pleno domínio dos 
fatores da concessão do serviço público, com a exaustiva e prévia coleta de todas 
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as informações necessárias à sua modelagem, o que depende de conhecimento 
técnico-científico tendente a mitigar a amplitude da discricionariedade 
administrativa, na salvaguarda das melhores soluções em prol da coletividade:

A configuração das condições da concessão envolve não apenas 
discricionariedade na acepção própria. Na maior parte dos casos, o Direito 
atribui à Administração margem de autonomia para adotar as melhores 
soluções, mas tomando em vista não apenas juízos de oportunidade 
política. Existem decisões que dependem de conhecimento técnico-
cientifico ou de experiência prática e concreta. Não é juridicamente cabível 
eliminar as cogitações técnico-científicas e experimentais, substituindo-as 
por avaliações puramente subjetivas sobre conveniência e oportunidade. 
Sob um certo ângulo, caberia aludir, nessa passagem à discricionariedade 
técnica, expressão de correção doutrinária questionável, mas que se 
presta para indicar as hipóteses em que a autonomia administrativa 
envolve, na verdade, uma vinculação ao conhecimento ou à experiência. 
Assim se configuram os casos em que a decisão administrativa não 
é predeterminada em lei, mas dependerá dos pressupostos fáticos 
e das soluções aconselhadas pela ciência ou experiência. O dever de 
previdência acima referido impõe à Administração o exaurimento 
de todas as providências prévias necessárias e recomendáveis para 
implantação de empreendimento concessionado. A Administração não 
pode elaborar um edital de licitação para concessão sem ter perfeito 
domínio sobre todas as dificuldades envolvidas na futura concessão. 
Insista-se em que a qualidade jurídica de titular do serviço a ser concedido 
não é fundamento jurídico bastante e suficiente para legitimar opções 
arbitrárias, prepotentes ou simplesmente ignorantes a propósito da 
outorga. Por isso, a configuração da concessão dependerá de obtenção 
das informações técnico-científicas e empíricas indispensáveis. Há um 
dever formal da Administração de promover todos os levantamentos 
pertinentes, inclusive recorrendo ao concurso de especialistas não 
integrantes de seus quadros. Será reprovável e viciada a conduta 
administrativa que infringir esse dever, conduzindo não apenas à 
responsabilização dos agentes públicos envolvidos, mas à possibilidade 
de impugnação do próprio certame. A Administração tem o dever de 
evidenciar ao publico em geral (e aos órgãos de controle em especial) 
haver adotado satisfatoriamente todas as providências necessárias a 
identificar os problemas e encontrar as soluções cabíveis, sempre que 
tal se revelar essencial à concepção do futuro empreendimento. E assim 
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se impõe não por um formalismo jurídico destituído de sentido prático. 
É que a ausência de conhecimento dos problemas e de estimativa 
de solução propicia o enorme risco de concepções inadequadas ou 
de execução inviável. Os problemas futuros serão a consequência da 
negligencia ou imperícia previa à licitação.64

 CONSIDERANDO que toda licitação para concessão ou permissão 
de serviço público exige judiciosa ponderação sobre sua conveniência e 
oportunidade, bem como formalização de ato justificatório da outorga, 
caracterizando seu objeto, área e prazo, qual dimana do art. 5º da Lei 8.987/1995;

 CONSIDERANDO que qualquer licitação de obras ou serviços pressupõe 
minuciosa descrição de Projeto Básico, expressamente aprovado pela autoridade 
competente nos termos do art. 6º e art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/1993:

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 
de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 
obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 

64 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, pp. 205-206.
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assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar 
o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
seqüência:

I - projeto básico;

(...)

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

 CONSIDERANDO o encerramento, em 31 de dezembro de 2014, do 
Convênio de Integração para operação das linhas e serviços intermunicipais de 
transporte metropolitanos integrados à RIT (Rede Integrada de Transporte de 
….. e Região Metropolitana), com Termo de Encerramento Parcial firmado em 
28 de janeiro de 2015 entre órgãos do Estado do Paraná e do Município de ….., 
reverberando em desintegração financeira e operacional;

 CONSIDERANDO que o sistema de transporte metropolitano, após tal 
fragmentação, vem sofrendo uma série de ajustes, com alteração de linhas, 
trajetos, horários, valores, entre outras variáveis, gerando dúvidas e insegurança 
entre os usuários do serviço, conforme noticiado65;

65 Vide: “Sob críticas de usuários, governo reduz trajeto do quinto ligeirinho” (Gazeta do Povo, 
11/05/2015, disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sob-criticas-de-
usuarios-governo-reduz-trajeto-do-quinto-ligeirinho-6f6r4pne1e8ug1tt3gcatukyc).
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 CONSIDERANDO que o art. 43 da Lei 8.987/1995, em homenagem 
ao art. 175 da Carta Magna, declara extintas todas as concessões de serviços 
públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988;

 CONSIDERANDO o contexto atual de precariedade e provisoriedade 
dos contratos entabulados com particulares para a prestação dos serviços de 
transporte público coletivo nas linhas metropolitanas da região metropolitana 
de …..;

 CONSIDERANDO o teor do Relatório de Auditoria designada pela Portaria 
n. …. do Tribunal de Contas do Estado do Paraná66, cujas conclusões apontam a 
precariedade e irregularidade do denominado “Lote 4” - a enfeixar as linhas de 
ônibus metropolitanas da Região Metropolitana de ….. – em relação à licitação 
da concessão do transporte coletivo público municipal da capital, na medida 
em que aquele “está plenamente integrado ao sistema e aos custos da tarifa, 
contaminando orçamentariamente o sistema com precariedade da prestação do 
serviço”  (p. 19) e, ainda, sobrelevando que “se não há competência para licitar, 
evidentemente não haveria competência para integrar a rede de transporte, em 
linhas de permissão precária, com a tarifa integrada” (p. 21);

 CONSIDERANDO a decisão de 14 de maio de 2015 do Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, exarada no bojo do Processo n. ….. e 
consubstanciada no Acórdão n. 2143/2015,  no sentido de apurar pormenorizada 
e tecnicamente o futuro arranjo da integração metropolitana:

V. Instaurar procedimento de Acompanhamento, nos termos do art. 257 
do Regimento Interno, com o seguinte objeto:

a. Análise da possibilidade de manutenção da integração do transporte na 
Região Metropolitana de ….., levando-se em conta:

i. Redução dos custos indicados no presente relatório;

ii. Efetiva fiscalização dessa redução de custos e da qualidade dos 
serviços pela URBS e Coordenação da Região Metropolitana de ….., 
conforme irregularidades identificadas e determinações exaradas; iii. 
Pesquisa Origem-Destino abrangendo os municípios que possam vir a ser 
integrados, a fim de se definir a real demanda pelos serviços integrados 

66  Disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2013/9/pdf/00250015.pdf
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(...);

iv. Alternativas para a integração que otimizem o aproveitamento das 
linhas de ônibus e ofereçam um serviço de qualidade para o atendimento 
da população;

v. Aferição da efetiva e real necessidade de subsídios pelo Governo do 
Estado e Prefeituras envolvidas, levando em conta a maior economicidade 
e eficiência do sistema em face das premissas anteriores;

vi. Possibilidade de realização de nova licitação;

(DE/TCE-PR 1149, 29 de junho de 2015, p. 18)

 CONSIDERANDO, ainda, que quaisquer eventuais vícios, falhas ou 
deficiências em eventual procedimento licitatório de tamanha envergadura 
podem gerar prejuízos de monta e de longo prazo, além de eivar o certame 
como um todo e ensejar a responsabilização dos agentes públicos partícipes, 
inclusive por improbidade administrativa, nos contornos da Lei n. 8.429/1992;

 CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pela defesa do 
patrimônio público, dos direitos do consumidor e da ordem urbanística, pela via 
da Ação Civil Pública da Lei 7.347/1985 e demais instrumentos;

RECOMENDA

 ao Sr. …., Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU/PR 
e ao Sr. ….., Diretor-Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de …., 
que, no âmbito de suas atribuições:

 a) imediatamente providenciem a reativação do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Consultivo da Coordenação da Região Metropolitana de ….. para 
o exercício de suas atribuições legais;

 b) deem integral cumprimento e com a máxima brevidade às condições 
de gestão plena da Região Metropolitana de …., constantes do art. 2º, III da Lei 
13.089/2015 (sobretudo com aprovação, mediante lei estadual, do novo Plano 
de Desenvolvimento Urbano Integrado, elaborado nos termos do art. 12 do 
Estatuto da Metrópole, e com a implementação de sua estrutura de governança 
interfederativa, nos termos do art. 8o do diploma), requisitos de validade da 
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licitação necessária para regularizar a exploração dos serviços de transporte 
público coletivo intermunicipal de passageiros das linhas metropolitanas da 
Região Metropolitana de ….;

 c) na hipótese de estabelecimento de quaisquer regras de transição 
com vistas à operação provisória do sistema de transporte público coletivo das 
linhas metropolitanas da Região Metropolitana de ….., envolvam, em todas 
as deliberações e nos respectivos instrumentos de formalização entre entes 
públicos ou entre o Poder Público e terceiros particulares, a totalidade dos 
Municípios integrantes do sistema, observando rigorosamente as normas da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana, constantes da Lei 12.0587/2012, e 
adotando cautelas para que tais acordos não onerem o patrimônio público nem 
os usuários do serviço;

 d) deem ampla transparência e divulgação com prazo hábil a todas as 
medidas doravante tomadas em relação ao sistema metropolitano de transporte 
público coletivo, inclusive no tocante a alterações de linhas, trajetos, horários, 
valores, entre outros aspectos, lastreando-as sempre em estudos técnicos, em 
motivação de interesse público e na prioridade às necessidades de deslocamento 
da população.

 Consigna-se que o Ministério Público do Estado do Paraná, através da 
Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de …. e da ...ª Promotoria de 
Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, fiscalizará o 
integral atendimento da presente recomendação, cuja inobservância ensejará a 
adoção das medidas legais cabíveis para cessação da ilicitude e responsabilização 
daqueles a quem de direito for imputável, inclusive por omissão. 

 Na forma do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, deverá 
ser dada à presente divulgação imediata e adequada, bem como resposta por 
escrito, assinalando para tanto o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da adoção 
das medidas judiciais cabíveis. Outrossim, as autoridades supracitadas deverão 
prestar contas, bimestralmente, aos órgãos executórios supra nominados do 
andamento dos trabalhos e das ações para cumprimento desta recomendação.

 Dê-se ciência ao Governador do Estado do Paraná.
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Curitiba, 30 de junho de 2015.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo

Claudia Cristina R. Martins Madalozo
Promotora de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público

Odoné Serrano Júnior
Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba



132
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURALV. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

132



133
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

CONSULTA Nº 14/2015

EMENTA: OBSTRUÇÃO IRREGULAR DE VIA AFETADA AO USO 
COMUM. EMPREENDIMENTO PRIVADO. EFEITOS PREJUDICIAIS 
À MOBILIDADE URBANA. LEI MUNICIPAL Nº 11.266/2004. 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA 
DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. PARECER PGM 
Nº 116/2005. REQUISITOS PARA USUCAPIÃO CONFIGURADOS. 
PRAZO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 
ULTRAPASSADO. AVAL DA DIRETORIA DE CONTROLE DE USO E 
DE OCUPAÇÃO DO SOLO DA SMU. NEGLIGÊNCIA FUNCIONAL E 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL 1.656/1958. 
MATÉRIA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE 
DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

1. Relato Geral do Caso

 Trata-se de Notícia de Fato instaurada pela Promotoria de Justiça de 
Habitação e Urbanismo da Comarca de …., posteriormente convertida em 
Procedimento Administrativo, na data de 06 de janeiro de 2014, com o escopo 
de aferir possíveis irregularidades na obstrução da Rua ….., no Bairro ….., 
Município de …... O feito tomou por base denúncia anônima, constante às fls. 
03/04, recebida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e 
encaminhada ao atual órgão de execução, devido à especialidade da matéria 
(Ofício nº 1991/2013, à fl. 02).

 A representação veicula que diversas vias públicas dos Bairros ….. 
e …., a exemplo da Rua …., teriam sido fechadas indevidamente a pedido de 
empresários do ramo da construção civil. Juntou-se notícia vinculada no jornal 
Gazeta do Povo sobre o tema (“Ruas que não levam a lugar nenhum”). Dentre 
os exemplos citados na matéria, encontra-se a situação da Rua …. (fls. 03/04).
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 A despeito do caráter de generalidade e anonimato da notícia, o agente 
ministerial enviou o Ofício nº 428/2013 (fl. 08) à Prefeitura Municipal de ….., 
na data de 28 de outubro de 2013. Nele, foram requisitados esclarecimentos 
sobre a alegação de que a Rua ….. encontrava-se obstruída e indicações sobre 
as providências administrativas ou judiciais que seriam adotadas caso fosse 
constatada, de fato, a irregularidade.

 Em resposta, a Prefeitura de ….. enviou, junto ao Ofício nº 2188/2013, 
cópia das informações prestadas pelo Instituto de Pesquisa ….. – sobre a área em 
comento (fls. 09/20). Do parecer ….., decalca-se o histórico de fotografias aéreas 
da Rua ….., nas quais a citada via figura aberta desde, ao menos, 1980 (fls. 12-20), 
havendo trânsito ininterrupto e contínuo uso comum do povo.

 No bojo da Consulta nº 04-054.386/2013 (fls. 30/36), comunica-se que 
a Rua ….. realmente foi obstruída no trecho entre a Rua …. e Rua ….. Ressalta-se, 
ainda, que a via consta como de domínio público conforme a Planta de Loteamento 
nº 1505 (Jardim …..). Entretanto, o traçado efetivamente implantado encontrava-
se em desacordo com a delineação original, atingindo parcela do imóvel particular 
de Indicação Fiscal nº …. Reiterou-se, por fim, que o logradouro é relevante para o 
sistema viário local e que sua supressão gera prejuízo ao tráfego de automóveis e 
pedestres na região.

 Ademais, agregou aos autos consulta jurídica formulada pela Procuradoria-
Geral do Município de …., na qual se concluiu pela possibilidade de o Município 
cadastrar as ruas em uso há mais de vinte anos, em vista do transcurso do prazo 
para aquisição do domínio das áreas via usucapião (fls. 21/29) e de sua afetação 
fática como bem de uso comum povo.

 Por sua vez, em 08 de janeiro de 2013, a Promotoria de Justiça de Habitação 
e Urbanismo de ….. solicitou à Secretaria Municipal de Urbanismo, vistoria in 
loco e demais documentos para a elucidação do caso (fl. 38). Em resposta, foram 
acostados mapas, enviados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (fls. 39/47).

 Em complemento, o Departamento de Controle do Uso e Ocupação do 
Solo, enviou o Ofício nº 316/2014 (fl. 50), no qual informou que a implantação 
da rua se achava em desacordo com o projeto original, havendo-se procedido a 
retificação cadastral, no momento da obtenção do alvará de construção nº 294564 
(planta à fl. 54), para condomínio residencial. Assim sendo, a Diretora defendeu 
que o alinhamento do muro se acha, hoje, correto.
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 Por fim, em 02 de fevereiro de 2015, a Promotoria de Justiça de 
Habitação e Urbanismo emitiu o Ofício nº 084/2015 a este Centro de 
Apoio Operacional, solicitando a realização de vistoria na Rua …..., com o 
fito de verificar se a rua de fato encontra-se indevidamente obstruída e se 
procedem as informações prestadas pelo Município de …..., além de outros 
esclarecimentos e conclusões que este órgão julgasse pertinentes, as quais 
são lançadas abaixo.

 É o sucinto relato.

2. Considerações do CAOPJ-HU

 De partida, a situação supradesenhada traz a lume o regramento sobre 
gestão patrimonial pública, essencial para embasar o arcabouço argumentativo 
da presente consulta. A obstrução da rua, mediante a construção de muro entre 
a Rua …. e a Rua ….., realizou-se após décadas da abertura da rua ….., cujo trecho 
in casu figurou acessível, ininterruptamente, desde pelo menos 1980, donde 
decorre a inconcussa afetação do bem ao uso comum.

 Ressalte-se que o traçado aqui em comento é aquele efetivamente 
implantado, ainda que formalmente dissonante dos registros a que se tem 
acesso (e cuja confiabilidade, diga-se de passagem, não é plena, haja vista a 
ausência de georreferenciamento dos dados), nos quais a rua margeava o curso 
de água adjacente ao imóvel, impossibilitando qualquer inflexão de seu percurso 
para adequar-se à Planta de Loteamento.

 Postas tais considerações, volta-se análise às razões de direito relativas 
ao tema. Sobre o sistema viário, é do magistério de José Afonso da Silva a 
definição: “meio pelo qual se realiza o direito à circulação, que é a manifestação 
mais característica do direito de locomoção, direito de ir e vir e também de ficar, 
assegurado na Constituição Federal (…) este sistema determina, em grande 
parte, a facilidade, a conveniência e a segurança com que o povo se locomove 
através da cidade67”.

67 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, 
p. 179.
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 Contemporaneamente, sob o marco da Lei 12.587/2012, são 
classificadas as vias públicas como infraestrutura de mobilidade urbana:

Art. 3o O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado 
e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas 
que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do 
Município.

(…)

§ 3o São infraestruturas de mobilidade urbana:

I – vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias 
e ciclovias;

 O direito à mobilidade urbana, como um dos principais componentes 
do direito à cidade, e diante da predominância do interesse local atinente à 
matéria, impõe ao Município o poder-dever de sua regulação. Exsurge, daí, a 
atribuição municipal para o arruamento, isto é, o conjunto de vias de circulação, 
logradouros públicos e espaços livres aprovado pela Prefeitura para uma 
determinada área urbana ou urbanizável.

Nesta toada, a Lei Municipal nº 11.266/2004, que dispõe sobre a adequação 
do Plano Diretor de ….. ao Estatuto da Cidade, fixa as diretrizes que regem o 
sistema viário, de circulação e de trânsito. In verbis:

Art. 17. São diretrizes específicas da política municipal dos sistemas viário, 
de circulação e trânsito:

I – planejar, executar e manter o sistema viário segundo critérios de 
segurança e conforto da população, respeitando o meio ambiente, 
obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do solo e do transporte de 
passageiros;

II – promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretrizes de 
arruamento a serem implantadas e integradas ao sistema viário oficial, 
especialmente nas áreas de urbanização incompleta;

(…)

IV – melhorar a qualidade do tráfego e da mobilidade, com ênfase na 
engenharia, educação, operação, fiscalização e policiamento;
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(…)

VI – aperfeiçoar e ampliar o sistema de circulação de pedestres e de 
pessoas portadoras de deficiência, propiciando conforto, segurança e 
facilidade nos deslocamentos;

 Desta forma, devem pautar a política municipal no tocante ao sistema 
viário, de circulação e de trânsito, dentre outros, os critérios de segurança e 
conforto da população; a continuidade do sistema viário; a qualidade do tráfego 
e da mobilidade; o aperfeiçoamento e ampliação do sistema de circulação de 
pedestres, observadas as necessidades especiais das pessoas portadoras de 
deficiência e, permeando todos esses elementos, o planejamento e a defesa 
integrados do sistema viário, em prol da coletividade.

 A obstrução da rua …., no entanto, conduziu a resultado em sentido 
diametralmente oposto ao preconizado na Lei Municipal, porquanto verificou-
se a descontinuidade da via, em região de fluxo notoriamente conturbado, 
obrigando os veículos que por ali trafegavam a desvios que sobrecarregam a 
malha viária já precária.  Destacamos que o Plano da Regional …..68, que abrange 
o bairro ….., elaborado em 2008, pelo Instituto de Pesquisa …., destacava como 
uma dos principais entraves para o desenvolvimento da região: “o conflito entre 
o tráfego local e rodoviário” e as “dificuldades técnicas para fechamento da 
malha viária e abertura de ruas em função da topografia, áreas verdes – APA, 
ocupação com condomínios fechados e invasões – principalmente nos bairros 
…. e …..” (grifo nosso). Portanto as carências do sistema viário na referida 
localidade já são há muito conhecidas e registradas pela própria Administração 
Pública Municipal.

 De fato a precariedade na continuidade e conexão da malha viária do local 
é facilmente constatada e pode ser atribuída à topografia acidentada do bairro 
e a presença de áreas de preservação permanente o que resulta, muitas vezes, 
em quadras irregulares e vias com traçado sinuoso. Essas limitações de caráter 
físico são reforçadas em um processo sinérgico pelo modelo de urbanização 

68 De acordo com as informações disponibilizadas pelo …. em sua página na internet
(http://planosregionais.ippuc.org.br/), os Planos Regionais “integram a atuação de cada 
Administração Regional ao planejamento global, indicando prioridades e ações de curto, médio 
e longo prazos que possam nortear os investimentos públicos. Está forma de planejamento está 
fundamentada nas premissas legais do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor de …...
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presente na localidade, com a concentração de condomínios murados, porém 
se aqueles fatores não podem ser controlados pela municipalidade, cabe a 
ela o disciplinamento e fiscalização destes. Os fatores supramencionadas, não 
impactam apenas na continuidade das vias, mas também na inadequação 
da largura das caixas das vias (perfil), se comparadas à função que exercem 
dentro da hierarquia viária, pois são comumente estreitas e não possuem 
calçadas, sarjeta e meio-fio. Em muitos trechos a pavimentação também não é 
a ideal, pois a utilização do anti-pó, cobertura com menor resistência do que a 
pavimentação asfáltica, resulta em frequentes falhas no pavimento superficial 
e agrava as condições de trafegabilidade. Com base nesses quesitos, pode-
se afirmar que o sistema viário no entorno imediato da Rua ….. apresenta 
diversas inadequações no tocante as características mínimas para a garantia 
da fluidez do tráfego e o atendimento a padrões mínimos de mobilidade, isso 
sem abordar outros aspectos como a sinalização, drenagem, iluminação e 
semaforização.

 Sob o enfoque do fluxo e hierarquia viária a Rua ….. está classificada 
pela Lei 9.800/200 como uma via local, sendo paralela a duas vias classificadas 
como Coletora 2, a saber Rua ….. e Rua ….., que têm como função coletar o fluxo 
do bairro e direcioná-lo as vias principais. Perpendicular a Rua ….. estão as Ruas 
…. e Rua …., classificadas como Coletoras 1 e que possuem a mesma função da 
tipo 2, porém maior extensão. A obstrução da Rua ….. impediu o acesso direto 
à Rua …. a parte da população residente no local e em consequência piorou o 
acesso a importante eixo viário da localidade, a Av. ….., via classificada como 
Setorial, por ter a função de ligação entre diferentes regiões do Município.

 É evidente o prejuízo às atuais condições de circulação em uma 
localidade já precária em termos de sistema viário, porém ao analisarmos as 
diretrizes viárias projetadas para o local, a obstrução da Rua ….. ganha contornos 
dramáticos, pois não apenas extirpou trecho de via em localidade tão carente 
de interconexões, piorando as condições atuais de circulação, como também 
comprometeu uma série de possibilidades de melhorias futuras no local.

 De acordo com as informações constantes no P.A.n° MPPR-…., existe 
previsão de prolongamento da via …. (fl. 43), consolidando esta como um eixo 
de ligação entre as vias …. e ….., que exercem a função de coletar o fluxo do 
bairro, no sentido norte-sul, e encaminhar para importantes eixos viários, como 
a Rua …. e Rua ….. A interrupção da Rua ... obriga a concentração do fluxo de 
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veículos da Rua …. para o acesso à futura ampliação da Rua ….. aumentando as 
distâncias e complicando o sistema de circulação no local.

 Foi verificado, ainda, em consulta as guias amarelas de lotes localizados69 
na intersecção da Rua …. com a Rua …. e na intersecção da Rua …. com a Rua ….., 
a previsão de prolongamento dessas vias.

 As informações constantes nas guias amarelas não permitem inferir qual o 
traçado preciso dessas ampliações, porém é evidente que esses projetos deveriam 
ter sido analisados e ponderados antes da decisão de autorizar a construção de um 
muro em via com utilização pública há mais de 30 anos. O caso em tela não poderia 
ter sido classificado como mera correção de alinhamento predial, como intenta a 
resposta da Secretaria Municipal de Urbanismo em seu ofício n°316/2014, pois a 
suposta “retificação” implicou na inviabilidade na manutenção de via que não só 
tinha um fluxo e uso importante na atualidade, como poderia ter sua utilização 
incrementada em razão de futuros projetos viários.

 Assim, são claros e evidentes os prejuízos causados a vizinhança do 
local, que teve seu direito de usufruir de uma circulação racional e eficiente 
comprometido, não apenas no presente, mas também no futuro, pois restaram 
limitadas as possibilidades de melhoria viária no local.

  Não há dúvida, portanto, que frente a precariedade do sistema viário 
na localidade, não poderia a Administração Municipal prescindir de via, sem 
uma análise mais apurada que transcendesse os aspectos de correção do 
alinhamento em uma propriedade específica e considerasse os impactos dessa 
alteração no sistema de circulação e mobilidade do local. Ressaltamos, ainda, 
que ao mesmo tempo em que se preteriu a qualidade do tráfego e da mobilidade 
urbana, feriu-se também o padrão urbanístico vigente. A formatação do sistema 
viário municipal deve estar adstrita ao planejamento, vez que se resumiria, caso 
contrário, a mera colcha de retalhos, sem qualquer organização.

 Outrossim, uma vez erigido o muro afetou-se, também, a circulação de 
pedestres no local. Apesar de ter-se construído uma calçada para a passagem 

69 Na consulta a indicação fiscal n° 39.104.009 consta a seguinte observação: “49 O LOTE E 
ATINGIDO POR FAIXA NAO EDIFICAVEL REFERENTE A PREVISAO DE PASSAGEM DE RUA CONSULTAR 
UUS-34 19/06/97” e na indicação fiscal n° 39.103.009 consta “ LOTE ATINGIDO POR FAIXA NÃO 
EDIFICÁVEL REFERENTE PREVISÃO DE PROLONGAMENTO DE RUA *** CONSULTAR DEPARTAMENTO 
DO USO DO SOLO -
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dos transeuntes, conforme verificado em vistoria realizada no dia 12 de março 
de 2015 por este Centro de Apoio Operacional (laudo em anexo), é de se 
salientar que restou suprimida a segurança e conforto daqueles. Os mesmos são 
forçados, atualmente, a atravessar passagem estreita entre o muro e a vegetação 
ciliar que cresce junto ao corpo de água adjacente ao loteamento, aliás com 
significativo impacto ambiental de movimentação de terras e consequente 
desmoronamento da margem do corpo hídrico adjacente.

 As condições ali presentes, como a baixa visibilidade do local (que não 
conta com iluminação pública, nem sinalização) e a inexistência de qualquer 
outra rota alternativa de passagem, propiciam também ambiente fomentador 
da ocorrência de crimes e acidentes.

 Sobejam, pois, inquestionáveis os efeitos nefastos originados a partir 
da obstrução da rua …., desdobrando-se em lesões à ordem urbanística (art. 1º, 
VI da Lei 7.347/85) e ao patrimônio público e social (art. 1º, VIII da Lei 7.347/85), 
interesses difusos protegidos ope legis, cuja atribuição, conforme exarado 
anteriormente, recai justamente sobre ente municipal.

 A problemática orbita, por esta razão, em torno da oficialização de 
via particular que deveria ter-se realizado, indubitavelmente, por iniciativa do 
Poder Municipal. A legislação urbanística costuma definir a via de circulação 
como o espaço destinado à circulação de veículos ou pedestres, sendo que: (a) 
via particular é a via de propriedade privada, ainda que aberta ao uso público; 
(b) via oficial é a via de uso público, aceita, declarada ou reconhecida como 
oficial pela Prefeitura, especialmente por meio dos seus mapas cadastrais70.

 Induvidoso, sob esta ótica, que a via em tela caracteriza-se como 
pública, vez que foi efetivamente adquirida pela municipalidade através de 
anterior parcelamento do solo, transferindo, independentemente de registro, 
a titularidade sobre aquela fração do solo urbano e, no mesmo ato, afetando-o 
indelevelmente a um uso específico, qual seja, o de circulação. É dizer: tal bem 
se acha retirado do comércio, tampouco podendo ser objeto de fechamento 
ou obstrução por condomínio particular, conforme se infere da jurisprudência 
mesmo do Supremo Tribunal Federal:

70 Cf. Lei 7.805, de São Paulo, art. 2º, I; Lei 726/1978.
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LOTEAMENTO. RUA DE ACESSO COMUM. CONDOMÍNIO INEXISTENTE. 
COM O LOTEAMENTO SINGULARIZA-SE A PROPRIEDADE DOS LOTES, 
CAINDO NO DOMÍNIO PÚBLICO E NO LIVRE USO COMUM A RUA DE 
ACESSO. NÃO E JURIDICAMENTE POSSÍVEL, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, 
PRETENDER-SE CONSTITUIR CONDOMÍNIO SOBRE A RUA, A BASE DA LEI 
4.591/64. NULIDADE DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DOS ATOS DELA 
DECORRENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(…) É quanto basta para que se tenha como transferidos, ao domínio do 
Município, como bem de uso comum do povo, as ruas e espaços livres que 
o dono da propriedade loteada não alienou a quem quer que seja, por 
serem elas, ex vi legis, inalienáveis. Constitui, assim, desenganada violação 
ao direito de propriedade, assegurado na Constituição, a restrição ao livre 
trânsito da via pública e a construção, nessa via pública, de edificações e 
benfeitorias, a justificar o desfazimento das obras, o restabelecimento de 
liberdade de trânsito e a decretação da nulidade dos atos com base nos 
quais foram praticadas essas ilegalidades.

(STF – RE: 100467 RJ, Relator: Min. DÉCIO MIRANDA, Data de Julgamento: 
24/04/1984, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01-06-1984 PP-
08733 EMENT VOL-01338-05 PP-00896 RTJ VOL-00110-01 PP-00352)

 José Cretella Júnior71, em mesmo sentido, remata que a afetação do 
bem é definida como o fato ou pronunciamento do Estado que incorpora uma 
coisa à dominialidade de sua pessoa jurídica. Salienta que nem sempre quando 
o Estado constrói estrada ou edifício, a declaração de sua afetação é feita de 
modo expresso. Admite-se, ao contrário, que a afetação pode produzir-se 
tacitamente, e que o destino dado aos bens necessários a um fim público é, por 
si só, bastante para conferir-lhe a qualidade jurídica de afetados e, com esta, 
os predicados de seu respectivo regime jurídico, entre eles, precisamente, a 
inalienabilidade dos bens de uso comum, nos expressos termos dos arts. 99 e 
100 do Código Civil de 2002:

Art. 99. São bens públicos:

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças;

71 JÚNIOR, José Cretella. Tratado do Domínio Público. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 152-153.
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(…)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são 
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a 
lei determinar.

 Ad argumentandum tantum, ainda que se entendesse que o trecho em 
questão não correspondia exatamente à área transferida ao Município de ….. na 
década de 1970, o comprovado exercício de posse mansa, pacífica, contínua e 
sem oposição, neste ínterim, já seria suficiente para aquisição originária desta 
faixa de terra, pela coletividade pública.

 Neste diapasão, a própria Procuradoria-Geral do Município de …. 
emitiu o Parecer nº 116/2005 (fls. 21-29), com repercussão geral, a respeito 
do cadastramento de ruas abertas há mais de vinte anos e de sua prescrição 
aquisitiva, explicitando possíveis repercussões a partir da entrada em vigor do 
Novo Código Civil. Segundo salientou-se, à época:

“A utilização continuada de uma área como via pública é uma questão 
possessória. Na expressão consagrada no direito público a área está 
afetada ao uso comum. Tem evidente destinação pública e, como tal resta 
caracterizado o uso comum do povo. Ressalte-se, que é de posse que se 
está falando e não do domínio, pois embora destinado ao uso comum, 
não houve transferência de domínio ao poder público.

(…) O cadastramento da rua é ato administrativo que visa a assegurar 
o interesse coletivo. Se a utilização do bem remonta há mais de vinte 
anos, é possível cadastrar a rua, desde que não esteja situada em área 
de loteamento irregular ou clandestino e sem processo de regularização.

(…) Como afirmado, nada obstante o apossamento do bem pelo poder 
público, não houve transferência de domínio. Significa que a propriedade 
permanece em poder do particular, porém completamente esvaziada de 
seus conteúdos jurídico e econômico. Gera direito à indenização diante 
da impossibilidade de reversão do uso desse bem, em razão do princípio 
da prevalência do interesse público sobre o particular.

(…) Uma vez caracterizado o apossamento administrativo do bem 
particular e, cabe à Administração o dever de regularizar o domínio 
do bem apossado, questão que se resolve à luz do regime jurídico da 
transferência da propriedade.
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(…) Sendo assim, se os imóveis se encontram registrados em nome de 
particulares, a transferência da titularidade só poderá ser feita mediante 
registro público, admitindo-se como títulos aqueles descritos no art. 
221 da Lei 6.015/7372. Não havendo título hábil, há que se promover a 
respectiva ação de usucapião para transferir a propriedade da área ao 
Município.”  

 Emerge cristalina a postura municipal em relação às ruas abertas há 
mais de vinte anos, como é o caso da rua ….., e a premente necessidade de 
regularização de seu domínio mediante a transcrição do título aquisitivo e, não 
existindo este, mister valer-se do reconhecimento judicial da usucapio, o que a 
doutrina pátria corrobora73.

 Isso porque, como é cediço, a sentença de usucapião possui 
natureza meramente declaratória, dado que a propriedade é constituída pelo 
preenchimento dos requisitos legais, vale dizer, exercendo o possuidor sobre 
a coisa hábil a ser usucapida posse ad usucapionem, uma vez ultrapassado o 
tempo necessário previsto em lei74. Não era outro o cenário do caso concreto, 
dispondo o Município mesmo de justo título no qual lastrava sua posse.

 Impende notar que, em se sentindo lesado o particular, ao longo de 
todos os anos em que permaneceu inerte, a ele caberia tomar, dentro do prazo 
legal, as providências para opor-se à posse pública do bem ou, alternativamente, 
para auferir indenização por desapropriação indireta.

72 Art. 221 – Somente são admitidos registro: I – escrituras públicas, inclusive as lavradas em 
consulados brasileiros; II – escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e 
testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos 
praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação; III – atos autênticos de 
países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e 
registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por 
tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal; IV – cartas de sentença, 
formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo; V – contratos ou termos 
administrativos, assinados com a União, Estados, Municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de 
programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado 
o reconhecimento de firma.

73 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 12ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 
2001, p. 312.

74 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7ª ed., São Paulo: 
Método, 2011, p. 1.383.
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 Nesse sentido, diferenciam-se as figuras da desapropriação indireta 
e da usucapião pelo uso público da via. É o que assentou o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, que interpreta a irreversível afetação como suficiente para a 
transferência do respectivo domínio. Registra-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 
DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO 
INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA 
OCUPAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. (…)2. “A prescrição da ação de desapropriação indireta é 
de natureza extintiva, pois esta especial forma de aquisição do domínio 
pelo Estado não se dá por força de usucapião (prescrição aquisitiva) e sim 
em virtude de irreversível afetação do bem particular a uma finalidade 
pública, o que importa a necessária transferência do domínio” (REsp 
681.638/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 26/9/2006, DJ de 9/10/2006). (...) 4. Verificado o apossamento do bem 
pelo Estado, a sua destinação a uma finalidade pública e a impossibilidade 
da reversão à situação anterior, resta ao proprietário reivindicar a 
correspondente reparação pecuniária, observado o prazo prescricional.

(STJ – REsp: 1162127 DF 2009/0199049-3, Relator: Ministra ELIANA 
CALMON, Data de Julgamento: 01/10/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 09/10/2013)

 Segundo a hermenêutica do Pretório Superior, a simples afetação 
pública do bem particular, somada à impossibilidade de reversão à situação 
anterior, limitariam as faculdades do proprietário sobre o imóvel à pretensão de 
reparação pecuniária, equivalente à indenização por desapropriação indireta. 
Todavia, esta devia ser pleiteada em lapso não superior a 20 anos (na vigência 
do Código Civil de 1916, pela aplicação da Súmula 119 do STJ) e não superior 
a 10 anos (após a entrada em vigor do Código Civil de 2002) segundo aferiu a 
Corte de Justiça, em recente julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE NATUREZA REAL. USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 119/STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. 
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CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO 
DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 2.028 DO CC/02. REGRA DE 
TRANSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §§ 1º E 3º, DO DL 
3.365/1941.

1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não 
transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, ante a 
impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória 
em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento 
administrativo.

2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a 
orientação de que “a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 
anos” (Súmula 119/STJ).

3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário 
para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), na hipótese de realização de 
obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, devendo-se, a partir 
de então, observadas as regras de transição previstas no Codex (art. 
2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.

(…)

(REsp 1300442/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013)

 Noutros termos: ainda que de direito gozasse sobre a área convertida 
em rua, omitiu-se, no curso de mais de 30 (trinta) anos, o alegado proprietário 
do lote em demandar a municipalidade, sobrevindo a prescrição temporal. Pela 
própria necessidade de estabilização das relações e em homenagem à segurança 
jurídica, dormientibus non sucurrit jus.

 Qualquer dos três caminhos jurídicos que se adote, portanto, levam 
a símile conclusão: a irreversibilidade para o domínio privado do bem de uso 
comum povo, adquirido pela transferência ope legis de anterior parcelamento 
do solo (doação); pela prescrição aquisitiva originária (usucapião); ou pela 
desapropriação indireta, sem oposição do particular.

 Como se não bastasse, firmou o E. Tribunal de Justiça do Paraná, em 
harmonia com instituto da função social da propriedade e com o princípio da 
supremacia do interesse público sobre o particular, o critério da primazia da 
realidade existente, mesmo quando a posse é nova. Confira-se:
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EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. 
PERDA DE OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE 
A POSSE DE UMA ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA AFETADA AO USO 
COMUM DO POVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA (CONCLUSÃO 
DA VIA PÚBLICA). OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DA REALIDADE FÁTICA 
SUBJACENTE. PREVALÊNCIA DO SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
SOBRE O PARTICULAR. PECULIARIDADES DO CASO QUE REVELAM QUE A 
IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DA ÁREA É MAIS 
GRAVOSA E NEFASTA À REALIDADE FÁTICA EXISTENTE. FECHAMENTO DE 
IMPORTANTE VIA PÚBLICA INJUSTIFICÁVEL SE CONSIDERADA A PEQUENA 
ÁREA AGRICULTÁVEL AO AUTOR. GRAVES REPERCUSSÕES DE ORDEM 
ECONÔMICA E SOCIAL À COLETIVIDADE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE INDEFERIDA COM BASE EM PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA 
DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Portanto, o julgador não pode limitar-se à prática de um mero exercício 
de subsunção do fato à norma, no particular, deve ser considerada 
prudentemente a circunstância de estar diante de uma situação onde 
se discute a posse de uma área de utilidade pública e as consequências 
que possam advir de eventual devolução do imóvel ao particular. É bem 
verdade que a Avenida Ayrton Senna, no trecho que é objeto da lide, foi 
construída sem o prévio processo de desapropriação, no entanto, como 
dito, a avenida existe de fato e esta realidade não pode ser ignorada. 
Assim, deve ser observada a primazia da realidade subjacente, de forma 
a perquirir os contornos que esta decisão deve assumir para que seja, na 
maior medida possível, menos gravosa à realidade fática existente. Sobre 
a questão da primazia da realidade, colhe-se a lição de Gisela Gondin 
Ramos1 in verbis:”É o que acontece quando o magistrado se vale do 
argumento da primazia da realidade, porquanto nestes casos ele sempre 
estará fazendo uma clara opção entre os aspectos formais e fáticos da 
relação jurídica sub judice, para fins de decidir a incidência da regra de 
Direito. Trata-se, portanto, segundo a metodologia que imprimimos, não 
de um princípio jurídico, mas sim de um critério jurídico que viceja na 
seara probatória.

(…) Noutras palavras, em cognição sumária, revela-se menos gravoso 
manter o agravado na posse da área objeto do litígio, pois, caso contrário, 
os danos ao patrimônio público e a mobilidade urbana seriam muito 
maiores que os prejuízos econômicos experimentados pelo autor (...)

(TJ-PR – AI: 12245362 PR 1224536-2 (Acórdão), Relator: Espedito Reis 
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do Amaral, Data de Julgamento: 11/02/2015, 18ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 1513 25/02/2015)

 Ora, indubitável que o critério supradecalcado da primazia da realidade 
existente, deveria haver pautado, igualmente, a Administração Pública e seus 
agentes por ocasião do licenciamento do empreendimento privado em debate. 
Ou seja, ao apreciar o pedido de autorização para o condomínio, cujos limites 
supostamente demandavam realinhamento da via pública, é certo que se 
deveriam proteger, primeiramente, o interesse público, os direitos difusos, o 
patrimônio social e a situação fática consolidada.

 A ponderação desses critérios de interesse público na formação da 
vontade administrativa sobre aprovação de loteamentos e congêneres não é 
apenas admissível, mas recomendada pela jurisprudência da Egrégia Corte de 
Justiça do Estado do Paraná:

1) ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES 
PELO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. TERRENO URBANO. APRECIAÇÃO 
DE OUTROS CRITÉRIOS DE INTERESSE PÚBLICO. INDEFERIMENTO. 
POSSIBILIDADE.

a) Valendo-se de sua competência legislativa prevista no artigo 30 
da Constituição Federal, o Município de Ponta Grossa publicou a Lei 
5.949/98, que com a redação conferida pela Lei 7.717/04, definiu as áreas 
urbanas do Município de Ponta Grossa.

b) Conquanto o terreno que se pretende lotear seja urbano, é 
perfeitamente admissível que a Administração Pública Municipal indefira 
o pedido de aprovação de diretrizes de loteamento fechado, sob o 
argumento de que sua implantação afronta lei municipal que passará a 
viger na época da sua efetiva construção.

c) Ademais, fatores como a questão ambiental, a necessidade de 
controle do crescimento urbano e o dever do Poder Público de custear 
as obras de infra-estrutura e empreendimentos de natureza pública 
(escolas, hospitais, redes de esgoto e linhas de ônibus) devem ser levados 
em consideração quando da apreciação do pedido de loteamento, haja 
vista que refletem o interesse público, que deve preponderar sobre o do 
particular.

(TJPR. APELAÇÃO CÍVEL nº 436620-3. 5ª Câmara de Direito Cível. Rel.: Des. 
Leonel Cunha. DJ.: 11 de março de 2008.)
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 Não foi, todavia, o que ocorreu. Mesmo diante do pronunciamento 
contrário do Instituto de Pesquisa ….. e do inequívoco entendimento disseminado 
pela Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Urbanismo 
chancelou as subdivisões e retificações cadastrais que visavam alterar as 
divisas do lote, gerando “novo alinhamento predial”, como se lê nas plantas 
de fls. 42 e 43, e resultando na aprovação do Condomínio Residencial …. (fls. 
54). Obviamente, com supressão da via pública, a qual não pode ser realocada 
porque confronta diretamente com o leito de córrego adjacente, como indica o 
Laudo de Vistoria Técnica (em anexo).

 Neste prisma, equivocada a manifestação da Diretora do Departamento 
de Controle do Uso e Ocupação do Solo, ........................., veiculada no Ofício nº 
316/2014 – SMU:

“Neste trecho a Rua Tapiranga estava implantada há muitos anos, 
porém com o traçado em desacordo com o projeto original para a rua. 
No momento dos procedimentos necessários para a obtenção do alvará 
de construção nº 294564 (cuja cópia da implantação segue em anexo) 
houve a devida retificação do traçado documento em anexo. O alvará de 
construção refere-se a um condomínio residencial, já implantado e cujo 
muro para a rua em questão foi corretamente implantado. Portanto, para 
o leigo que não possui este histórico, é compreensível o questionamento 
quanto à locação do muro, em relação ao traçado original da rua (ainda 
que este não estivesse correto)”.

 O excerto demonstra, no mínimo, que havia conhecimento e endosso 
do setor técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo sobre o fato e sobre 
suas repercussões no sistema viário, advogando em favor do interesse privado 
e na contramão dos princípios diretivos da Administração Pública, tais como a 
legalidade, a moralidade, a razoabilidade e a impessoalidade entalhados no art. 
37, caput, da Carta Magna e na Lei nº 9.784/199975.

75 Art. 2º – A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. (…)III – objetividade no atendimento do interesse 
público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
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 Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“A Administração pública está, por lei, adstrita ao cumprimento de certas 
finalidades, sendo-lhe obrigatório objetivá-las para colimar interesses 
de outrem: o da coletividade. É em nome do interesse público – o do 
corpo social – que tem de agir, fazendo-o na conformidade da intentio 
legis. Portanto, exerce ‘função’, instituto – como visto – que se traduz na 
ideia de indeclinável atrelamento a um fim preestabelecido e que deve 
ser atendido para o benefício de um terceiro. É situação oposta a da 
autonomia da vontade, típica do Direito Privado. De regra, neste último 
alguém busca, em proveito próprio, os interesses que lhe apetecem, 
fazendo-o, pois, com plena liberdade, contanto que não viole alguma lei.

Onde há função, pelo contrário, não há autonomia da vontade, nem a 
liberdade em que se expressa, nem a autodeterminação da finalidade a 
ser buscada, nem a procura de interesses próprios, pessoais. Há adstrição 
a uma finalidade previamente estabelecida e, no caso de função pública, 
há submissão da vontade ao escopo pré-traçado na Constituição ou na lei 
e há o dever de bem curar um interesse alheio, que, no caso, é o interesse 
público; vale dizer, da coletividade como um todo (…)”76.

 Ademais, a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de improbidade administrativa, apregoa deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, incorrendo 
o agente em ato de improbidade administrativa:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas 
no art. 1º desta lei;

76 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 4ª ed., p. 23-24.
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II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada 
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

(…)

IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 
1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço 
inferior ao de mercado;

(...)

VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

(…)

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente;

 A servidora pública extrapolou, assim, os limites da probidade 
administrativa, quando desprezou, sobretudo, o dever de lealdade à instituição 
a que se vincula, e às correlatas finalidades, olvidando a defesa do interesse da 
coletividade em detrimento do interesse particular. Destarte, urge averbar que, 
ante o exposto, com os deletérios impactos à ordem urbanística e ao patrimônio 
público e social configurados, há suficientes indícios de quebra dos deveres 
funcionais a que alude a Lei Municipal 1656/1958 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais):

 
Art. 207 – São deveres do funcionário, além dos que lhe cabem pelo cargo 
ou função;

( … ) 
VII – zelar pela economia do Município e pela conservação do que for à 
sua guarda ou utilização;

Art. 210 – O funcionário é responsável:

I – pelos prejuízos que causar à fazenda Municipal por dolo, ignorância, 
indolência, negligência ou omissão;
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 O conjunto probatório aponta, no mínimo, negligência dos servidores 
públicos ........................... e ..........................., que declararam tratar-se de 
mera “retificação do traçado” com a correta implantação do muro, e também 
dos funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo que participaram do 
processo de aprovação das subdivisões e de construção do condomínio in casu, 
conjunto este suficiente para a recomendação de instauração da sindicância 
administrativa prevista no art. 227 e seguintes do supracitado diploma legal.

 Ulteriormente, consigna-se que, em vistoria in loco, constataram-se 
danos ambientais dentro da Área de Preservação Permanente do corpo hídrico 
lindeiro ao Condomínio Residencial …..., aparentemente em decorrência do 
empreendimento, matéria que há de ser remetida ao órgão de execução 
especializado na Defesa do Meio Ambiente.

3. Conclusões e Recomendações

 Ex positis e considerando: i) que o traçado viário da Rua …. efetivamente 
implantado invadia área de propriedade particular do imóvel Indicação Fiscal nº 
…..; ii) a existência de corpo de água adjacente ao imóvel, impossibilitando a 
adequação do traçado viário à área de domínio público original da Planta de 
Loteamento nº 1505 (Jardim ….); iii) a obstrução da via mediante a construção 
de muro no trecho entre a Rua …. e Rua ….; iv) os efeitos danosos à coletividade 
no que diz respeito à segurança e ao conforto da população, à continuidade do 
sistema viário, à qualidade do tráfego e da mobilidade, ao aperfeiçoamento e 
ampliação do sistema de circulação, observadas as necessidades especiais das 
pessoas portadoras de deficiência e, permeando todos esses elementos, ao 
planejamento, execução e manutenção do sistema viário; v) a afetação da via 
ao interesse público; vi) o ínterim durante o qual a mesma permaneceu aberta 
ininterruptamente, qual seja, desde 1980; vii) a recomendação emitida pela 
Procuradoria-Geral do Município no âmbito do Parecer nº 116/2005; viii) o poder-
dever do ente municipal em regularizar o domínio da área; ix) o transcurso do prazo 
legal para oposição do particular ou pleito de indenização por desapropriação 
indireta; x) a quebra dos deveres funcionais de lealdade institucional e de 
zelo patrimonial, além da violação dos princípios da Administração Pública, 
sobretudo a moralidade, a razoabilidade e a impessoalidade; e xi) o benefício 
ao particular por parte dos órgãos de licenciamento urbanístico municipal, em 
detrimento do interesse público, recomenda este CAOPJ-HU:
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 a) a adoção das medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para a 
reversão do trecho da Rua …., entre a Rua …. e Rua …., ao patrimônio público, 
conforme sua afetação originária de uso comum do povo, se necessário com a 
declaração de nulidade e o desfazimento da respectiva parcela do Condomínio 
Residencial …. necessária para tanto;

 b) alternativamente, em juízo de ponderação, a adoção das medidas 
judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para a compensação pelos danos causados 
ao meio ambiente, à coletividade e à ordem urbanística, exigindo-se do 
empreendedor e/ou dos atuais proprietários em condomínio (posto que o 
passivo ambiental-urbanístico é obrigação de natureza propter rem), no mínimo, 
a doação de imóvel e o custeio das obras de abertura de nova via pública que 
possa atender ao fluxo de automóveis e pedestres interrompido/desviado 
na localidade, além da implantação de infraestrutura básica no trecho atual 
(calçamento, iluminação pública, muros de contenção, etc.);

 c) a expedição de recomendação administrativa ou expediente análogo 
ao Sr. Prefeito de ….. para a instauração de Sindicância Administrativa com vistas 
a apurar as responsabilidades e eventuais faltas funcionais dos servidores da 
Secretaria Municipal de Urbanismo envolvidos nos processos de aprovação do 
projeto de subdivisão do lote em comento (cujos nomes constam às fls. 42 e 23) 
e do alvará de construção n. 294564 (fls. 54);

 d) caso o próprio Município de ….. não tome as providências pertinentes 
nesse sentido, responsabilização judicial pessoal dos agentes públicos 
envolvidos, com vistas ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo Erário com a 
perda do bem imóvel e indenização por danos morais coletivos, a ser revertida 
ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, ao Fundo de Urbanização 
de ….. e/ou ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

 Na sequência, sugere-se extração e remessa de cópias do Laudo 
de Vistoria para ciência e eventuais providência da Promotoria de Justiça de 
Proteção do Meio Ambiente de …...

 É a consulta.
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Curitiba, 21 de julho de 2015.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista

PABLO DA SILVA MARTINEZ
Estagiário de Direito
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CONSULTA N. 58/2014

EMENTA: Identificação e emplacamento de vias e logradouros 
públicos. Imperativo de ordenamento territorial (art. 30, VIII, 
CF/88) e de adequada gestão patrimonial dos bens de uso comum 
do povo (arts. 99 e 100, CC/2002). Obrigatoriedade, ao menos, 
para a totalidade da malha viária urbana (dentro do perímetro 
urbano da sede municipal e dos distritos). Cadastramento oficial 
já existente nos mapas do Plano Diretor. Direito à mobilidade e 
à informação. Natureza jurídica das placas. Publicidade dos atos 
administrativos. Necessidade de regulamentação do formato 
em nível municipal.

 Em resposta aos questionamentos encetados pela Promotoria de Justiça 
de …. sobre a questão do emplacamento e identificação de vias e logradouros 
públicos, tem este Centro de Apoio Operacional as seguintes ponderações a 
apresentar.

Primeiramente, ressalte-se que, compulsando a legislação urbanística 
municipal, foi possível extrair os seguintes dispositivos pertinentes à matéria:

Lei Orgânica

Art. 90 – O plano diretor, matéria de lei complementar, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1° - O plano diretor definirá as exigências fundamentais para que a 
propriedade urbana cumpra sua função social.

§ 2° - O plano diretor será elaborado com a cooperação do povo, através 
de suas associações representativas.
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Art. 91 – Deverão constar do plano diretor:

I – a instrumentalização do disposto nos artigos anteriores desta seção;

II – as principais atividades econômicas da cidade e seu papel na região;

III – as exigências fundamentais de ordenação urbana;

IV – a urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas, 
preferencialmente sem remoção dos moradores;

V – o planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano;

VI – a indicação e caracterização de potencialidades e problemas, com 
previsões de sua evolução e agravamento.

(…)

Art. 174 – Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados a 
tecnicamente identificados.

Parágrafo único – O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis 
do Município devem ser anualmente atualizados, garantindo-se o acesso 
às informações nele contidas.

(…)

Art. 140 – No que diz respeito ao sistema viário do Município, o Poder 
Publico Municipal deverá gestionar, estabelecendo-se o prazo máximo de 
cinco anos, para que:

I – todas as obras rodoviárias, pavimentadas ou não, implantadas ou 
readequadas pela Federação, Estado ou o próprio Município, tenham, nas 
suas laterais, obras tecnicamente adequadas de controle ao escoamento 
as águas das chuvas, a fim de preservar da erosão as propriedades 
marginais;

II – Todas as propriedades marginais às estradas municipais, estaduais 
e federais, pavimentadas ou não, implantem práticas tecnicamente 
adequadas de controle à erosão, para evitar a entrada de águas pluviais 
destas propriedades no leito ou laterais das estradas.

Lei de Zoneamento e Sistema Viário (Lei n. 1.030/2007)

Art. 52. O Sistema Viário do Município de …. está subdivido em: urbano e 
rural, assim definidos:

I – é considerado Sistema Viário Urbano o conjunto das vias contidas 
dentro do quadro urbano limitadas pelo perímetro urbano da sede do 
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Município, incluindo as vias inseridas dentro do perímetro dos distritos; e

II – é considerado Sistema Viário Rural o conjunto das demais vias do 
Município, salvo as rodovias.

Art. 53. O Sistema Viário Urbano do Município de …. é o conjunto de vias 
públicas, hierarquizadas, que constituem o suporte físico da circulação.

Parágrafo único. A hierarquia de acessibilidade proposta para o Sistema 
Viário Urbano, objetiva:

I – induzir uma estrutura urbana linear;

II – otimizar o potencial das diversas zonas e setores da cidade; e

III – proporcionar equilíbrio nos fluxos na rede viária urbana.

Art. 62. As ruas da malha básica (arteriais e coletoras) devem funcionar 
como elementos de orientação dos percursos, para que cumpram este 
papel devem ser destacadas das demais e, para tanto, podem ser usados 
os seguintes recursos:

I – padrões de sinalização;

II – tipo de pavimentação;

III – iluminação.

Código de Posturas (Lei n. 1.015/2007)

Art. 3° A prestação de serviços públicos, as execuções de atividades 
econômicas no território municipal submetem-se ao controle pelo 
Município nos termos desta Lei.

§ 1º A prestação dos serviços públicos e a execução de atividades 
econômicas observarão os princípios e normas de poder e de polícia 
aplicáveis pelo Município, quando forem realizados em todo o território 
municipal.

§ 2º A prestação dos serviços públicos e a execução das atividades 
econômicas localizadas em imóveis públicos municipais ou sob gestão do 
Município observarão:

I – Os princípios e normas de poder e de polícia incidentes em razão da 
localização, do tipo de atividade desenvolvida ou do tipo de material 
utilizado, mesmo que não haja necessidade de licenciamento;

II – os princípios e normas de gestão do patrimônio municipal; e

III – os direitos de vizinhança.
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CAPÍTULO XVII

Da Nomenclatura das Vias Públicas e Numeração dos Prédios

Seção I

Da Nomenclatura das Vias e Logradouros Públicos

Art. 151. A denominação das vias e logradouros públicos será realizada 
mediante aprovação do Legislativo Municipal.

Parágrafo único. Para a denominação das vias e logradouros públicos 
deverá ser obedecido o seguinte critério:

I – não poderão ser demasiada extensa, de modo que prejudique a 
precisão e clareza das indicações;

II – não poderá conter nomes de pessoas vivas;

III – não será permitida a alteração de nome de pessoas notáveis e que 
tenham prestado serviços relevantes à comunidade; e

IV – a partir da vigência desta Lei, somente poderá ser denominada, caso 
sejam escolhidos nomes de pessoas, para logradouros públicos, prédios 
públicos e vias públicas, nomes de pessoas notáveis.

Art. 152. Os artigos acima se aplicam apenas às vias existentes sem nome 
e às novas vias com registro posterior à publicação desta Lei.

Art. 153. A numeração das edificações existentes, construídas e 
reconstruídas, far-se-á atendendo-se as seguintes normas:

(…)

III – é obrigatória a colocação de placa de numeração do tipo oficial ou 
artístico com o número designado, não podendo ser colocada em ponto 
que fique a mais de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) acima 
do nível da calçada de alinhamento e a distância maior que 10,00 m (dez 
metros) em relação ao alinhamento;

Esses elementos permitem inferir que a nomeação, o cadastramento 
e a identificação das vias e logradouros públicos integram a competência 
municipal de ordenamento territorial (art. 30, VIII, CF/88), bem como refletem a 
necessidade de adequada gestão patrimonial, uma vez que as vias e logradouros 
configuram bens públicos de uso comum do povo (arts. 99 e 100 do CC/2002).

Nesse sentido, os serviços supracitados podem ser compreendidos 
como essenciais, que devem ser prestados pelo Município e que correspondem 
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a direito subjetivo público dos administrados, nos limites de prestação. Ressalta-
se que alegados condicionamentos orçamentários não podem legitimar omissão 
absoluta ou recusa arbitrária da Administração, devendo a mesmo formular 
planos, programas e/ou adotar ações concretas para, progressivamente, sanar 
a problemática. Aplica-se, in casu, a noção de progressividade na efetivação dos 
direitos fundamentais pela via do planejamento, conforme a jurisprudência:

 

Apelação Cível. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com 
o pedido, dentre outros, de que Estado e Município sejam condenados à 
confecção de plano de contenção de encosta, em área classificada como 
de médio risco de desabamento.

1 – Os direitos sociais, a par de sua eficácia negativa, consistente em 
determinar a interpretação das leis integrantes do ordenamento jurídico, 
contêm ainda, quando suficientemente densos, uma eficácia positiva, 
vinculante para a Administração.

2 – Resulta do dirigismo da Constituição o dever de prioridade para a 
satisfação dos direitos sociais, a que deve corresponder uma dotação 
orçamentária adequada.

3 – Como muitos dos direitos desta natureza importam em vultosas 
despesas e transformação material da realidade, sua efetivação deve 
ser feita de forma progressiva, qual previsto no artigo 2º do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

4 – Entende-se por progressividade, na forma do Comentário nº 3, do 
Alto Comissionado da ONU para os Direitos Humanos, a adoção de 
medidas concretas na direção do objetivo, com o que é incompatível 
um comportamento inerte ou excessivamente lento.

5 – Como fiscal do cumprimento da Constituição e das Leis, compete ao 
juiz, sem que isto importe em qualquer violação ao Princípio da Separação 
dos Poderes, determinar à autoridade competente a elaboração de plano 
capaz de progressivamente mitigar o problema e ao menos alcançar os 
níveis essenciais de prestação do serviço; julgar a suficiência do plano, 
comparando a verba dedicada no orçamento com despesas outras 
desprovidas do caráter de essencialidade, e acompanhar a execução do 
plano.

6 – Sentença que julga extinto o processo, sem análise do mérito, antes 
mesmo da citação, sem analisar concretamente a suficiência do plano 
apresentado.
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7 – Recurso provido para anular a sentença.

(TJRJ – APL: 04860350720118190001 RJ 0486035-07.2011.8.19.0001, 
Relator: DES. EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de 
Julgamento: 06/08/2013, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 13/01/2014 13:40)

 

Tal interpretação vale, sobretudo, para o sistema viário urbano (isto é, 
todas as vias públicas oficializadas dentro do perímetro urbano, isto é, tanto 
o núcleo da sede municipal quanto os núcleos urbanos dos distritos), o qual, 
conforme demonstram os anexos da Lei de Zoneamento e Sistema Viário 
referentes à sede urbana e aos demais distritos, é legalmente caracterizado e, 
inclusive, já foi espacializado, visto que a denominação das ruas encontra-se 
explicitada.

Quanto ao sistema viário rural, a obrigação do Município se estenderia, 
a princípio, tão somente às estradas rurais de sua jurisdição, jamais às rodovias 
estaduais ou federais, ainda que a Lei Orgânica preveja que o mesmo faça gestão 
junto aos demais entes federados para a melhoria das condições de segurança 
e trafegabilidade, podendo mesmo entabular convênios para otimizar a sua 
conservação e manutenção, junto aos entes com circunscrição sobre a via.

De outro giro, se o Município impõe aos particulares a obrigação de 
numerar as edificações segundo padrão preestabelecido, tanto menos pode ele 
mesmo furtar-se à adequada sinalização vias públicas, pois tal atitude tornaria o 
restante do ordenamento inócuo. Especialmente o art. 57 da Lei de Parcelamento 
do Solo, caso lido a contrario sensu, certamente implica em responsabilidade 
do Poder Público Municipal pela identificação e emplacamento das vias e 
logradouros públicos decorrentes de regular fracionamento:

Art. 57 – Nenhum benefício urbano, executado por iniciativa do Poder 
Público Municipal, será estendido a terrenos arruados ou loteados 
sem a prévia aprovação da Prefeitura, mormente no que concerne a 
revestimento, pavimentação ou melhoria nas vias públicas, canalizações 
de rios, córregos ou valas de drenagens, limpeza urbana, coleta de lixo, 
rede de iluminação, serviço de transporte coletivo, emplacamento de 
logradouros ou numeração predial.
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A noção de “emplacamento”, ainda, deve ser configurada à luz do instituto 
jurídico das “placas”, que encontra regulamentação unicamente no Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997), cujo anexo de glossário dispõe:

PLACAS – elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou 
suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente 
e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-
reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.

 
  Por sua vez, as características físicas das placas de identificação de vias 
(material, dimensões, informações básicas, etc.) dependerão de padrão a ser 
estabelecido em regramento técnico do órgão com atribuição na área ou por 
norma específica, sem olvidar, todavia, das cautelas com a reserva de iniciativa 
legislativa, mormente em matéria de impacto orçamentário:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis Municipais de Ubatuba, de 
iniciativa parlamentar, a primeira dispondo sobre a inclusão dos nomes 
dos bairros nas placas indicativas das denominações de logradouros, e a 
segunda, autorizando o Poder Executivo Municipal a proceder a devida 
sinalização e manutenção das vias onde se localizam estabelecimentos 
de ensino. Afronta ao princípio da separação dos poderes. Invasão de 
competência exclusiva do Executivo. Violação aos artigos 5o, 25, 47 II 
e XIV e 144 da Constituição Estadual. Ação procedente para declarar a 
inconstitucionalidade das leis n° 3.387/11 e 3.389/11 do Município de 
Ubatuba.

(TJSP. Órgão Especial. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0220449-
15.2011.8.26.0000. Rel.: Des. Ruy Coppola. Julgamento: 15/02/2012)

Conquanto não se trate aqui de sinalização de trânsito, mas de sinalização 
de arruamento, razoável emprestar da definição as características básicas das 
placas de identificação viária, as quais deverão ser respeitadas. É pertinente 
ressalvar que existe, no âmbito do direito do trânsito, debate sobre a natureza 
jurídica das placas: consideradas antes meios de publicização dos atos jurídicos 
que as regulam (in casu, da legislação que as batiza) do que corporificação do 
comando normativo in re ipsa. Nesse sentido, postula Honorato:
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Em relação à natureza jurídica do instituto, alguns estudiosos podem 
imaginar que os sinais constituem um comando jurídico, ou seja, uma 
ordem emanada da Autoridade de Trânsito competente, caracterizando 
uma espécie de ato administrativo. Esta, porém, não é a natureza jurídica 
da sinalização. As placas e marcas viárias (diversamente dos gestos dos 
agentes) constituem a publicação de um ato administrativo previamente 
emitido pela autoridade competente, com a finalidade de transmitir 
aos usuários da via o conteúdo do comando. Assim, a sinalização é a 
exteriorização de um ato administrativo expedido pela Autoridade de 
Trânsito com circunscrição sobre a via; ato este, escrito e fundamentado, 
materializado em ordens de serviço, determinações ou portarias. Dessa 
forma, a placa de regulamentação (ou Sinal R-19) que impõe restrição 
de velocidade em um determinado local é o meio de divulgação do 
comando declarado pela Autoridade de Trânsito, e que se encontra 
regularmente publicado e arquivado junto ao órgão competente, para 
fins de consultas, ou como futuro meio de prova (caso seja questionada 
a validade da restrição imposta, em sede de recurso administrativo ou 
processo judicial).77

Portanto, com arrimo na legislação urbanística municipal, nos princípios 
que regem a Administração Pública quanto à sua gestão patrimonial, na 
missão constitucional de ordenamento territorial e nos direitos subjetivos de 
informação e mesmo de endereço dos particulares (defendendo-se que esta 
dimensão participa do direito à moradia digna enquanto domicílio, isto é, 
centro de atividades do sujeito em sua vida civil), ao Poder Executivo Municipal 
cabe, seguramente, providenciar o cadastro, identificação e emplacamento das 
vias e logradouros públicos de sua jurisdição, sob pena de sofrer as sanções 
respectivas, inclusive de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da 
Lei n. 8.429/1992:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:

77  HONORATO, Cássio M. O Trânsito em Condições Seguras. Campinas (SP): Millennium, 2009, p. 123.
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I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
 V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes 
da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica 
capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

É a consulta.

Curitiba, 16 de outubro de 2014.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2018  
CAOPIPCD/CAOPMAHU 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE DEFESA DOS 
DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E DE 
HABITAÇÃO E URBANISMO

ASSUNTO: ACESSIBILIDADE – VIAS E CALÇADAS

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA e o CENTRO DE 
APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO, por intermédio dos Procuradores 
de Justiça Coordenadores e da Promotora de Justiça que adiante assinam, 
resolvem expedir a presente NOTA TÉCNICA CONJUNTA, nos seguintes termos:

 CONSIDERANDO que a acessibilidade é meio para o exercício do direito 
à liberdade e dos demais direitos (educação, saúde, trabalho, lazer, etc.) e que 
deve ser adotado o desenho universal, objetivando a utilização dos espaços por 
todos, com autonomia, segurança e conforto, alcançando portanto status de 
interesse público;

 CONSIDERANDO que a questão da acessibilidade para pessoas com 
deficiência, com mobilidade reduzida e idosos tem representado significativo 
aumento na demanda por parte da sociedade e, por conseguinte, das 
Promotorias de Justiça do Estado;

 CONSIDERANDO o disposto nos artigos 23, I e II; 24, XIV; 30, I e II; e 
227, II e § 2º, todos da Constituição Federal e artigos 17, I e II; 220, I, c; 222 da 
Constituição Estadual;

 CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.098/2000, no Decreto nº 
5296/2004, na Lei nº 7.405/85, na Convenção da ONU sobre os Direitos das 
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Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio com 
status de emenda constitucional e que trata como “discriminação por motivo de 
deficiência” a falta de acessibilidade plena, bem como no Estatuto do Idoso, nas 
Normas da ABNT e na novel Lei n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI);

 CONSIDERANDO ainda o disposto no Código Civil, artigos 99, I e 103; 
no Código de Trânsito Brasileiro, no ANEXO I; no Estatuto da Cidade (Lei n° 
10.257/2001); e na Lei de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012);

 CONSIDERANDO o contido nos ANEXO I (Orientações sobre a 
elaboração do Plano de Rotas Acessíveis), ANEXO II (Informações técnicas sobre 
acessibilidade em calçadas) e ANEXO III (Referências à legislação) da presente 
Nota Técnica;

e orientar as Promotorias de Justiça para que:

 I) Adotem as medidas legais cabíveis ante o disposto na legislação pátria 
vigente, em especial o Estatuto da Cidade, o qual prevê que cabe aos Municípios 
em que seja obrigatória a elaboração de Plano Diretor a implementação das 
rotas acessíveis78, a serem implantadas por meio de Plano específico, elaborado 
conforme as instâncias de participação pública e de gestão democrática, por 

78 Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), artigo 41, parágrafo 3º:
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) (…)
§ 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, 
compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos 
a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as 
que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os 
locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, 
cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com 
os sistemas de transporte coletivo de passageiros. (grifou-se)
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meio das quais serão definidas as prioridades de adaptação nas situações 
existentes79;

 II) Esclareçam aos Municípios a necessidade de atualização da legislação 
local, com base nos artigos 60 e 61 da LBI80, no sentido de que passem a assumir 
a construção e a conservação de calçadas (afastando essa responsabilidade 
do particular), dentro de padrões técnicos de acessibilidade, pois a calçada é 
considerada bem público, que faz parte da via, sendo a responsabilidade dos 
Municípios81.

 III) Requisitem aos Municípios para que, preferencialmente em 
conjunto com Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência, do Idoso, de 
Urbanismo e outros, promovam planejamento para a eleição de prioridades e 
estabelecimento de cronogramas e reserva de recursos necessários, conforme 
as premissas básicas previstas no artigo 61, I e II, da LBI, em relação às ações de 
acessibilidade82: “I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva 
de recursos para implementação das ações” e “II - planejamento contínuo e 
articulado entre os setores envolvidos”.

 IV) Tomem as providências necessárias para a devida responsabilização 
do Agente Público que deixar dolosamente de cumprir os requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação, eis que a nova redação dada pela Lei 
Brasileira de Inclusão à Lei de Improbidade Administrativa83, conferiu significativa 
ferramenta na busca de efetividade das políticas públicas na área, ao estabelecer 
como ato de improbidade administrativa do Agente Público, que atenta contra 
os princípios da Administração Pública, deixar de cumprir exigência de requisitos 
legais de acessibilidade;

79 Vide Anexo II -  Orientações sobre a elaboração de Plano de Rotas Acessíveis.

80 Vide legislação no Anexo I.

81 Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, os Municípios podem recuperar o custo do investimento 
via contribuição de melhoria e impostos. MEIRELLES. Hely Lopes. In: Direito Municipal Brasileiro. 
16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 451/452.

82 Vide legislação no Anexo I.

83 Artigo 103, da LBI, que acrescentou ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92, o inciso IX, in verbis: “Art. 
11.  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente: (…) IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação.”
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 V) Adotem as providências necessárias para a devida responsabilização 
do Agente Público que incidir na previsão legal da Lei Brasileira de Inclusão, 
segundo a qual se configura discriminação em razão da deficiência a recusa de 
adaptações razoáveis, como acessibilidade em vias e calçadas, e de fornecimento 
de tecnologias assistivas84;

 Ainda, nos feitos em que haja notícia da falta de plena acessibilidade 
arquitetônica nas edificações públicas e privadas de uso coletivo, seja oficiado 
ao Executivo Municipal requisitando procedimento relativo à concessão de 
alvará de funcionamento e/ou renovação deste, para análise pelo Agente 
Ministerial tanto do que diz respeito propriamente à acessibilidade em prédios 
públicos, quanto ao cumprimento pelo ente público municipal de seu papel de 
fiscalizador de tal requisito quando da concessão/renovação de autorizações e 
licenças administrativas a imóveis privados de uso coletivo.

84 LBI: Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou 
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular 
o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
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Curitiba, 22 de fevereiro de 2018.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça
Coordenadora CAOPIPCD

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador CAOPMAHU

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça
CAOPIPCD
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ANEXO I

ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANO  
DE ROTAS ACESSÍVEIS

1. ROTA ACESSÍVEL

 A garantia e as condições de acessibilidade em vias públicas estão 
regulamentadas nacionalmente pelos seguintes diplomas legais:

- Lei n° 10.098 de 2000 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para 
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

- Decreto n° 5.296 de 2004 - Regulamenta as Leis n°s 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências.

- Lei n° 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade) - Regulamenta os arts. 182 
e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências.

- Lei n° 12.587 de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) - 
Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga 
dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, 
de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis 
nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 
1975; e dá outras providências.

- Lei n° 13.146 de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão) - Institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
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 Além da legislação supramencionada, é importante destacar as normas 
de acessibilidade ABNT NBR 9050, atualizada em 2015, e a ABNT NBR 16537, 
elaborada em 2016, pois possuem caráter vinculante e não de mera orientação, 
em função do disposto no artigo 10 do Decreto n° 5.296/2004, transcrito abaixo:

Art. 10. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e 
urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo 
como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a 
legislação específica e as regras contidas neste Decreto.

 As condições de acessibilidade aos locais de uso público integram a 
mobilidade urbana, cabendo à União a instituição de diretrizes para essa política, 
nos termos do art. 3°, inciso VI, da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). A Lei 
n° 12.587/2012, que consolida a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluiu 
a acessibilidade universal como um princípio (art. 5°, inciso I) e a promoção das 
melhorias nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade 
e à mobilidade como um de seus objetivos (art. 7°, III).

 O diploma estipula ainda que, para garantir a acessibilidade nos 
diferentes modos de transporte (inclusive nos deslocamentos a pé), esta deve 
necessariamente ser incorporada como um dos conteúdos mínimos do Plano de 
Mobilidade Urbana85 (Lei n° 12.587, art. 24, IV). Entretanto, além dos princípios, 
objetivos e ações para a promoção da acessibilidade propostos pela referida 
política, a Lei Brasileira de Inclusão efetuou importante alteração no Estatuto 
da Cidade (Lei n° 10.257/2001), com foco especificamente nas vias públicas, 
por meio da necessidade de elaboração do Plano de Rotas Acessíveis como 
conteúdo mínimo dos Planos Diretores, nos termos do §3° do artigo 41:

85 O Plano de Mobilidade Urbana é obrigatório para Municípios com mais de 20.000 habitantes, 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o Poder Público pretenda 
utilizar os instrumentos previstos no §4° do artigo 182 da Constituição Federal, integrantes de áreas 
de especial interesse turístico, inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental regional ou nacional e incluídas no cadastro nacional de 
Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Para mais informações sobre o 
conteúdo mínimo dos Planos de Mobilidade, ver a Nota Técnica Conjunta n° 01 de 2015. Disponível 
em: <http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTA_TECNICA_CONJUNTA_01_2015_
Transporte_e_Mobilidade_Urbana.pdf>.
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Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

(...)

§ 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de 
rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, 
que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou 
reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e 
vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior 
circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação 
de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, 
esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que 
possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de 
passageiros. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (grifou-se)

 Destarte, todos os Municípios que estão obrigados, na forma da lei86, a 
elaborarem ou revisarem seus Planos Diretores87, os quais devem contemplar 
em seu bojo o Plano de Rotas Acessíveis, com a indicação das vias que comporão 
tais itinerários, assim definidos pela ABNT NBR 9050/2015:

3.1.32 rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que 
conecte os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e 
que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, 
inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível 
pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia 
de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros. (p. 5)

 Portanto, o Plano de Rotas Acessíveis tem por objeto a definição das 
vias prioritárias para a implantação ou reforma de passeios públicos pelo Poder 
Público, visando a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade 

86 Além das situações elencadas pelo artigo 41 na Lei n° 10.257/2001, no estado do Paraná é 
necessário observar as disposições da Lei Estadual n° 15.229/2006, artigo 4°.

87 Essa integração é reforçada pela necessidade de vinculação do Plano de Rotas Acessíveis, 
instrumento que exigirá inserção de suas previsões nos instrumentos orçamentários como Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), o que no 
estado do Paraná deve ser feito por meio do Plano de Ação e Investimento (PAI), também conteúdo 
mínimo dos Planos Diretores no Estado.
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reduzida, compreendendo que ao se melhorar uma pequena parcela de 
pontos estratégicos, gera-se uma melhoria muito significativa da mobilidade 
urbana como um todo88.  Conquanto esse seja um princípio fundamental, cabe 
mencionar que as melhorias nas vias asseguram não apenas os direitos das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas de todos os cidadãos, 
ao proporcionar cidades mais humanas e indo ao encontro dos princípios e 
diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001) e da Política Nacional de 
Mobilidade (Lei n° 12.587/2012).

 A promoção de deslocamentos a pé, a equidade no uso do espaço 
público de circulação, a prioridade de modos de transporte não motorizados 
sobre os motorizados, a mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos 
nos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, são princípios e diretrizes 
da Mobilidade Urbana e só podem ser alcançados com a efetiva melhoria 
nas infraestruturas destinadas aos pedestres, contribuindo para que o ir e vir 
peatonal ocorra com segurança e de forma aprazível. Portanto, além de fatores 
mais óbvios como a largura e pavimentação adequadas das calçadas e passeios89, 
há que se atentar para outras questões como: drenagem eficiente, conexões 
seguras (cruzamento de vias, acesso de veículos aos imóveis, locais de paradas 
de transporte coletivo), conforto (psíquico e ambiental), segurança e sinalização 
coerente90.

 Mister resgatar que a acessibilidade nas vias públicas já se acha 
albergada em nosso marco legislativo desde o ano 2000, com a aprovação da Lei 
n° 10.098 (Lei de Acessibilidade), a qual dispõe sobre normas gerais e critérios 
básicos para a matéria. Vejamos:

88 Tal constatação está fundamentada em um estudo realizado na cidade de São Paulo em que 
por meio de um software que mapeia as rotas estratégias, verificou-se que ao melhorar 10% dos 
acessos em pontos estratégicos, melhora-se 80% da mobilidade urbana de toda a cidade. Fonte: 
LAMOUNIER, Ludmila Penna. Acessibilidade em Calçadas. Câmara dos deputados, 2015. Disponível  
em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25180.

89 O Código de Trânsito Brasileiro define a calçada como “parte da via, normalmente segregada e 
em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, 
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins”, já o 
passeio é destinado exclusivamente à circulação, como “parte da calçada ou da pista de rolamento, 
neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, 
destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas”.

90 Nossa Cidade: os oito princípios da calçada. Disponível em: <http://thecityfixbrasil.
com/2015/04/01/nossa-cidade-os-oito-principios-da-calcada/>.
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Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e 
dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados 
de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para 
aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. (Redação dada pela 
Lei nº 13.146, de 2015)

Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização 
e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, 
destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à 
implantação de mobiliário urbano e de vegetação. (Incluído pela Lei nº 
13.146, de 2015)

Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público 
existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e 
mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de 
prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de 
promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. No mínimo 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e 
equipamento de lazer existentes nos locais referidos no caput devem 
ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para 
possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual, ou 
com mobilidade reduzida. (Redação dada pela Lei nº 13.443, de 2017)

Art. 5o O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e 
privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as 
passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, 
as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos 
pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. (grifou-se)

 Observa-se que o supramencionado diploma já havia definido 
expressamente que a implantação de qualquer via pública ou via de uso 
comunitário deveria atender aos parâmetros de acessibilidade, bem como que 
possíveis adaptações em estruturas já existentes necessitariam obedecer a uma 
ordem de prioridade. O Decreto n° 5.296/2004, que regulamentou a Lei de 
Acessibilidade, também previu que qualquer intervenção em via pública, seja 
no passeio ou na caixa de rolamento, tem de atentar para a livre circulação de 
forma segura para todos, durante e após a sua execução:

Art. 12. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o Poder 
Público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das 
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obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a circulação de forma 
segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, 
de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT, na legislação específica e neste Decreto.

 Logo, pavimentações, restaurações de pavimentos, implantações de 
mobiliário urbano e de infraestrutura urbana, executadas pelo Poder Executivo 
ou concessionárias, devem visar a acessibilidade durante e após a sua conclusão. 
Observe-se que essa obrigação se estende às novas edificações e reformas, bem 
como renovações de alvará de funcionamento para estabelecimentos de pública 
frequentação:

Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas 
técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observado 
o disposto na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto:

I - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e 
Trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste Decreto;

II - o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo 
e a Lei do Sistema Viário;

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a 
vigilância sanitária e ambiental; e

V - a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros 
utilizados em caráter compensatório ou de incentivo.

§ 1o Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação 
para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras 
de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT.

§ 2o Para emissão de carta de “habite-se” ou habilitação equivalente e 
para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às 
exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem 
ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste 
Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. (grifou-se)

 Cristalina na atual normativa, portanto, a obrigatoriedade da 
acessibilidade em todas as vias públicas ou espaços de uso coletivo e privado, 
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com exceção feita apenas aos bens culturais imóveis e regularizações urbanísticas 
de assentamentos precários (Decreto n° 5.296/2004, art. 15, §2°91), em que 
a natureza da proteção patrimonial ou as características físico-territoriais 
limitem ou desaconselhem tal adequação. Entretanto, faz-se necessário o 
estabelecimento de um rol de prioridades para as adaptações de situações 
existentes, mesmo porque as novas vias devem forçosamente observar as 
normas de acessibilidade desde o início.

 O estabelecimento dessa prioridade para a adaptação das vias existentes 
é o escopo central do Plano de Rotas Acessíveis. Esse, a exemplo dos demais 
planos setoriais e instrumentos urbanísticos, deve ser elaborado sujeitando-
se às instâncias de participação pública e de gestão democrática, previstas no 
Estatuto da Cidade e obrigatórias para Planos Diretores Municipais, sob pena de 
improbidade administrativa (Lei n° 10.257/2001, art. 52, VI).

 Dessa forma, tem-se que o Plano de Rotas Acessíveis também há de ser 
informado pela participação social, necessariamente contendo uma etapa de 
levantamento de informações e diagnóstico. Essa deve objetivar o mapeamento 
dos principais fatores de atração de pedestres, verificando quais vias possuem 
maior relevância em termos de fluxos e atratividade de deslocamentos a pé. 
Entre os fatores que caracterizam tais polos atrativos, destacamos os mais 
correntes abaixo, úteis para a avaliação da realidade local:

I. Uso do solo – identificar e mapear, preferencialmente por meio do 
cadastro imobiliário municipal, os locais com uso do solo misto, presença 
significativa presença de atividades de comércio e serviços classificados 
por tipo e porte e empreendimentos residenciais de grande porte. Pode 
ser utilizada, ainda, uma categorização entre as atividades, que em função 
de suas características atraem mais deslocamentos a pé (por exemplo 
atividades vicinais de serviço ou comércios específicos).
II. Tipologia da Ocupação – analisar a legislação de uso e ocupação do solo 

91 Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais 
espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. (…)
§ 2o Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização 
urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, 
faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja 
justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida a 
melhor técnica possível.
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e a paisagem urbana consolidada para avaliar o nível de atratividade de 
elementos arquitetônicos para os pedestres como fachadas permeáveis, 
relação entre a altura das edificações e largura das vias, recuo do 
alinhamento predial, presença de galerias ou passagens entre outros, 
que possam tornar o deslocamento a pé mais confortável sob os aspectos 
ambientais e psíquicos.
III. Existência de equipamentos públicos comunitários e polos geradores 
de tráfego. Na análise dos equipamentos comunitários recomenda-se 
avaliar além do porte a capacidade de atendimento de cada um deles.
IV. Disponibilidade e paradas do transporte público coletivo.

 Após o mapeamento dos pontos de atração de possíveis deslocamentos 
a pé e o traçado das conexões entre eles, passa-se à avaliação da condição 
das vias que as concentram e dos percursos mais confortáveis. Importante 
destacar que a definição das vias que comporão a rota acessível deve-se 
pautar precipuamente pelos polos de atração de pedestres e pela comodidade 
destes, sendo o custo da adequação estrutural um fator significativo, mas não 
determinante. É dizer: a rota visa responder primordialmente às necessidades 
de deslocamento com maior conforto, segurança e agilidade e não à facilidade 
do Poder Público. Até porque o Plano de Rotas Acessíveis não é somente um 
roteiro para a caminhabilidade presente, mas sobretudo um compromisso, 
com investimentos para melhoria de vias importantes no curto e médio prazo, 
tornando-as acessíveis para a população em geral.

 Para verificar a viabilidade de que uma via integre a rota acessível 
é necessário considerar inicialmente características físicas desta, com o 
intuito de averiguar a existência de barreiras que impossibilitam adaptações. 
A principal delas é a inclinação longitudinal, que não pode ser superior a 
8,33%92. Considerando que a inclinação da calçada necessita acompanhar a da 
via lindeira, uma declividade superior ao limite mencionado pode se constituir 
como uma barreira com poucas chances de adaptação, pois está relacionada à 
topografia, à forma de ocupação e de urbanização do sítio93.

92 A NBR 9050/2015 define a inclinação máxima de rampas em 8,33% (item 6.6 Rampas), sendo 
admitido, exclusivamente em reformas, inclinações de até 12,5%.

93 O que não se aplica a novos parcelamentos do solo que já devem ser projetados observando 
esse limite, arcando os empreendedores com eventuais custos adicionais para o necessário 
nivelamento do terreno.



179
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

 Outro aspecto que pode inviabilizar a inclusão de uma via em rota 
acessível é a inclinação transversal, devendo esta ser inferior a 3%94. É corrente 
em locais de declividade acentuada que a diferença de nível entre a via e a 
edificação seja ajustada na calçada com a criação de rampas. Tal conduta 
contraria as normas de acessibilidade vigentes, pois cria obstáculos para os 
transeuntes e se constituem como barreiras para as pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida. Assim, as eventuais diferenças de nível entre a calçada 
e a edificação (soleira) devem ser ajustadas dentro dos lotes, sendo tolerado o 
ajuste na faixa de serviço95 somente em situações consolidadas nas calçadas 
com mais de 2 metros de largura.

Imagem 01: trecho de calçada com inclinação transversal superior a 03%.

Fonte: Equipe do CAOP-MAHU.

94 Observe que muitos Municípios adotam o limite de 2%, nesses casos deve ser seguido o 
parâmetro mais restritivo, ou seja, a regulação municipal.

95 6.12.1 Inclinação transversal
(...). Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calçadas 
existentes com mais de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas de acesso (6.12.3).
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 Além das questões citadas acima, que podem inviabilizar a inclusão 
de determinadas vias na rota acessível – sendo recomendável, nesses casos, a 
prospecção de alternativas em logradouros paralelos e transversais –, existem  
elementos que condicionam a inclusão de vias em rotas acessíveis, pois podem 
proporcionar uma experiência mais prazerosa e segura nos deslocamentos a 
pé (caminhabilidade96). Dentre esses fatores, que devem ser ponderados no 
momento da definição da rota acessível, podemos citar:

I. Largura da via: como a largura mínima97 da faixa livre (área destinada 
exclusivamente ao pedestre) proposta pela ABNT NBR 9050 para a garantia 
da acessibilidade é de 1,20 m, sendo necessária uma faixa de no mínimo 0,7 
m para abrigar mobiliário urbano, canteiros, árvores, sinalizações, postes 
e demais equipamentos de infraestrutura urbana, recomenda-se que as 
vias selecionadas como parte da rota acessível possuam uma secção de no 
mínimo 1,90 m de cada lado da via mais as faixas de circulação de veículos, 
para assegurar o desempenho dessas funções com conforto.
II. Continuidade da faixa livre: a continuidade da posição da faixa livre nas 
diferentes quadras proporciona conforto no deslocamento, não exigindo 
que o pedestre e, especialmente, aqueles com alguma deficiência alterem 
sua trajetória a todo momento.
III. Adequação e segurança das travessias das vias urbanas: a disponibilidade 
de travessias seguras, com sinalizações horizontais e verticais, dispositivos 
de redução do percurso em intersecções, rebaixamento de calçada ou 
travessias elevadas e com curtos tempos de espera para o pedestre realizá-
la (nas situações em que houver foco semafórico), devem ser notadas pois 
promovem o deslocamento a pé com segurança.
IV. Geometria das vias e dimensão das quadras: o desenho das vias também 
deve ser considerado, trechos sinuosos (em curvas que não permitem a 
visibilidade em curtas distâncias), muito estreitos ou com quadras muito 
longas podem se mostrar desconfortáveis para pedestres.

96 O conceito de caminhabilidade, que consiste na criação de condições que incentivem as pessoas 
a se deslocarem a pé, tornando essa uma experiência agradável e uma forma de apropriação do 
espaço urbano, tem ganhado força e sendo diretamente associado à qualidade de vida nas cidades. 
Em seu livro “Cidades para Pessoas”, o urbanista Jan Gehl defende que “há mais vida nos bairros 
onde as pessoas se deslocam lentamente. O objetivo de criar cidades onde mais pessoas sejam 
convidadas a caminhar e a pedalar trará mais vida para as ruas e uma experiência mais rica porque 
o tráfego rápido será transformado em tráfego lento.” (GEHL, Jan. Cidades para Pessoas. São Paulo: 
Perspectiva, 2015, p. 71). Já Jeff Speck detalha que para ser adequada, segundo a Teoria Geral da 
Caminhabilidade, uma caminhada precisa atender “quatro condições principais: ser proveitosa, 
segura, confortável e interessante. Cada uma delas é essencial, mas não suficiente quando isolada.” 
(SPECK, Jeff. Cidade Caminhável. São Paulo: Perspectiva, 2016, p. 20).

97 Observe que essa é a largura mínima, em situações com considerável fluxo de pedestres, acima 
de 25 pedestres por minuto por metro é necessário rever a dimensão.
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V. Volume de tráfego de veículos: vias com tráfego intenso, especialmente 
de veículos pesados muito próximos ao passeio, podem transmitir a 
sensação de insegurança, além de serem menos confortáveis sob os 
aspectos de emissão de ruídos e poluição atmosférica.
VI. Tipologia do revestimento das calçadas e conservação: a pavimentação 
das vias que compõem a rota acessível deve seguir os critérios da norma 
técnica ABNT NBR 9050, ou seja, terem superfície regular, firme, estável, 
não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapantes em 
qualquer situação.
VII. Arborização urbana: a presença de indivíduos arbóreos e vegetação 
pode qualificar significativamente o deslocamento a pé ao fornecer sombra 
e conforto psíquico, entretanto, possíveis interferências como a destruição 
do pavimento por raízes, ou sua obstrução por frutos e sementes devem 
ser consideradas.
VIII. Infraestrutura urbana (drenagem e iluminação pública): a presença 
de elementos básicos da infraestrutura urbana básica também propiciam 
os deslocamentos a pé, entre eles destacamos a drenagem urbana, 
que garante a utilização da calçada em qualquer condição climática e 
a iluminação pública, essencial para o deslocamento de pedestres nos 
períodos noturnos.

 É de se notar que grande parte das informações que precisam compor 
o Diagnóstico do Plano de Rotas Acessíveis (mapeamento dos polos de atração 
de pedestre, equipamentos comunitários e infraestrutura urbana, legislação 
atual de zoneamento, uso e ocupação do solo, paisagem urbana, declividade, 
condição e utilização das vias existentes) já compõem o conteúdo mínimo do 
diagnóstico do Plano Diretor. Pode-se afirmar, portanto, que para a elaboração 
do Plano de Rotas Acessíveis, o maior esforço estaria na sistematização 
destes conteúdos com o objetivo de delimitar os trajetos prioritários. Após a 
consolidação do diagnóstico e demarcação de rotas acessíveis, é preciso indicar 
as melhorias necessárias em cada uma das vias, bem como seus custos e ações 
prioritárias. A partir daí, deve ser elaborado um cronograma de implantação 
necessariamente afivelado aos instrumentos de gestão orçamentária. Cabe 
lembrar que, nesse momento, também podem ser sugeridas adaptações na 
estrutura administrativa para executar as ações propostas, bem como possíveis 
alterações na legislação municipal.

 Cabe mencionar que é crucial a divulgação das vias que compõem as 
rotas acessíveis. Não apenas a sua divulgação por meios eletrônicos e físicos, 
mas a instalação de sinalizações verticais e horizontais que indiquem seus 
diferentes ramos, possibilitando assim a orientação dos pedestres.
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 O Plano de Rotas Acessíveis tem que abranger a área urbana como um 
todo, não se restringindo às vias centrais, mas englobando os diferentes bairros, 
especialmente suas centralidades, estas definidas como locais que concentram, 
por exemplo, serviços públicos, edificações de uso coletivo e equipamentos 
comunitários, inclusive nas áreas periféricas.

 Por fim, reforça-se que a acessibilidade em vias públicas deve ser 
garantida em todo o sistema viário municipal urbano, cabendo ao Plano de Rotas 
Acessíveis apenas estabelecer em quais vias a intervenção pública é prioritária 
para a devida adaptação. Nas demais, tampouco pode o Poder Público municipal 
eximir-se de seus deveres, que deve ser efetivado seja por meio da fiscalização 
e uso do poder de polícia administrativo (enquanto não atualizada a legislação, 
consoante o item II desta Nota Técnica), seja por meio da execução direta, nas 
hipóteses em que o ordenamento municipal assim o prescrever.

 Pelo princípio da universalidade nos direitos humanos e fundamentais, 
não se admite que o Estado permaneça inerte ou omisso, devendo demonstrar 
a tomada de providências concretas por meio do planejamento e da 
progressividade das medidas, ainda que custosas:

Apelação Cível. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com 
o pedido, dentre outros, de que Estado e Município sejam condenados à 
confecção de plano de contenção de encosta, em área classificada como 
de médio risco de desabamento. 1 - Os direitos sociais, a par de sua eficácia 
negativa, consistente em determinar a interpretação das leis integrantes 
do ordenamento jurídico, contêm ainda, quando suficientemente densos, 
uma eficácia positiva, vinculante para a Administração. 2 - Resulta do 
dirigismo da Constituição o dever de prioridade para a satisfação dos 
direitos sociais, a que deve corresponder uma dotação orçamentária 
adequada. 3 - Como muitos dos direitos desta natureza importam 
em vultosas despesas e transformação material da realidade, sua 
efetivação deve ser feita de forma progressiva, qual previsto no artigo 
2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
4 - Entende-se por progressividade, na forma do Comentário nº 3, do 
Alto Comissionado da ONU para os Direitos Humanos, a adoção de 
medidas concretas na direção do objetivo, com o que é incompatível 
um comportamento inerte ou excessivamente lento. 5 - Como fiscal 
do cumprimento da Constituição e das Leis, compete ao juiz, sem 
que isto importe em qualquer violação ao Princípio da Separação dos 
Poderes, determinar à autoridade competente a elaboração de plano 
capaz de progressivamente mitigar o problema e ao menos alcançar os 
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níveis essenciais de prestação do serviço; julgar a suficiência do plano, 
comparando a verba dedicada no orçamento com despesas outras 
desprovidas do caráter de essencialidade, e acompanhar a execução do 
plano. 6 - Sentença que julga extinto o processo, sem análise do mérito, 
antes mesmo da citação, sem analisar concretamente a suficiência do 
plano apresentado. 7 - Recurso provido para anular a sentença. (Apelação 
Cível nº 0486035-07.2011.8.19.0001. Décima Sexta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel.: Des. Eduardo Gusmão Alves de 
Britto Neto. Publicação em 06/08/2013). (grifou-se)

 

 Por certo, tal progressividade implica em custos, cuja repartição é, por 
vezes, controversa. Importa destacar que o impacto de intervenções públicas no 
espaço urbano em processos de valorização imobiliária é notório, de tal forma 
que a “recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 
a valorização de imóveis urbanos” consta entre as diretrizes da nossa Política 
Urbana (art. 2°, XI, Lei nº 10.257/2001). Entre essas intervenções, destacam-se 
as benfeitorias no sistema viário, que mesmo com evidente interesse público na 
sua realização têm, normalmente, como externalidade, a valorização imobiliária 
das propriedades no entorno, resultando em enriquecimento sem causa dos 
particulares.

 Nessa toada, instrumentos que possibilitem a recuperação de mais-
valias fundiárias geradas por benfeitorias públicas devem ser empregados com o 
intuito de distribuir justamente os ônus e benefícios do processo de urbanização 
(art. 2°, IX, Lei n° 10.257/2001). Entre estes podemos destacar a contribuição 
de melhoria, instituto previsto pelo Código Tributário Nacional, que demanda 
regulamentação por leis municipais e estaduais nos seguintes termos:

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado.
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes 
requisitos mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
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c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela 
contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para 
toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos 
interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento 
da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua 
apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio 
da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos 
imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores 
individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser 
notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu 
pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. (grifou-se)

 Denota-se que a cobrança da contribuição de melhoria tem como fato 
gerador a valorização imobiliária (alteração do valor de mercado de imóveis) 
decorrente de obra pública. Portanto, em um cenário de grande deficit dos 
municípios no que tange à qualidade do sistema viário e especialmente das 
calçadas e de escassos recursos para a execução de benfeitorias públicas, 
indispensável a aplicação desse importante tributo, com a perspectiva de 
complementar a justiça fiscal e atender às diretrizes de nossa Política Urbana, 
com o viés de recuperar para a coletividade a valorização imobiliária que tenha 
sido originada por investimentos públicos, sobretudo os volumosos:

(1) Realização de obras públicas localizadas, como, por exemplo, abrir 
novas vias ou melhorar as vias existentes; instalar rede de esgoto e 
de água; implantar calçadas e iluminação pública; construir escolas, 
hospitais; criar parques, entre outras. Essas ações quase sempre fazem 
aumentar o valor da terra.98

 

98 CYMBALISTA, Renato e SANTORO, Paula. Introdução à expressão gestão social da valorização 
da terra. In: SANTORO, Paula (Org.) Gestão social da valorização da terra. São Paulo: Instituto Pólis, 
2004 (Cadernos Pólis, 9), p. 9-10.
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 Todavia, para investimentos ou intervenções de menor escala, que 
não resultem em mensurável valorização imobiliária no entorno, outras 
estratégias de financiamento podem ser empregadas. Além das multas devidas 
pelos particulares, decorrentes de não adequação voluntária das calçadas às 
normas de acessibilidade – enquanto não atualizada a legislação, consoante 
o item II desta Nota Técnica – as quais, em alguns municípios, são legalmente 
direcionadas a fundos específicos –, a alternativa que vem se apresentando 
é a da execução direta pelo Poder Público, com posterior cobrança do custo 
da obra, sob a forma de taxas urbanas. Símile expediente é frequente no caso 
das denominadas “taxas de limpeza” de terrenos99, por exemplo, e poderia ser 
utilizado para não onerar excessivamente o Erário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015) instituiu o Plano de 
Rotas Acessíveis como conteúdo mínimo do Plano Diretor, definindo-o como o 
instrumento que deve dispor sobre os passeios públicos que devem ser implantados 
ou reformados pelo Poder Público, com vistas a garantir a acessibilidade de 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, estabelecendo assim um 
critério de prioridade para a intervenção nas vias públicas.

 A criação desse instrumento reforça as disposições já existentes na 
Lei n° 10.098/2000 e no Decreto n° 5.296/2004 acerca da obrigatoriedade da 
acessibilidade em edificações de uso público e comum e nas vias públicas. Cabe, 
portanto, aos Municípios, por força de sua circunscrição sobre as vias urbanas, 
a responsabilidade pela implantação e adaptação de calçadas (conforme 
as definições do Plano de Rotas Acessíveis), bem como pela fiscalização e 
exercício de seu poder de polícia administrativo (enquanto não atualizada a 
legislação, consoante o item II desta Nota Técnica) com o intuito de assegurar a 
acessibilidade universal em todas as vias públicas urbanas.

99 Nesse sentido o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio 
Ambiente e de Habitação e Urbanismo já se manifestou na consulta n. 53/2015.
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ANEXO II

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ACESSIBILIDADE  
EM CALÇADAS

 Após a determinação das vias que comporão a rota acessível, faz-se 
necessário observar os requisitos mínimos exigidos pelas normas vigentes, 
destacadamente a NBR 9050/2015 - que trata da acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - e a NBR 16537/2016 - sobre 
sinalização tátil no piso, para torná-las acessíveis.

 Inicialmente, há que se definir o que, juridicamente, compreende a 
via pública. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, via é a “superfície 
por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central (Anexo I)”. A via é normalmente 
delimitada por dois alinhamentos prediais opostos, correspondendo estes à 
divisa frontal do lote, também configurando o limite entre o que compreende 
a propriedade privada e o espaço público de uso comum. Portanto, determina-
se preliminarmente a largura da via pública, para então setorizá-la em: (i) faixas 
de rolamento (pista destinada à circulação de veículos), (ii) estacionamento 
de veículos, (iii) ciclovia, (iv) calçadas e (v) passeios, podendo estar presentes 
todos esses elementos ou apenas as faixas de rolamento, calçadas e passeios.

 Neste ponto, exige-se comentário preliminar: não é raro surgirem 
controvérsias sobre as larguras das vias indicadas nas plantas cadastrais dos 
municípios e as de fato implantadas. Nessas situações de conflito, deve ser 
priorizada a solução que assegura a continuidade da secção da via entre 
os diferentes quarteirões e consolida o traçado efetivamente implantado e 
utilizado pela população100. Noutras palavras, o uso continuado e público da via 

100 Nesse sentido o CAOP-MAHU já se manifestou na consulta n. 14/2017 (Disponível em: 
<http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_14_2015_site.pdf>), indicando 
a possibilidade não apenas de despropriação de parte do lote para integrar a via pública, como 
também da aplicação do usucapião pelo Poder Executivo Municipal.
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se sobrepõe a eventual divergência que se apresente sobre sua dominialidade, 
já que a afetação de um bem como de uso comum do povo produz-se fática 
e não formalmente101, restando para outro plano a questão dos modos de 
aquisição (desapropriação indireta, usucapião, entre outras).

 Após a definição da secção da via pública, é necessário estabelecer as 
dimensões e localizar as faixas destinadas aos veículos, aos pedestres e demais 
modais. Trata-se de uma decisão fundamental, embora pouco debatida, 
a de destacar os limites de tráfego de cada modal, haja vista que o espaço 
da via é escasso. Não se pode olvidar que a Política Nacional de Mobilidade 
estabeleceu entre seus princípios a “equidade no uso do espaço público de 
circulação, vias e logradouros” (Lei n° 12.587/2012, art. 5º, VIII) e entre suas 
diretrizes a “prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado” (Lei n° 12.587/2012, art. 6º, II), assim, no momento da 
destinação do espaço para cada um dos modais, devem ser privilegiados os 
pedestres e a bicicleta, priorização que ganha ainda mais relevância nas vias 
que compõem a rota acessível.

 De acordo com a norma técnica brasileira ABNT NBR 9050, as calçadas 
devem ter uma faixa contínua entre lotes, destinada exclusivamente à circulação 
de pedestres, com 1,20m de largura, e uma faixa destinada à implantação do 
mobiliário urbano (lixeiras, telefones, bancos, canteiros, árvores e postes de 
iluminação, sinalização vertical, etc.), com secção mínima de 0,7m. Assim, a 
largura mínima aceitável de uma calçada é de 1,90m. Em locais em que essa 
secção seja superior a 2,00m é possível demarcar ainda uma faixa de acesso 
aos lotes, conforme as dimensões e distribuição ilustradas abaixo:

101 Ver consulta n. 14/2017 CAOP-MAHU, pág. 15.
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Imagem 02: Dimensionamento das faixas que compõem a calçada.

Fonte: ABNT NBR 9050/2015 – p. 75.

 Observe-se que a largura indicada acima para a faixa livre é a mínima. 
Em locais com grande fluxo de pedestres (acima de 25 pedestres por minuto 
por metro de largura em horário de pico) deve ser realizado o cálculo para 
dimensionamento detalhado no item 6.12.6 Dimensionamento das faixas livres 
da norma ABNT NBR 9050.

 Conforme descrito acima, na faixa livre a inclinação longitudinal não 
deve ser superior a 8,33% e a transversal inferior a 3%, com uma altura livre 
mínima de 2,10m (sem toldos, galhos de árvores, projeções do mobiliário 
urbano, entre outros obstáculos). Orienta-se a localização da faixa livre no eixo 
longitudinal da calçada e a implantação desta junto ao alinhamento predial, 
nos locais em que isso resultar em uma área remanescente junto à caixa de 
rolamento inferior a 0,70 m.
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Imagem 03: Obstáculo na faixa livre.

Fonte: CAOP-MAHU.

 A faixa de serviço e de acesso podem, com vistas a melhorar a ambiência 
urbana e a taxa de permeabilidade do solo (contribuindo assim para a drenagem 
urbana), ser ajardinadas e receber o plantio de árvores, desde que não 
prejudiquem a faixa livre e a visibilidade em cruzamentos. Como a calçada verde 
pode perturbar a plena utilização da calçada em vias que possuam grande fluxo 
de pedestres e estacionamento junto ao meio-fio, dificultando o desembarque 
de motoristas e passageiros, sua utilização é adequada apenas para calçadas 
com largura superior a 2m. Recomenda-se a utilização de espécies que não 
sejam venenosas ou com espinhos, com ramos de altura superior a 2,10m e 
com raízes que não danifiquem o pavimento ou os elementos de infraestrutura.

 Soma-se à observância das dimensões mínimas de largura e inclinação 
da faixa livre, a necessidade de instalação de sinalização tátil direcional em seu 
eixo, já que de acordo com a ABNT NBR 16.537: “As áreas públicas ou de uso 
comum das edificações, espaços e equipamentos urbanos devem ter sinalização 
tátil direcional no piso (…)” (item 7.3.1).
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 A faixa livre se constitui, portanto, como o espaço primordial do pedestre, 
devendo ser contínua e sem qualquer tipo de obstrução, não sendo permitida a 
instalação ou manutenção (no caso daqueles existentes) de mobiliário urbano 
ou qualquer outro elemento que possa constituir uma barreira física, os quais 
devem ser alocados na faixa de serviço. O fator continuidade impede igualmente 
que a implantação desses elementos seja feita de forma a obrigar o pedestre a 
zigue-zaguear, já que esta condição acarreta desconforto nos deslocamentos e 
aumenta o risco de acidentes, especialmente para pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida, como os idosos.

 Não se pode olvidar, ainda, que parte das infraestruturas urbanas como 
rede de distribuição de água, rede de coleta de esgotamento sanitário, drenagem 
pluvial, telefonia, entre outras, por vezes interfere na acessibilidade, não só em 
razão da abertura de valas para sua implantação, como também pela instalação 
de tampas de poços de visita e inspeção, grelhas de exaustão e drenagem. Além 
da responsabilidade das concessionárias102 por eventuais danos que possam 
causar nas calçadas, em função da implantação de estruturas ou execução de 
obras e serviços públicos (nos termos da Lei n° 13.146/2015, art. 59, e Decreto 
n° 5.296/2004, art. 12103), essas devem respeitar a legislação e normas de 
acessibilidade, instalando suas estruturas, inclusive tampas e grelhas, fora da 
faixa livre. Esses elementos necessitam ser firmes, estáveis, antiderrapantes 
sob qualquer condição e ter uma textura diferente dos pisos táteis de alerta e 
direcionais, serem nivelados pela calçada, com as juntas de dilatação embutidas 
neste e locadas transversalmente ao sentido do caminho. Frestas e juntas de 
dilatação devem ser locadas transversalmente ao fluxo de circulação e não 

102 Vale lembrar que a rigorosa fiscalização sobre as concessionárias para a adequada execução 
das obras também visa evitar eventual responsabilização do próprio município por acidentes com 
transeuntes e motoristas ocorridos em vias sob sua circunscrição (art. 21, I, II e III do Código de 
Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997).

103  Lei n° 13.146/2015 - Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder 
público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem 
garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, 
durante e após sua execução.
Decreto n° 5.296/2004 - Art. 12. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o 
Poder Público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços 
garantirão o livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de 
acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e 
neste Decreto.
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podem possuir distância superior a 1,5cm. Em situações específicas, em função 
da declividade ou da necessidade de escoamento de águas pluviais, são aceitos 
desníveis entre 05mm até 20mm com inclinação máxima de 50%, quando 
inevitáveis desníveis superiores a esse limite devem ser tratados como degraus 
(ABNT NBR 9050, item 6.3.4.1).

 Além da calçada, a rota acessível deve assegurar a acessibilidade em 
cruzamentos e intersecções dentro dos parâmetros estabelecidos pela NBR 
9050104, sendo possível o emprego de faixa elevada ou o rebaixamento da 
calçada e, sempre que possível, a redução do percurso de travessia com o avanço 
da calçada sobre o leito carroçável nas vias em que há faixa de estacionamento, 
conforme a figura abaixo.

Imagem 04: Exemplo de redução do percurso de travessia.

Fonte: ABNT NBR 9050/2015 – p. 78.

104 Ver item 6.12.7 da ABNT NBR 9050.
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 As faixas elevadas, por sua vez, têm seus parâmetros técnicos definidos 
pela Resolução n° 495 de 2014 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) 
e visam assegurar a acessibilidade com atributos mínimos, como a inclinação 
transversal de no máximo 3% e de 5% a longitudinal.

 Quando a opção for pelo rebaixamento da calçada, a largura da rampa 
central deve ser de no mínimo 1,50m e a inclinação não superior a 8,33% (inclusive 
nas abas laterais). Obviamente, o leito carroçável, no trecho da travessia, deve 
ter características que assegurem o deslocamento de pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, observando as inclinações longitudinais e 
transversais estabelecidas pela norma (ABNT NBR 9050) e revestimento com 
superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e 
antiderrapante. Esses rebaixamentos da calçada devem estar junto à faixa de 
travessia e de preferência ter largura igual ao comprimento desta, alinhados 
entre si, não podendo se constituir como barreiras físicas ao deslocamento 
longitudinal dos pedestres (não interferir na faixa livre)105.

 Além da observância aos parâmetros mínimos no revestimento e 
inclinação desses elementos, é necessária ainda a instalação de piso tátil nas 
travessias. Segundo a NBR ABNT 16.537, as travessias devem ter sinalização 
tátil de alerta no piso, posicionada paralelamente à faixa de travessia ou 
perpendicular ao sentido da caminhada (ver item 6.6 da norma) e sinalização 
tátil direcional transversal à calçada indicando as travessias (ver item 7.8.3 da 
norma).

 Recomenda-se que as intersecções e esquinas que integram a rota 
acessível possuam o mínimo de interferências nas áreas livres, entre a guia e 
o alinhamento predial, assim, a instalação de postes de iluminação e energia 
elétrica, telefones públicos, gradis, hidrantes, placas de trânsito e publicidade, 
plantio de árvores e outros elementos verticais que possam obstruir a passagem 
e a visibilidade de pedestres deve ser evitada nesses pontos, sendo tais 
elementos locados a no mínimo 05m. Recomenda-se que mobiliários de grande 
porte como bancas de revistas e abrigos de paradas de ônibus sejam instalados 
a no mínimo 15m de distância do eixo da esquina.

105 Critérios sugeridos por: COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE DA SECRETARIA DA 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
(SEHAB). Guia para Mobilidade Acessível em Vias públicas. São Paulo: Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, 2003, p. 57.
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 Além de observar as indicações de dimensionamento e geometria nas 
faixas livres das vias que compõem a rota acessível, os pisos e revestimentos 
empregados devem deter algumas características para assegurar a acessibilidade, 
segundo a ABNT NBR 9050:

6.3.2 Revestimentos

Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície 
regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e 
antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado).

Deve-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que 
possa causar sensação de insegurança (por exemplo, estampas que 
pelo contraste de desenho ou cor possam causar a impressão de 
tridimensionalidade).

 Assim, o revestimento da faixa livre (em toda a sua largura) e das 
intersecções, ou seja, de todos os segmentos que compõem a rota acessível, 
deve cumprir os requisitos acima descritos. Para tanto, os materiais escolhidos 
devem ter qualidade, durabilidade e serem de fácil reposição. No entanto, essa 
seleção não é absoluta, ficando diretamente condicionada aos seguintes fatores: 
(i) uso e ocupação do solo no entorno, (ii) geometria da via, (iii) interferências 
de subsolo, (iv) topografia, (v) quantidade de pedestres por minuto e (vi) 
periodicidade de manutenção106.

 Cabe mencionar ainda que a ABNT NBR 9050 previu a necessidade de 
iluminação das rotas acessíveis com o mínimo de 150 lux medidos a 1m do chão 
(item 6.1.2), sendo este também um componente da infraestrutura básica que 
deve ser adaptado nas vias selecionadas para integrarem a rota acessível.

 Destarte, necessário às vias que compõem a rota acessível o 
preenchimento de todos os requisitos acima descritos, assegurando a 
acessibilidade e conferindo segurança e atratividade aos deslocamentos a pé. 
Entretanto, como já mencionado, as demais vias existentes também devem 

106 Condicionantes sugeridas por: COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE DA SECRETARIA 
DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
(SEHAB). Guia para Mobilidade Acessível em Vias públicas. São Paulo: Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, 2003, p. 42.
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passar por adequações para se aproximarem destes parâmetros de acessibilidade 
e conforto.

 Em determinadas situações consolidadas, obstáculos e condições 
próprias ao terreno podem não permitir uma adequação plena, contudo, orienta-
se a busca por soluções de projeto cujo cerne seja a eliminação de barreiras 
como degraus ou mobiliários implantados de maneira que ofereçam riscos aos 
pedestres. A imagem abaixo ilustra uma possibilidade para esses projetos com a 
remoção de degraus em via declividade acentuada e o plantio de vegetação:

Imagem 05: Remoção de degraus em via com declividade acentuada.

Fonte: CityFix (http://thecityfixbrasil.com/2015/04/01/nossa-cidade-os-oito-principios-da-calcada/) 
(Foto: Gilmar Altamiro).
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ANEXO III

REFERÊNCIAS À LEGISLAÇÃO

• Constituição Federal de 1988:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;

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

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

(…)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os 
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 
social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
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trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

(…)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de 
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.”

• Constituição Estadual

Art. 17. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Art. 220. O Estado, com a participação dos Municípios e da sociedade, promoverá 
programas de assistência integral à criança e ao adolescente, observadas, entre 
outras, as seguintes diretrizes:

I - aos portadores de deficiência, visando à sua integração comunitária: (…)

c) acesso a bens e serviços coletivos com a eliminação de preconceitos e 
obstáculos arquitetônicos;

Art. 222. A lei disporá sobre a construção de logradouros e de edifícios de uso 
público, adaptação de veículos de transporte coletivo e sonorização dos sinais 
luminosos de trânsito, adequando-se-os à utilização por pessoas portadoras de 
deficiência.

• Código Civil:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(…)

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 
conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração 
pertencerem.
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• Código de Trânsito Brasileiro, no ANEXO I:

CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 
possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada 
por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à 
circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo 
a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

• Lei nº 10.247/2001  – Estatuto da Cidade

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana. (...)

§ 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.

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da 
aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 
administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: (...)

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 
4o do art. 40 desta Lei;

• Lei n° 12.587/2012 - Política Nacional de Mobilidade Urbana

Art. 5º  A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 
seguintes princípios:
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I - acessibilidade universal; (…)

VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e

Art. 6º  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes 
diretrizes:

II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados 
e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado;

Art. 7º  A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: 
(...)

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere 
à acessibilidade e à mobilidade;

Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos 
e as diretrizes desta Lei, bem como: (...)

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

• Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão:

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de 
cidadania e de participação social.

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras 
normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria 
nela regulada:

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e 
informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do 
respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham 
destinação pública ou coletiva;

II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação 
de qualquer natureza;
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III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, 
por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento 
congênere; e

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de 
financiamentos internacionais por entes públicos ou privados.

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de 
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias 
da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, 
tendo como referência as normas de acessibilidade.

§ 1o O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.

§ 2° Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa 
ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.(…)

Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder 
público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras 
e dos serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre 
circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.

Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em 
legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012:

I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, 
os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos 
elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;

II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo 
e as leis do sistema viário;

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e

V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.

§ 1º A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer 
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atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de 
acessibilidade.

§ 2º A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua 
renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de 
acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de 
acessibilidade.

Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de 
acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para 
implementação das ações; e

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.

(…)

Art. 112. A Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e 
dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de 
forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e 
parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-
se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de 
mobiliário urbano e de vegetação.”

Art. 113. A Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º...........................…....................................................................................
.........

III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios 
públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;

IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
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saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de 
acessibilidade aos locais de uso público;

“Art. 41. .........................................…………………………………..................................

§3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de 
rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que 
disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo 
poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que 
concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os 
órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, 
educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, 
entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de 
transporte coletivo de passageiros.” (grifou-se)
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CONSULTA N. 34/2015

EMENTA: OBSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO PELA INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. EFEITOS 
PREJUDICIAIS À MOBILIDADE URBANA E AO DIREITO DE 
LOCOMOÇÃO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, RESPONSABILIDADE 
DE LICENCIAMENTO DO ÓRGÃO COM CIRCUNSCRIÇÃO 
SOBRE A VIA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS PROJETOS 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA GARANTIA DA 
ACESSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE COBRANÇA 
DE REMUNERAÇÃO PELO USO DO ESPAÇO PÚBLICO PARA 
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

1. Relatório do Caso

 Aos 10 dias do mês de outubro de 2013, a Promotoria de Justiça da 
Pessoa com Deficiência de ….. encaminhou à Promotoria de Justiça de Habitação 
e Urbanismo de …. ofício comunicando a implantação de postes na rua ….  que 
impediam a “normal e regular mobilidade urbana, e, em especial, a acessibilidade 
de pessoas portadoras de deficiência”. Foram anexadas ao documento imagens 
da referida obra com a localização das estruturas no passeio público. A PJHU 
instaurou Notícia de Fato e solicitou, então, ao Município de …... que prestasse 
esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas e às providências que 
deveriam ser adotadas.

 Em resposta aos questionamentos, o Município, através da Secretária 
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência (fl. 18), informou que: (i) 
recebeu em setembro de 2013 informações sobre a obstrução do passeio pelos 
superpostes, (ii) realizou visita ao local da denúncia com a Copel e a empresa 
contratada para a execução da obra para averiguar os elementos em questão, 
(iii) realizou reunião, com a presença de representante da Promotoria de Justiça 
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de Habitação e Urbanismo, com a Copel e empresas responsáveis pela obra 
das linhas de transmissão e que a Secretaria de Trânsito havia suspendido 
todos os alvarás para a implantação das estruturas, (iv) criou comissão interna 
na Prefeitura que acompanhou a apresentação das informações de áreas de 
implantação, atingimento do passeio e inspeção da locação dos postes, (v) os 
alvarás das linhas de transmissão passariam a ser liberados por etapas para cada 
estrutura, após a inspeção no local pela Comissão com vistas a garantir a faixa 
livre de circulação. Foi comunicado, ainda, a existência de um total de 13 obras 
para a construção de linhas de transmissão no Município de …....

 Em 06 de janeiro de 2014 a Notícia de Fato foi convertida no 
Procedimento Administrativo em epígrafe, com o fito de acompanhar o caso 
até a sua resolução, e foi oficiada a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência para que informasse sobre: (i) o andamento dos trabalhos da 
comissão instituída para acompanhar a implantação dos superpostes pela Copel; 
(ii) quais localidades haviam sido aprovadas e reprovadas, e para estas quais 
medidas estavam sendo tomadas para a garantia da acessibilidade; (iii) envio de 
cópia dos alvarás e/ou autorização das estruturas em tela.

 Em 14 de fevereiro de 2014 o Município encaminhou à Promotoria 
de Justiça (i) o parecer da Comissão de Acessibilidade na vistoria da Linha de 
Transmissão …. – …., (ii) alvará emitido pela SETRAN para a implantação de 
postes de energia elétrica.

 Em junho de 2014 a PJHU reiterou a solicitação de informações no 
tocante às estruturas que haviam sido reprovadas pela Comissão e quais as 
medidas mitigadoras adotadas para a garantia da acessibilidade. O Município 
respondeu em 28 de julho de 2014 afirmando que notificaria a Copel e as 
construtoras para que relocassem os postes irregulares.

 Em janeiro de 2015 a PJHU oficiou a Coordenação de Obras de …. para 
que essa informasse se promoveu a notificação da Copel e da empreiteira 
responsável pela obra e se os postes, que não garantiam a acessibilidade, haviam 
sido relocados.

 A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, então, encaminhou 
os autos do Procedimento em tela para o Centro de Apoio das Promotorias de 
Justiça de Habitação e Urbanismo, em fevereiro de 2015, solicitando a análise 
dos documentos apresentados para tratar dos pontos pendentes dos traçados 
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das Linhas de Transmissão ... – ….. Em junho de 2015 foi realizada reunião, na 
sede da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, com a presença de 
representantes do Município, COPEL e empresas responsáveis pela execução 
das obras de implantação da Linha de Transmissão. Nesta foi deliberado que a 
COPEL encaminharia ao CAOPJ-HU o processo de licenciamento de 3 linhas de 
transmissão e à Secretária Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência os 
projetos para análise, sendo prevista a realização de uma nova reunião para a 
definição dos encaminhamentos finais para o caso.

2. Considerações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Habitação e Urbanismo

2.1 Da responsabilidade da SETRAN para a emissão de alvarás para a instalação 
de equipamentos e mobiliário urbano.

 O Sistema Nacional de Trânsito foi criado pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei n.° 9.503, sendo composto pelo conjunto de órgãos e entidades da 
União, Estados, Distrito Federal e Município e tendo por finalidade o exercício das 
atividades de “planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, 
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, 
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades”.

 De acordo com informações do DENATRAN107 e com o disposto na Lei 
Municipal n°13.877/2011, o Município de ….. integra o Sistema Nacional de 
Trânsito por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN).Sendo esta, 
portanto, o “órgão executivo de trânsito”, responsável pela gestão da matéria no 
Município, bem como pelas demais atribuições previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, compete à SETRAN regulamentar o uso das vias terrestres urbanas 
municipais, sobre as quais detém circunscrição, de acordo com o disposto no 
Art.2° do CTB:

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os 
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que 

107  Disponível em: http://www.denatran.gov.br/municipios/consulta_municipio.asp
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terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias 
especiais.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias 
terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas 
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. 
(Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

 Além da atribuição expressa no artigo 2°, destacamos as atribuições 
específicas, constantes nos artigos 71 e 95, que definem como de competência do 
órgão com circunscrição sobre as vias a manutenção das faixas de pedestres em 
condições seguras para a circulação dos mesmos, bem como a responsabilidade 
pela permissão de qualquer obra ou evento que possa interromper a circulação 
de veículos e/ou pedestres.

Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, 
obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições 
de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

(…)

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a 
livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, 
será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via.

 Assim o CTB define expressamente que o dever de autorizar obras e 
instalações de equipamentos de infraestrutura e mobiliário urbano em vias 
públicas é do órgão com circunscrição sobre a via, no caso das vias municipais 
de …., da Secretaria Municipal de Trânsito (órgão integrante do Sistema Nacional 
de Trânsito).

No âmbito legislativo municipal, o Código de Obras de ….. (Lei Municipal 
n. 11.095/2004) obriga o licenciamento de obras públicas em seu artigo 6° e exige 
o alvará de licença expedido pelo Município em obras de instalação de estruturas 
de energia elétrica, substituição de revestimento do passeio em via pública e 
implantação de mobiliário urbano, tipologias estas que se adéquam ao caso em 
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tela, entre outras listadas no artigo 9°108. Em seu Capítulo VII, o Código dispõe 
acerca especificamente do processo de Licenciamento de Instalações Diversas e 
define que “o licenciamento para a execução dos serviços e para a manutenção 
das instalações, deverá obedecer aos critérios definidos pelo órgão municipal 
competente” (art. 45), devendo esse ser “analisado pelos órgãos competentes, 
através de processo próprio e deverá atender as exigências de legislação 
específica, inclusive quanto ao acompanhamento arqueológico” (art. 49).

O regramento da questão está consolidado, além da Lei 11.217/2004, 
nos Decretos Municipais n°80 de 1987, n°1065 de 2006 e n°1892 de 2012, os 
quais atribuem à Coordenadoria de Obras de …. (CO...) - parte da estrutura 
organizacional da SETRAN109 - a função de licenciar a instalação de equipamentos 
urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura nas vias públicas 
e obras de arte no Município de …... Nos termos do Decreto Municipal 
n°1065/2006:

Art. 1º As empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias 
de serviços públicos, que pretendam instalar equipamentos de infra-
estrutura urbana nas vias públicas e obras-de-arte do Município de 
….., fornecerão à Coordenadoria de Obras de …. - CO... os documentos 
elencados neste decreto, obedecendo as instruções que se seguem.

(…)

108 Art. 9º É obrigatório o Alvará de Licença expedido pela Prefeitura Municipal de ….. para:
I – obra de construção de qualquer natureza; II – obra de ampliação de edificação; III – obra 
de reforma de edificação; IV – obras de qualquer natureza em Imóveis de Valor Cultural e 
Sítios Históricos; V – demolição de edificação de qualquer natureza; VI – obras de implantação, 
ampliação e reforma de redes de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações, gás canalizado, 
central de GLP, cerca energizada e congêneres, bem como para a implantação de equipamentos 
complementares de cada rede, tais como armários, gabinetes, estações de regulagem de pressão, 
transformadores e similares; VII – obras de pavimentação e obras de arte; VIII – obra de construção/
instalação de antenas de telecomunicações; IX – construção de passeio em logradouros públicos em 
vias pavimentadas; X – substituição parcial ou total de revestimento do passeio dos logradouros 
públicos; XI – implantação ou rebaixamento de meio-fio (guias); XII – colocação de tapume, 
"stand" de vendas, caçambas; XIII – outros serviços de apoio às construções; XIV – canalização 
de cursos d`água no interior dos lotes; XV – desvio de cursos d`água; XVI – exercício de atividades 
comerciais, industriais e de serviços; XVII – implantação de mobiliário urbano; XVIII – implantação 
de publicidade.

109 Decreto n°17 de 2012 que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Trânsito.
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Art. 9º Para efeito de aprovação de projetos, as empresas interessadas 
deverão protocolar processo junto à Coordenadoria de Obras de …. - 
CO…., obedecendo as normativas estabelecidas pela mesma, contendo: 
(grifo nosso)

O Decreto n° 1.892/2012 também atribuiu à SETRAN a responsabilidade 
pela emissão de alvarás de licença para execução de obras e serviços de 
instalação de equipamentos urbanos - “Art. 16º. O alvará será expedido 
mediante requerimento da empresa executora, devendo o pedido ser dirigido 
à SETRAN (…)”. Assim não há dúvidas de que o único órgão que possui 
competência para autorizar a instalação de equipamentos de infraestrutura 
e mobiliário urbano nas vias municipais é a SETRAN, sendo esta a detentora 
da circunscrição sobre a via, e sendo a CO... o setor responsável por essas 
licenças desde a aprovação do Decreto 1065 em 2006.

Consultas aos demais órgãos da administração pública como a 
Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria de Obras Públicas, COHAB, 
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Administração, 
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Instituto de 
Pesquisa ..…..., entre outros, são recomendadas, e até mesmo necessárias em 
algumas circunstâncias, estando inclusive previstas pelo Decreto supracitado 
(art. 8° e art. 17°).

Porém essa interação deve ser feita capitaneada pela SETRAN, como 
parte do processo administrativo de obtenção do alvará, sem natureza 
decisória, mas consultiva, e não realizada diretamente pelo responsável pela 
execução da obra, em caráter de aprovação ou mesmo aprovação prévia de 
projeto, qual hoje sucede, como é possível inferir das declarações constantes 
na ata de reunião entre representantes do Município, COPEL e empresas 
responsáveis pela execução das Linhas de Transmissão em questão (fl. 43) e 
mesmo da cópia do processo de licenciamento da Linha de Transmissão …. – 
…... A centralização e unicidade do processo de autorização é fundamental para 
a clareza e celeridade do mesmo. Isso evita a duplicidade de licenciamentos, 
prática já repudiada pela legislação ambiental.

Em relação aos documentos apresentados pela COPEL como elementos 
integrantes dos processos de autorização das Linhas de Transmissão (i) …., 
(ii) …. e (iii) ….., os mesmos demonstram que o iter definido pelos Decreto 
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1065/2006 e 1892/2012 não foi cumprido. Foram realizadas a priori uma série 
de tratativas com o IP…., e após a observância de exigências e adequações 
sugeridas pelo Instituto, foi efetuada a solicitação formal do alvará junto à 
SETRAN. Entretanto, no parecer emitido pela respectiva Secretaria, não fica 
claro se esta teve acesso aos documentos exigidos no artigo 9° do Decreto 
1065/2006 e artigo 16° do Decreto 1892/2012 e se realizou as análises 
necessárias para a emissão do alvará. Destaque-se aqui que o …. não possui 
função de licenciamento ou fiscalização, trata-se, é certo, de um Instituto 
de Pesquisa e Planejamento, que tem por finalidade subsidiar a gestão do 
Município e não emitir alvarás, licenças ou autorizações de qualquer natureza. 
A Lei 2.660/1965 que o criou, definiu as seguintes finalidades para o Instituto:

Artigo 1º – Fica criado o instituto de Pesquisa ….., com a sigla …., com a 
personalidade Jurídica, própria, de natureza autárquica, sede e foro nesta 
cidade de ….., com as seguintes finalidades:

I – Elaborar e encaminhar ao Executivo anteprojeto de lei, fixando o Plano 
Urbanístico de …..;

II – Promover estudos e pesquisas para o planejamento integrado do 
desenvolvimento do Município de ….;

III – Apreciar projetos de lei ou medidas administrativas que possam ter 
repercussão no desenvolvimento do Município;

IV – Desenvolver nos órgãos da Administração Municipal o sentido de 
racionalização do desenvolvimento do Município em todos os seus 
aspectos;

V – Criar condições de implementação e continuidade que permitam 
uma adaptação constante dos planos setoriais ou globais às realidades 
dinâmicas do desenvolvimento Municipal;

VI – Coordenar o planejamento local com as diretrizes do planejamento 
regional ou estadual;

Ressalte-se, ainda, que ao afirmarmos que não deve o ….. emitir 
pareceres prévios de qualquer natureza às empresas responsáveis pela 
execução das obras de implantação de Linha de Transmissão, não estamos, 
de forma alguma, rechaçando a evidente necessidade da realização de uma 
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análise prévia no tocante ao traçado dessas estruturas. Essa deve ser incluída 
como etapa indispensável, anterior à elaboração do anteprojeto ou projeto 
executivo, a exemplo do que ocorre com as diretrizes viárias em projetos de 
parcelamento, para que sejam realizadas pelo Poder Público a indicação de 
possíveis interferências do traçado com projetos urbanísticos ou ações já em 
andamento, qual ocorre coma execução de pavimentação ou a alteração de 
geometria das vias, ou mesmo a sugestão de alterações do traçado.

Essa análise prévia garante a eficiência na elaboração do projeto e 
celeridade em seu processo de aprovação. Na prática, segundo a COPEL, essa 
etapa já existe, porém era executada pelo ….., “era praxe submeter os projetos, 
ainda na fase de concepção destes, à análise prévia do ….. para, posteriormente, 
já na fase pré-executiva, com anuência daquele órgão, protocolar a solicitação 
de alvará de autorização para implantação, junto à Coordenadoria de Obras de 
…. (CO….)”110. Porém, por considerar essa uma etapa essencial para a elaboração 
do projeto e seu licenciamento, ela não pode estar a cargo de nenhum outro 
órgão que não o responsável pelo alvará da obra, qual seja, a SETRAN, à qual 
compete centralizar e coordenar o processo.

Cabe destacar, ainda, que não integraram o material colacionado 
documentos obrigatórios, segundo dita o artigo 16 do Decreto 1892/2012, quais 
sejam – projeto, cronograma previsto, identificação do responsável técnico e 
protocolo de entrega da documentação para emissão do Termo de Permissão do 
Uso. Também não há nenhum registro ou menção à devida cobrança de caução 
exigida para “redes que ultrapassem 20 metros”, conforme prevê o artigo 19 do 
mesmo diploma.

Assim resta evidente que o licenciamento das linhas de transmissão em 
tela não cumpriu com os requisitos formais exigidos pelos Decretos 1065/2006 
e 1892/2012 para a obtenção do alvará, salientando-se que a normativa acerca 
do tema não é recente, sendo anterior aos pedidos de licenciamento e de 
análises prévias dirigidas ao IP…..

110  Folha 5 – Relatório Técnico LT 69 kv …. …. – …., Implantação, Procedimentos para a Construção, 
Folha 7 Relatório Técnico LT 69 kv …. – ….. Recapacitação, Procedimentos para a Construção.
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2.2 Da obrigatoriedade do atendimento às Normas de Acessibilidade pelo 
autor do projeto e pelo órgão licenciador.

 O direito fundamental de locomoção está garantido pela Constituição 
Federal em seu artigo 5°, inciso XV, não podendo nenhum indivíduo ter sua 
mobilidade obstruída em decorrência de deficiência, seja ela temporária 
ou permanente. As vias e espaços públicos são meios essenciais para a livre 
circulação, por isso mesmo a Lei n. 10.098/2000, que estabelece normas gerais 
para a promoção de acessibilidade universal, possui um capítulo específico 
sobre os elementos de urbanização e em seus artigos 5° e 8° estabelece:

Art. 5° O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e 
privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as 
passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, 
as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas 
normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT.

Art. 8° Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer 
outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em 
itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de 
forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que possam ser 
utilizados com a máxima comodidade.

  A redação da lei é clara ao estabelecer a necessidade de observância 
das normas técnicas de acessibilidade em qualquer projeto de natureza 
urbanística que possa afetar as condições de circulação e mobilidade. Essa 
diretriz é de tal relevância que deve, inclusive, ser fiscalizada pelos Conselhos 
Profissionais e estar vinculada à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
sendo indispensável, em obras dessa natureza, a declaração de atendimento às 
normas de acessibilidade. Tal exigência está expressa no art. 11111 do Decreto 
5.296/2004 que regulamenta o supracitado diploma e, mais recentemente, no 

111 Art.11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a 
mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam 
ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
 § 1o As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e 
correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade 
profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto.
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art. 56112 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). De acordo 
com o Manual de Procedimentos Operacionais do Sistema CONFEA/CREA (1ª 
revisão – 2011, p. 41):

A declaração de acessibilidade será exigida para toda a obra/serviço em 
atendimento ao Decreto nº 5.296, de 2004, que determina aos profissionais 
que compõem o quadro técnico dos órgãos públicos, concessionárias e 
empresas o atendimento às normas de ABNT e à legislação específica 
para cumprimentos de suas atividades. Como exemplos, citamos projeto 
e execução de obra de construção, reforma ou ampliação de edificações 
de uso público ou coletivo, intervenção nas vias e logradouros públicos, 
inclusive tapume, projeto e fabricação de mobiliário, equipamentos urbanos, 
transporte veicular coletivo urbano, metropolitano, rodoviário, aquaviário, 
elevadores e plataformas elevatórias, entre outros. (grifo nosso)

 De acordo com as informações constantes no Procedimento 
Administrativo de origem (fls. 04-07) fica evidente que a implantação dos 
superpostes, destacadamente na LT ….. – ….., não observou o disposto na Lei 
10.098/2000 e no Decreto 5.296/2004 ou na norma brasileira específica sobre 
o tema – NBR 9050. Destacamos, entre outros aspectos, a inexistência da faixa 
livre de 1,20 m no passeio, com vistas a permitir a ampla acessibilidade às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nas demais 
documentações apresentadas pela COPEL, são fartas as evidências de desrespeito 
à legislação vigente no tocante à acessibilidade (ver Relatório de Acompanhamento 
de Obra LT 138 kv ….-…. de novembro de 2014113 e documentação encaminhada 
a SETRAN/CO.. pela COPEL referente às Considerações a respeito dos pareceres 
da Comissão de Acessibilidade anexados aos alvarás reemitidos para as obras da 
linha de transmissão urbanas da COPEL114).

112 Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de 
informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de 
outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, 
tendo como referência as normas de acessibilidade.
 § 1o O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.
 § 2o Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, 
deve ser adotada adaptação razoável.

113 Destaque para as seguintes estruturas E28, E29, E36, E 43.

114 Destaque para as seguintes estruturas E01, E22, E24, E38.
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 Além das questões atinentes à acessibilidade, foram também 
desrespeitadas orientações essenciais para a garantia da segurança na circulação 
viária, especialmente o não cumprimento do afastamento de 5 metros das 
estruturas do alinhamento predial da rua transversal quando estas estiverem 
localizadas próximas às esquinas115. Observe-se que tal recomendação tem 
caráter essencial na garantia da circulação, pois a implantação das estruturas 
muito próximas aos cruzamentos pode gerar dificuldades de visualização do 
tráfego em pontos de conflito.

 Destacamos que, mesmo após terem sido realizadas as adequações 
propostas pela Comissão de Acessibilidade, a solução adotada pela empresa 
está longe da ideal. Não foi garantida a continuidade da faixa livre, possibilitando 
o deslocamento de pedestres de forma fluida e sem constantes mudanças 
de direção, o que para o deslocamento de pessoas com deficiência visual é 
fundamental. A facilidade e comodidade nos percursos, com relação ao desenho 
do mobiliário urbano, ademais, é disposição da Lei 10.098/2000 em seu art. 8°. 
O Decreto n° 5.296/2004 também prevê a necessidade da aproximação segura 
de pessoas com deficiência aos mobiliários urbanos:

Art. 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano 
devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de 
deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual 
e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial 
aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo 
às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§1o Incluem-se nas condições estabelecida no caput:

I – as marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros 
elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de 
pedestres;

II – as cabines telefônicas e os terminais de auto-atendimento de produtos 
e serviços;

III – os telefones públicos sem cabine;

IV – a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros 
sistemas de acionamento do mobiliário urbano;

115 Solicitação realizada pelo IP…. no âmbito do protocolo ….. no processo de licenciamento da 
Linha de Transmissão …. – …...
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V – os demais elementos do mobiliário urbano;

VI – o uso do solo urbano para posteamento; e

VII – as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de 
circulação de pedestres.

 Destaque-se que no relatório elaborado pela COPEL – Ref. Considerações 
a respeito dos pareceres da Comissão de Acessibilidade anexados aos alvarás 
reemitidos para as obras das linhas de transmissão urbanas da Copel – em resposta 
às solicitações de relocação dos superpostes pela Comissão de Acessibilidade, é 
notável que em diversas estruturas a proposição da concessionária se reduz a 
alterar a posição do passeio e de outras placas de sinalização em vez do poste, ou 
seja, move-se o pedestre, inclusive o cadeirante ou deficiente visual em benefício 
da manutenção do poste. Tal proposta parece muito razoável do ponto de vista 
econômico, porém para a mobilidade, a acessibilidade e para a valorização 
do deslocamento a pé como meio de transporte ela é de todo absurda. Se a 
implantação do poste foi feita de maneira inadequada não é o pedestre que 
deve ser penalizado, principalmente se considerarmos que, por se tratarem de 
estruturas com longas vida de utilização, estas devem permanecer por muitos 
anos nas vias públicas. A seguir alguns exemplos de estruturas em que a solução 
apontada é a de deslocamento do passeio para a permanência do poste.

FIGURAS 01 E 02: Imagens de estruturas na Linha de Transmissão …. – …. cuja solução 
indicada pela COPEL é a relocação do passeio. 

Fonte: COPEL.
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 Abaixo dois exemplos que ilustram como a implantação do superposte, 
mesmo após a adequação sugerida pela Comissão de Acessibilidade, prejudicou 
o desenvolvimento de percursos diretos em uma faixa livre. Em vez de se manter 
o trajeto em linha reta, adequando-se a localização do mobiliário instalado 
anteriormente, desviou-se a rota dos pedestres, com alteração de trajeto já 
consolidado. É cediço que toda mudança de rotas, ainda mais quando em “zigue-
zague”, implica em obstáculo ao fluxo dos pedestres, sobretudo daqueles com 
mobilidade reduzida (como pessoas com deficiência visual, cujo aprendizado 
dos trajetos não é instantâneo). A mudança da forma de circulação nessas 
calçadas, do deslocamento em linha reta para um percurso sinuoso devido à 
necessidade de desviar do posteamento, configura considerável retrocesso 
social e lesão difusa. Atente-se que tal retrocesso ocorre justamente em tema 
de difícil avanço em nossas cidades, qual seja a má qualidade das calçadas e 
passeios de pedestres. Há muito se compreende a necessidade de promover a 
qualificação das calçadas tanto em termos de dimensão quanto em qualidade 
do revestimento, dessa forma a instalação dessas estruturas sem observar o 
impacto na mobilidade configurou sério prejuízo a comunidade, pois piorou 
as condições de circulação de pedestres em locais que já eram precários, 
dificultando inclusive futuras melhorias que se faziam possíveis e necessárias.

 Tal apreciação, longe de consistir em mero preciosismo, pretende opor-
se à postura histórica de descaso para com outros modos de deslocamento 
que não sejam o automóvel individual, contemplando cadeirantes, idosos e/ou 
pessoas com deficiência visual, grupos para os quais tais mudanças de direção 
podem ocasionar acidentes e afetar a livre e autônoma mobilidade.

FIGURAS 03 E 04: Mudança do trajeto do pedestre em trecho da Rua ….., sem a estrutura da 
Linha de Transmissão e após a implantação.

Fonte: Elaboração própria com imagens do Google Earth – modo street view.
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FIGURA 05: Mudança de trajeto em trecho da Rua ….. em função da não utilização da 
mesma faixa para a instalação de placas de sinalização e do superposte.

Fonte: Elaboração própria com imagens do Google Earth – modo street view.

 Destarte, reforça-se que, na implantação de equipamento e mobiliário 
nas calçadas, é imprescindível a garantia de uma faixa livre contínua, que permita 
o deslocamento sem constantes mudanças de direção e uma setorização da 
calçada que concentre os equipamentos urbanos em uma faixa de serviço, o 
passeio livre – configurando uma faixa sem qualquer obstáculo, e a faixa de 
acesso aos imóveis. De acordo com cartilha elaborada pelo Município de São 
Paulo, em situações ideais, a configuração deveria ser a seguinte:

FIGURA 06: Setorização das calçadas.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Programa Passeio Livre – Cartilha Conheça as Regras 

para arrumar sua calçada.
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 Assim ressaltamos que, apesar das adequações estarem obedecendo 
à faixa livre mínima definida pela NBR 9050 e exigida pelo Decreto Municipal 
n°1066/2006, elas estão longe de garantir o direito a livre locomoção, 
especialmente no tocante às pessoas com deficiência, sobretudo porque a 
faixa definida não é contínua (em linha reta), o que pode trazer maior risco de 
acidentes.

2.3 Das atribuições do Responsável Técnico pelo projeto das Linhas de 
Transmissão e dos documentos apresentados à SETRAN para o licenciamento 
das infraestruturas

 Ressaltamos uma vez mais que a responsabilidade pela garantia 
das condições de acessibilidade nos projetos de intervenção urbanística é do 
responsável técnico pela obra, devendo o Município averiguá-la no momento 
do licenciamento e fiscalizá-la durante a sua implantação. Tal necessidade 
está expressa nos capítulos II e III da Lei 10.098/200, Capítulo IV do Decreto 
5.296/2004, artigo 4° do Decreto Municipal n°1066/ 2006. Porém para que 
tal licenciamento e fiscalização tornem-se efetivos no Município são urgentes 
aprimoramentos no processo de licenciamento. Como já mencionado, é 
essencial para o adequado traçado de futuras linhas de transmissão que 
seja formatada, no processo de licenciamento destas, uma fase anterior de 
consulta prévia, em que o interessado receba as diretrizes de implantação às 
quais deverá atender na elaboração do projeto executivo, avaliando inclusive 
se as vias selecionadas suportam as estruturas propostas. Essa etapa, permite 
ao órgão municipal com circunscrição sobre a via indicar se o traçado proposto 
é o mais adequado ou não, em função de diversos quesitos como perfil das vias, 
enquadramento na hierarquia do sistema viário, tipo de pavimentação, fluxo 
de pedestres em função de presença de transporte público e equipamentos 
comunitários, futuras obras de ampliação ou modificação da geometria viária, 
entre outros critérios que julgar pertinente.

 Neste sentido, vale tecer alguns comentários sobre o processo atual de 
licenciamento das Linhas de Transmissão, conforme disciplina nas normas locais.

 Em princípio, mostra-se suficiente a análise prévia dos trajetos das 
Linhas de Transmissão com base nos documentos elencados na folha 05, do 
ofício n° 1050/2015 da SETRAN, no item 4, subitem Análise de Projeto – FASE 1.
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 Entretanto, para a análise de projeto e verificação de possíveis prejuízos 
à acessibilidade, bem como ao trânsito seguro de veículos e pedestres nas 
calçadas e ruas, os elementos descritos no item 4, subitem Análise de Projeto – 
FASE 2 bem como as exigências do Decreto 1065/2006 – artigo 9°, mostram-se 
insuficientes, de acordo com o subscrito:

Art. 9° Para efeito de aprovação de projetos, as empresas interessadas 
deverão protocolar processo junto à Coordenadoria de Obras de …. – 
CO..., obedecendo as normativas estabelecidas pela mesma, contendo:

I – requerimento padronizado devidamente preenchido;

II – planta geral de localização da rede, em escala 1:7.500 (um para sete 
mil e quinhentos);

III – plantas em 1 (uma) via, plotada ou copiada em papel opaco, tamanho 
“A0” a “A4”, conforme padronização estabelecida pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, referente ao projeto a ser aprovado;

IV – traçado geométrico da rede sobre levantamento planimétrico em 
escala 1:500 (um para quinhentos);

V – tabelas de calculo do preço público;

 Este rol de documentos não permite o adequado licenciamento das 
linhas de transmissão, vez que a escala indicada para o traçado geométrico 
da rede em 1:500 é demasiada pequena, não permitindo a representação 
de elementos importantes para a situação em tela. Além da alteração da 
escala, sugere-se a inclusão da exigência de representação de outros fatores 
determinantes para a alocação das estruturas, aliás já apontados pelo IP…. 
e pela Comissão de Acessibilidade, quais sejam: (i) tipo de pavimentação e 
calçamento presente na via, (ii) indicação da distância da estrutura para o 
alinhamento predial perpendicular, (iii) indicação da distância da estrutura para 
o acesso de veículos e pedestres mais próximos e (iv) indicação da manutenção 
da faixa livre com a sua localização. Observe-se que os requisitos presentes 
nas folhas 05 e 06 do Ofício n°1050/2015 solucionariam o conflito quanto à 
escala de representação, porém já existe normativa editada com disposições 
discrepantes, trazendo à baila a necessidade de adaptação do regramento 
e uniformização de procedimentos. Assim recomenda-se que seja feita uma 
compatibilização entre os Decretos existentes acerca do tema (80/1987, 
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1065/2006 e 1892/2012), conforme as orientações constantes no referido ofício 
e as solicitações e observações realizadas pela Comissão de Acessibilidade e 
IPPUC no processo de licenciamento e adequação das Linhas de Transmissão.

 Por fim destaque-se que a Comissão de Acessibilidade, definida em 
reunião entre o Município, Copel e concessionárias responsáveis pelas obras 
do superposte, não deveria continuar a assumir a responsabilidade pela 
averiguação das condições de acessibilidade nas obras de implantação das Linhas 
de Transmissão. Como já mencionado essa responsabilidade cabe ao autor do 
projeto na figura de seu Responsável Técnico; ao Município cabe o licenciamento 
dessa obra observando se os requisitos previamente estabelecidos estão 
contemplados no projeto e se a implantação segue o projeto apresentado, não 
se pode admitir que uma comissão de técnicos municipais assuma as atribuições 
e responsabilidades que cabem ao autor do projeto.

2.4 Da inadequação do fluxo proposto pela SETRAN e da impossibilidade da 
URBS – Urbanização de …. S/A emitir Outorgas para a Permissão do Uso dos 
Espaços Públicos e cobrar os valores referentes a elas.

 O Fluxograma para a tramitação dos processos de implantação de 
novas Linhas de Transmissão no Município de ….. prevê uma primeira etapa de 
aprovação pela URBS com a emissão de Termo de Outorga por parte desta. A 
necessidade da outorga está regulamentada no Decreto n°1892/2012 em sua 
Seção I, conforme transcrito abaixo:

Art. 1º. Compete à URBS – Urbanização de …. S.A. outorgar a entidades 
de direito público ou privado, permissão de uso de espaços públicos 
localizados na superfície, subsolo ou espaço aéreo de bens de uso comum 
do povo, para a implantação, instalação e passagem de equipamentos 
urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura, nos termos 
deste regulamento.

Parágrafo único. A outorga da permissão de uso prevista no “caput” será 
a título precário e oneroso, nos termos do presente regulamento. (grifo 
nosso)
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 Uma primeira problemática a se suscitar, nesta seara, é a da reconhecida 
inconstitucionalidade desta espécie de cobrança, assentada pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 581.947/RO, sob a incidência 
do regime de repercussão geral, em caso análogo referente à taxa de uso e 
ocupação de solo aplicada às concessionárias de serviço público, com foco nos 
de energia elétrica:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. 
COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. 
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-
DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. 
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder 
de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder 
concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário 
à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e 
constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de 
utilidade pública.

2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, 
inserido na categoria dos bens de uso comum do povo.

3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade 
pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum 
do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio 
serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela 
Administração.

4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo 
não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que 
respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, 
no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A 
imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela 
não decorre dever de indenizar.

5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para 
explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e 
privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV].

Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, 
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incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município 
de Ji-Paraná.

(STF. Recurso Extraordinário 581.947/RO. Rel.: Min. Eros Grau. Data do 
Julgamento: 27.05.2010.)

 Ainda, importa frisar o decisum exarado em sede de Embargos 
Declaratórios:

EMENTA: 1) Embargos de Declaração. Repercussão Geral. Cobrança de 
taxa pelo uso de bens municipais. Delimitação da controvérsia jurídica.

2) In casu, todo o litígio travado nos autos gravitou em torno da lei do 
município de Ji-Paraná que instituiu a cobrança de taxa pelo uso do solo 
e subsolo.

3) Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos 
infringentes, para esclarecer que o decisum dispõe sobre a impossibilidade 
de cobrança de taxa, espécie de tributo, pelos municípios em razão do uso 
do espaço público municipal.

(STF. EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 581.947/RO. Rel.: Min. 
Luiz Fux. DJ: 18 de dezembro de 2013.)

 É dizer, não pode prosperar a onerosidade do uso das vias e logradouros 
públicos, in re ipsa, prevista no art. 1o, par. único, do Decreto Municipal 
n°1892/2012 de ….., ao menos não para cobrança em face de concessionárias 
de serviço público, como a COPEL. O que não impede, por certo, a exigência 
de adequações projetuais e mesmo de medidas mitigadoras/compensatórias no 
bojo dos processos de licenciamento, expediente de distinta natureza jurídica.

 Tanto mais se justifica este entendimento quanto emerge ilegítimo o 
disposto no artigo 45 do supramencionado Decreto, sobre a destinação desses 
montantes:

Art. 45º. Todos os valores provenientes da expedição do alvará e aplicação 
de penalidades serão revertidos ao Município de ….., já os valores a título 
de permissão de uso serão revertidos aos cofres da URBS e comporão 
seus recursos próprios.
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 Ad argumentandun tantum, ainda que admissível fosse a cobrança em 
si, a qual mantém-se viável na hipótese de outorgas a particulares convencionais, 
de se questionar seria, a toda luz, o direcionamento dos valores auferidos com 
as permissões de uso do espaço público diretamente aos cofres da URBS, 
sociedade de economia mista a operar sob regime jurídico de direito privado. 
Nestas hipóteses, em que os dispositivos legais tenham abrangência maior do 
que os casos de flagrante inconstitucionalidade da cobrança (concessionárias 
de serviço público de fornecimento de energia elétrica), a jurisprudência tem 
assinalado a necessidade de interpretação conforme para afastar as situações 
prejudicadas, sem minar a norma como um todo:

EMENTA: ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 
13.327/2003. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ANUAL PELA OCUPAÇÃO DE 
FAIXAS DE DOMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OU 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 
INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Hipótese de argüição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais 
insertos no art. 2º, II, “a” e art. 3º, parágrafos 2º e 3º da Lei Estadual n.º 
13.327/2003, que estipulam o pagamento de remuneração anual para o 
uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas 
ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização 
de serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica.

2. O Eg. STF, em 27.05.2010, impediu município de cobrar por ocupação 
de solo e espaço aéreo na transmissão de energia elétrica. A Colenda 
Corte negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 581947, no qual 
a cidade de Ji-Paraná (RO) recorria contra acórdão do Tribunal de Justiça 
de Rondônia que declarou nula uma cobrança feita pelo município à 
concessionária Centrais Elétricas de Rondônia S.A.(Ceron). O relator do RE, 
ministro Eros Grau, frisou em seu voto que a Constituição do Brasil define 
a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações 
de energia elétrica (artigo 21, inciso XII, b) e a privativa para legislar sobre 
o assunto (artigo 22, inciso IV). Para ele, o município de Ji-Paraná invadiu 
o espaço de competência da União ao editar a Lei Municipal 1.199/02, 
que institui a cobrança.

3. Assim, o Estado do Ceará invadiu a competência privativa da União, ao 
legislar acerca da exigência de pagamento de remuneração anual para 
o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas 
ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de 
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serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica, por 
parte da COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ.

4. Todavia, com relação ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 
13.327/2003, é de se concluir que o mesmo contém uma abrangência 
maior de uso do bem público do que aquela para uso de serviços 
públicos federais, razão pela qual tal dispositivo deve ser interpretado 
de maneira conforme para ficar afastada a possibilidade de aplicação da 
norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais.

5. Reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal inserto 
no art. 2º, II, “a” da Lei Estadual n.º 13.327/2003. Interpretação conforme 
ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003 para afastar a 
possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de 
serviços públicos federais.

(TRF 5. Argüição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível n. 457.605/
CE. Rel.: Des. Barros Dias. DJ: 31 de agosto de 2011).

 Além disso, o parágrafo único do artigo 4° da Lei 11.217/2004 sobre a 
permissão do uso de espaços públicos para a instalação de equipamentos urbanos 
define claramente que a outorga e o alvará devem ser emitido em conjunto.

Art. 4º O Poder Executivo definirá, em regulamento, a documentação 
necessária à outorga da permissão de uso, bem como o valor pertinente 
ao preço de expedição do respectivo Termo.

Parágrafo Único – O alvará de licença para execução das obras será 
expedido juntamente com a permissão de uso.

 Nos termos previstos no Decreto Municipal 1892/2012 e no fluxograma 
apresentado pela SETRAN no ofício n°1050/2015, a divisão em duas etapas e 
a definição de duas instituições diferentes para atuarem no mesmo processo 
de implantação de equipamentos urbanos, com Termo de Outorga a cargo da 
URBS e Alvará a cargo da SETRAN, afronta o comando legal acima transcrito, 
sendo recomendada a adequação do decreto e fluxograma aos dispositivos da 
lei. Trata-se de medida que se impõe não apenas por uma questão de hierarquia 
legislativa, – decretos regulamentam leis e não podem estar em contradição com 
estas – mas também pela otimização do processo de licenciamento, com uma 
única entrada e saída do procedimento como um todo, além da garantia de que 
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os recursos obtidos com a utilização do espaço público pelas concessionárias e 
empresas sejam aplicados em conformidade com o interesse público, podendo 
ser inclusive revertidos ao Fundo de Urbanização de ….., mas não aos caixas da 
URBS, tout court.

3. Recomendações do CAOPJ-HU:

 Adequação dos postes implantados pela COPEL na Linha de 
Transmissão …. – …... As informações apresentadas ainda não são suficientes 
para averiguar se as questões relativas à acessibilidade foram sanadas na referida 
LT, notadamente se a Comissão de Acessibilidade aceitou as considerações 
exaradas pela Copel.

 Unificação do processo de licenciamento e inclusão de uma etapa 
prévia de consulta – a tramitação do processo de licenciamento dese ser 
realizada em único órgão, no caso em tela, aquele que possui circunscrição 
sobre a via, Secretária Municipal de Trânsito. Os demais órgão do Município 
que precisem intervir no processo devem ser provocados por ele e não pelo 
interessado na obra. Além disso, por tratar-se de obra com impacto direto sobre 
o espaço público faz-se necessária a garantia de uma etapa prévia de análise do 
traçado.

 Adequação dos documentos solicitados para a emissão de alvarás e 
averiguação das condições de acessibilidade e segurança viária – necessidade 
de aprimorar os documentos solicitados no processo de licenciamento das 
Linhas de Transmissão, com os critérios já elencados acima, destacadamente: (i) 
tipo de pavimentação e calçamento presente na via, (ii) indicação da distância da 
estrutura para o alinhamento predial perpendicular, (iii) indicação da distância 
da estrutura para o acesso de veículos e pedestres mais próximos e (iv) indicação 
da manutenção da faixa livre com a sua localização.

 Consolidação da legislação sobre o tema – unificação dos decretos 
– observando a necessidade de uma análise prévia do traçado, anterior à 
elaboração do projeto executivo, adequação da escala de representação, 
definição de elementos mínimos que devem constar no projeto (distâncias da 
estrutura até a esquina mais próxima, até o acesso de veículos e pedestres, 
posicionamento e continuidade da faixa livre, entre outros).
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 Revogação ou adequação do parágrafo único do art. 1o do Decreto 
Municipal 1892/2012, para excluir, expressamente, da onerosidade das 
permissões de uso do espaço público as concessionárias de serviços públicos, 
como a COPEL, por força da inconstitucionalidade desta modalidade de 
cobrança, sugerindo-se, outrossim, que os valores amealhados a título 
de outorga desta natureza dos demais particulares sejam revertidos à 
Municipalidade para compensar as restrições gerais, especialmente por meio do 
Fundo de Recuperação das Calçadas – FUNRECAL, instituído pela Lei Municipal 
n. 11.596/2005, posto que o impacto da implantação de tais infraestruturas se 
dá, justamente, nas limitações à livre circulação de pedestres nos passeios e 
logradouros.

 O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Habitação e Urbanismo ressalta, ainda, a importância de uma Recomendação 
Administrativa conjunta, dirigida ao Município de …... e a COPEL reiterando o 
conteúdo dessa consulta e visando à adequação do processo de licenciamento 
dessas estruturas bem como a garantia da acessibilidade em obras futuras da 
concessionária.

É a consulta.

Curitiba, 18 de agosto de 2015.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista
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PARTE II  
SANEAMENTO 
BÁSICO
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NOTA TÉCNICA 01/2018

SANEAMENTO BÁSICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE 
E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
ARTIGOS 6º E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS NA PROMOÇÃO 
DE PROGRAMAS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
SANEAMENTO. POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 
LEI FEDERAL 11.445/2007 E DECRETO REGULAMENTADOR 
7.217/2010. PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 
(PMSB). OBRIGATORIEDADE. PRESSUPOSTOS PARA A 
ELABORAÇÃO DO PMSB. INDISPENSABILIDADE DO CONTROLE 
SOCIAL. CONTEÚDO MÍNIMO (DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS, 
METAS, SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS, MEDIDAS 
ESTRUTURANTES E DE GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E 
AÇÕES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO.)  CONDIÇÃO DE 
VALIDADE PARA A CONTRATAÇÃO/DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SANEAMENTO. ASSUNÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO 
PLANO PELOS MUNICÍPIOS.

1. OBJETIVOS DA NOTA TÉCNICA

 A presente Nota Técnica apresenta sugestões e orientações para 
subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça em temas afetos à política de 
saneamento, destacadamente aqueles relacionados aos Planos Municipais de 
Saneamento Básico.

 Frisamos que parte das conclusões e orientações desenvolvidas na 
presente Nota Técnica se basearam no Roteiro de Investigação do Programa 
Ressanear do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e no Manual 
Saneando Qualidade do Ministério Público do Estado de Goiás.
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2. DA ANÁLISE DA LEI FEDERAL 11.445/2007 – POLÍTICA NACIONAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO

 Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as 
condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover 
a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do 
indivíduo e facilitar a atividade econômica.

 No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela 
Constituição da República na seção referente à saúde:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei:

(…)

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico;

 A Lei Federal 11.445/2007, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, definiu este como o “conjunto dos serviços, infraestrutura 
e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais” (artigo 3º) (grifos nossos).

 A responsabilidade dos Municípios na promoção de programas de 
melhoria das condições de saneamento está prevista constitucionalmente 
(artigo 23, IX, da Constituição da República), o que deve ocorrer consoante as 
diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal  11.445/2007), 
por meio da elaboração e execução do Plano Municipal de Saneamento Básico – 
PMSB, vinculando a sua formulação ao titular dos serviços (artigo 9°). Destarte, 
vedada a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento pelas empresas 
concessionárias do serviço, entretanto compulsória a disponibilização por parte 
destas de dados e informações dos sistemas que operam116 com o intuito de 
subsidiá-los.

116  Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá 
ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: (...)
§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com 
base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.
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 O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB é um instrumento 
fundamental aos gestores públicos, que dispõe de ferramentas que contribuem 
com a gestão integrada dos serviços de saneamento e, ainda, deve propiciar 
suporte necessário à adequada decisão de possíveis contratações ou concessões 
dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos para atender eficazmente as demandas da população.

 O prazo para os gestores locais elaborarem o Plano Municipal de 
Saneamento Básico foi prorrogado por mais dois anos por meio do Decreto 
Federal 9.254/2017, com lapso temporal limite fixado para a data de 31 de 
dezembro de 2019, inclusive como condição indispensável ao acesso de recursos 
orçamentários da União117.

 A normativa altera o Decreto Federal 7.217/2010, que regulamentou a 
Lei de diretrizes nacionais para o Saneamento Básico. De acordo com o texto, 
os recursos da União de financiamentos geridos ou administrados por órgão 
ou entidade da Administração Pública federal, quando destinados a serviços de 
saneamento básico, serão concedidos somente àqueles Municípios que tiverem 
o Plano Municipal de Saneamento Básico concluído e aprovado pelo Poder 
Legislativo. Importante destacar que a existência do Plano de Saneamento 
Básico é também condição para a concessão de qualquer um dos serviços que 
compõem o saneamento básico, segundo o que determina artigo 11 da Lei 
Federal 11.445/2007, adiante explorado.

 

3. LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO SANEAMENTO BÁSICO

 As legislações elencadas de modo não exauriente a seguir integram o 
conjunto de políticas públicas que devem ser realizadas de forma articulada, 
sendo a intersetorialidade a principal característica a ser assegurada na 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento. São elas:

• Lei Federal 11.445, de 05/01/2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico (Lei do Saneamento);

117 O prazo inicial era o exercício financeiro de 2014, sendo postergado já pela segunda vez.
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•  Lei Federal 9.433/1997- Política Nacional de Recursos Hídricos;

•  Lei Federal 10.257/2001- Estatuto da Cidade;

•  Decreto Federal 7.217/2010 -  Regulamenta a Lei Federal11.445/2007;

•  Decreto Federal 8.211/2014 – Altera o Decreto Federal 7.217/2010;

•  Decreto Federal 8629/2015 – Altera o Decreto Federal  7.217/2010;

•  Lei Federal 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos

•  Decreto Federal 7.404/2010 – Regulamenta a Lei nº 12.305/10

•  Resolução Recomendada 75/2009 do Conselho das Cidades (Ministério 
das Cidades) - Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento 
Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.

• Constituição do Estado do Paraná – Capítulos V e VI – artigos 207 a 211.

• Lei Estadual 13.331/2001 - Código de Saúde do Paraná.

• Decreto Federal 9.254/2017 – prorroga prazo para PMSB;

4. ASPECTOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS NA ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

 O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB deverá contemplar 
os quatro componentes do saneamento, quais sejam: (i) abastecimento de água; 
(ii) esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e 
(iv) drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 
respectivas redes urbanas. Tem horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos 
avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em 
períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. Deve abranger 
todo o território do município, suas áreas urbanas e rurais, considerando os 
conteúdos mínimos definidos pela Lei Federal 11.445/07, Decreto Federal 
7217/2010, Lei Federal 12.305/2010, Decreto Federal 7.404/2010, Lei Federal 
9.433/1997 (art. 31) e Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho das 
Cidades.

 O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB é um objeto de 
planejamento, assim deve estar em consonância com os Planos das Bacias 
Hidrográficas em que estiverem inseridos, com o Plano Diretor Municipal e seus 
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planos setoriais, especialmente o Plano Local de Habitação de Interesse Social e/
ou de Regularização Fundiária Urbana, com os Planos de Resíduos Sólidos, e com 
os demais planos e políticas públicas de desenvolvimento social e econômico, 
de melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante.

 A exemplo do que já ocorre na formulação e implementação da política 
urbana, a gestão democrática e a participação dos diferentes segmentos da 
sociedade civil deve ser assegurada em todas as fases da elaboração e execução 
do PMSB, prevendo o envolvimento da sociedade inclusive durante a aprovação, 
monitoramento, avaliação e revisão do Plano, sendo o controle social um dos 
princípios da política de saneamento e um dos mecanismos definidos para compor 
o conteúdo mínimo da política municipal, nos termos da Lei Federal 11.445/2007:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 
base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

X - controle social;

(…)

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

(…)

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos 
que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento 
e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

(...)

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto:

(...)

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do 
caput do art. 3o desta Lei;

 Especificamente para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, há previsão expressa da Lei Federal 11.445/2007 quanto à necessidade 
de divulgação das propostas e realização de audiências ou consultas públicas:
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Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo:

(...)

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a 
realização de audiências ou consultas públicas.

 A ampla participação da população na elaboração do Plano de 
Saneamento Básico também está assegurada pelo artigo 23 do Decreto Federal 
7.217/2010:

Art. 23. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação 
das associações representativas e da ampla participação da população e 
de associações representativas de vários segmentos da sociedade, como 
previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;

 De acordo com as diretrizes nacionais do saneamento básico e conforme 
previsto na Resolução Recomendada nº 75 do Conselho Nacional das Cidades, o 
Plano de Saneamento Básico deverá:

 I. Contemplar áreas urbanas e rurais, bem como identificação de 
usuários de baixa renda e apontamento de soluções para o acesso aos serviços.

 II. Conter diagnóstico integrado da situação local dos quatro 
componentes do saneamento básico, a saber: abastecimento de água; 
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

 III. Ser compatível com os Planos de Bacia Hidrográfica e Planos 
Setoriais (Plano Diretor, Plano de Resíduos Sólidos, Planos de Manejo e Águas 
Pluviais e Plano Local de Habitação e Interesse Social).

 IV. Definir Objetivos e Metas municipais ou regionais de curto, médio 
e longo prazos, para a universalização do acesso aos serviços de saneamento 
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básico no território, com integralidade, qualidade e prestados de forma 
adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução das 
desigualdades sociais.

 V. Definir programas, projetos e ações, relacionados com os objetivos 
e metas identificando possíveis fontes de financiamento e ações para 
emergência e contingência.

 VI. Definir mecanismos e procedimentos para a avaliação dos 
programas, projetos e ações programadas.

 VII. Estabelecer, no âmbito da Política, instâncias de participação e 
controle social sobre a política e ações e programas de saneamento básico.

 Note-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico tem importante 
caráter técnico, devendo ser elaborado por profissionais que possuam 
atribuição para realizar as sistematizações, análises e construção de propostas 
para os diferentes serviços que compõem o saneamento. Assim, é necessário 
o destacamento de profissionais capacitados do corpo da equipe técnica dos 
Município ou, no caso da contratação de empresas consultoras, a exigência de 
uma equipe mínima com experiência e responsabilidade técnica para tanto. 
Sugere-se que essa seja composta minimamente por:

• Coordenador – preferencialmente Engenheiro Ambiental, Civil ou 
Sanitarista e Arquiteto e Urbanista;

• Engenheiro Ambiental, Civil ou Sanitarista;

• Profissional com formação em Ciências Sociais e Humanas, 
preferencialmente Sociólogo, Pedagogo e Assistente Social;

• Profissional com formação em economia ou ciências contábeis;

• Bacharel em Direito.

 A participação de pelo menos um Engenheiro Ambiental, Civil ou 
Sanitarista na equipe é requisito obrigatório, por ser o profissional com 
atribuições para estudos, planejamentos, projetos, assistências e assessorias 
na área de saneamento, todas regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA). As atribuições do Engenheiro Civil estão 
detalhadas na Resolução 218/73 (artigos 1° e 7°), do Engenheiro Ambiental na 
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Resolução 447/2000 e do Engenheiro Sanitarista na Resolução 310/86, todas 
citadas abaixo nesta ordem:

Resolução n° 218 de 1973:

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente 
às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 
nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico;

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

(...)

Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE 
FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; 
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sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; 
portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Resolução n° 447 de 2000:

Art. 2º Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 
1 a 14 e 18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, 
referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao 
monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins 
e correlatos.

Resolução n° 310 de 1986:

Art. 1º - Compete ao Engenheiro Sanitarista o desempenho das 
atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 218/73 do CONFEA, 
referente a:

. sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, 
reservação, distribuição e tratamento de água;

. sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) 
em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento;

. coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);

. controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição 
ambiental;

. controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e 
roedores de importância para a saúde pública);

. instalações prediais hidrossanitárias;

. saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas, 
parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral;

. saneamento dos alimentos.

 Os profissionais mencionados acima consistem na sugestão de uma 
equipe mínima podendo, a depender da realidade local, agregar outros 
profissionais como biólogo, demógrafo e estatístico.
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5. CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO

 De acordo com as diretrizes nacionais do saneamento básico, o Plano 
Municipal de Saneamento deverá conter, no mínimo, as seguintes etapas e 
resultados: (i) Diagnóstico, (ii) Objetivos e Metas, (iii) Soluções Técnicas para 
os Sistemas, (iv) Medidas Estruturantes e de Gestão, (v) Programas, Projetos e 
Ações e (vi) Sistema de Avaliação e Monitoramento. Observe-se que todos esses 
itens devem abranger todo o território municipal, ou seja, área urbana e rural.

 Nos termos do artigo 4°da Resolução Recomendada 75 do Conselho 
Nacional das Cidades, o Plano de Saneamento Básico deverá conter, no mínimo:

I. O Diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do 
saneamento básico, a saber: (i) abastecimento de água; (ii) esgotamento 
sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; (iv) 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O diagnóstico deve 
conter dados atualizados, projeções e análise do impacto nas condições 
de vida da população, abordando necessariamente:

a. A caracterização da oferta e do deficit indicando as condições de acesso 
e a qualidade da prestação de cada um dos serviços considerando o perfil 
populacional, com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais em 
especial nos aspectos de renda, gênero e étnico-raciais;

b. As condições de salubridade ambiental considerando o quadro 
epidemiológico e condições ambientais;

c. A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a 
universalização do acesso a cada um dos serviços de saneamento básico 
nas diferentes divisões do município ou região;

d. As condições, o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços 
nas suas dimensões administrativa, político-institucional, legal e jurídica, 
econômico-financeira, operacional, tecnológica. (grifo nosso)

 O DIAGNÓSTICO deve adotar, preferencialmente, uma abordagem 
sistêmica, cruzando informações socioeconômicas, ambientais e institucionais, 
de modo a caracterizar e registrar, com a maior precisão possível, a situação 
atual do Município no que tange à política e serviços de saneamento e o 
adimplemento do Contrato de Concessão vigente, nos casos em que existe.
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Para atender ao conteúdo mínimo previsto no artigo 19 da Lei Federal 
11.445/2007, no artigo 25 do Decreto Federal 7.217/2010 e no artigo 4° da 
Resolução 75 do Conselho Nacional das Cidades, entendemos ser necessária a 
produção e análise das seguintes informações:

 * Caracterização do município: localização, população/localidades, 
características social, econômica cultural e inserção regional;

 * Caracterização ambiental: topografia, solo, hidrografia e hidrologia 
local, uso e ocupação do solo (cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau 
de impermeabilização, processos de erosão, assoreamento, riscos de enchentes, 
alagamentos e escorregamentos, dentre outros), mananciais de abastecimento 
de água, caracterização dos resíduos sólidos e esgotos sanitários;

 * Prestação dos serviços de saneamento básico: aspectos legais, 
políticos, institucionais e de gestão dos serviços, planejamento, regulação 
e fiscalização, ações inter-setoriais, participação e controle social, educação 
ambiental em projetos e ações de saneamento básico;

* Situação dos serviços de saneamento básico:

1. Índice de cobertura da população, tipo de serviço, acesso, 
qualidade, regularidade e segurança da prestação dos serviços de abastecimento 
de água potável;

2. Índice de cobertura da população, tipo de serviço118, acesso, 
qualidade, regularidade e segurança da prestação dos serviços de esgotamento 
sanitário;

118 Importante neste tópico indicar, com a devida espacialização em mapas (plantas cadastrais), 
as áreas atendidas pela rede pública de esgotamento e aquelas que dispõem apenas de soluções 
individuais. Tal conteúdo é fundamental para que no momento da formulação das propostas 
sejam indicadas as áreas prioritárias de expansão da rede, bem como a definição de medidas 
para o constrangimento da implantação de novos parcelamentos e edificações de alta e média 
densidade habitacional em locais sem rede coletora. Tal previsão consta do artigo 45 da Lei da 
Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal 11.445/2007) que admite, em área urbana, 
a solução individual apenas em caráter residual e excepcional, quando inexistir rede coletora 
disponível. É recomendável que o PMSB também indique aprimoramentos e requisitos a serem 
incorporados pela legislação urbanística, como as Leis de Parcelamento do Solo e os Códigos de 
Obras, eventualmente restringindo empreendimentos em áreas ou com condições adversas às 
diretrizes de saneamento básico, tais como as regiões desprovidas de rede pública de esgoto.
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3. Índice de cobertura da população, tipo de serviço, acesso, 
qualidade, regularidade e segurança da prestação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos;

4.  Índice de cobertura da população, tipo de serviço, acesso, 
qualidade, regularidade e segurança da prestação dos serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas;

5.  Cadastro da rede de distribuição de água e de adutoras, por 
diâmetro, extensão e material;

6. Cadastro da rede coletora e coletores tronco de esgoto, por 
diâmetro, extensão e material;

7. Cadastro da rede de drenagem, por diâmetro, extensão e 
material;

8. Capacidade atual e nominal da estação de tratamento de água;

9. Capacidade de reservação de água;

10. Vazão atual e nominal da estação de tratamento de esgoto

11. Índice de macro medição e micro medição no sistema.

12. Análise dos sistemas de saneamento básico existentes;

13. Organização, formas e condições da prestação dos serviços 
de saneamento básico (modelo de prestação dos serviços, prestação direta, 
prestação delegada por contratos de concessão ou de programa e indicadores 
técnicos, operacionais e financeiros);

14. Impactos na saúde, na cidadania e nos recursos naturais (com 
enfoque para a poluição dos recursos hídricos).

15. Diagnóstico e necessidade de investimentos para atendimento 
de demanda populacional futura;

16. Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais 
que definem as políticas nacional, estadual e regional de saneamento básico.
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 Quanto aos OBJETIVOS E METAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA OS 
SISTEMAS, a supramencionada Resolução define o seguinte conteúdo

:

Art. 4° (...)

II. A definição de Objetivos e Metas municipais ou regionais de curto, 
médio e longo prazos, para a universalização do acesso aos serviços 
de saneamento básico no território, com integralidade, qualidade 
e prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio 
ambiente e à redução das desigualdades sociais, contemplando:

a. O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros 
usos;

b. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente 
para o esgotamento sanitário;

c. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente 
para a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos coletados;

d. A disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do 
patrimônio;

e. A melhoria contínua do gerenciamento, da prestação e da 
sustentabilidade dos serviços.

 Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulação de estratégias para 
alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB no horizonte 
temporal de 20 anos e deve apresentar no mínimo os seguintes elementos:

 * Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB, 
separados em programas, projetos e ações, compatíveis com os respectivos 
planos plurianuais, definindo o montante de recursos do orçamento municipal 
que serão aplicados em cada um dele;

                                          * Modelo de gestão dos serviços de saneamento básico;

• * Projeções de demanda de serviços públicos de saneamento 
básico em seus quatro (4) componentes para todo o período do PMSB;

• * Modelo  de fiscalização e regulação dos serviços de 
saneamento básico;
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• * Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 
(quatro) componentes dos serviços de saneamento básico para superação das 
carências existentes, de acordo com a lei 11.445/07;

• * Análise da viabilidade técnica e econômico-financeira dos 
projetos de engenharia para a universalização dos serviços, com a demonstração 
dos respectivos fluxos de caixa, conforme as alternativas apresentadas nos 
projetos de engenharia sanitária e ambiental, e com as respectivas fontes de 
financiamento e custo de capital.

 No que tange às MEDIDAS ESTRUTURANTES E DE GESTÃO dos quatro 
serviços que compõem o saneamento básico, prevendo inclusive  ações para 
situações de emergência e risco, a Resolução Recomendada 75 do Concidades 
propõe:

III. O estabelecimento de mecanismos de gestão apropriados, bem 
como, programas, projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos 
e metas, e para assegurar a sustentabilidade da prestação dos serviços 
que contemplem:

a. O desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de 
qualidade, nos aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando 
a eficiência, a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das ações, 
a utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços;

 b. A visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços 
de saneamento básico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e 
econômico;

c. A interface cooperação e a integração com os programas de saúde, 
de habitação, meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização 
e regularização fundiária dos assentamentos precários bem como as de 
melhorias habitacionais e de instalações hidráulico-sanitárias;

d. A integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular 
dos recursos hídricos;

e. O atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a 
utilização de soluções compatíveis com suas características sociais e 
culturais;

f. A educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação 
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permanente, para o fortalecimento da participação e controle social, 
respeitados as peculiaridades locais e, assegurando-se os recursos e 
condições necessárias para sua viabilização.

g. A articulação com o Plano de Segurança da Água, quando implantado 
no município;

h. A definição de parâmetros para a adoção de taxa e tarifa social;

i. A prevenção de situações de risco, emergência ou desastre.

IV. Ações para emergências e desastres, contendo:

a. Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos 
de demanda temporária;

b. Diretrizes para a integração com os planos locais de contingência;

c. Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações 
críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos 
tarifários de contingência; (grifos nossos)

 Os PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES necessários para atingir os 
objetivos e metas devem ser compatíveis com os respectivos planos plurianuais 
e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes 
de financiamento (incluindo aí dotação orçamentária própria) e as formas de 
acompanhamento e avaliação e de integração entre si e com outros programas 
e projetos de setores afins. Deverá conter no mínimo:

 * Programas;

 * Projetos;

 * Ações, destacando-se as ações imediatas e prioritárias e classificando 
as demais em curto, médio e longo prazo;

 * Programação das ações do Plano Municipal de Saneamento Básico;

 * Cálculo das necessidades de investimentos;

 * Detalhamento das fontes de financiamento de cada um dos 
programas, projetos e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico;

 * Mecanismos para a avaliação sistemática da efetividade das ações 
programadas;
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 * Atendimento de demandas temporárias;

 * Atendimento e operação em situações criticas.

 O PMSB não deve se furtar de estabelecer planos de contingência diante 
de prováveis situações de emergência na prestação dos serviços de saneamento 
básico, inclusive com adoção de mecanismos tarifários de contingência.

 Em consonância com as diretrizes da Política Urbana Nacional (Lei 
Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade) e com o artigo 47 da Lei Federal 
11.445/2007, o Plano Municipal de Saneamento deve estabelecer instrumentos 
de controle social na política de Saneamento Básico, nos termos da Resolução 
Recomendada 75 do Concidades:

V. O estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de 
participação e controle social sobre a política e ações e programas de 
saneamento básico contemplando:

a. A formulação, monitoramento e controle social da política, ações e 
programas através dos conselhos das cidades ou similar;

b. A definição da instância responsável pela regulação ou fiscalização. 
(grifos nossos)

 Este item deverá atender no mínimo:

 * Indicadores de interesse;

 * Critérios para avaliação dos resultados do Plano e suas ações;

 * Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política 
de Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do Plano.

 Por fim, como em qualquer atividade de planejamento, o PMSB deverá 
criar mecanismos para sua AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO, segundo a 
supramencionada Resolução:
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VI. Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das 
ações programadas e revisão do plano, contendo:

a. Conteúdo mínimo, periodicidade, e mecanismos de divulgação e 
acesso dos relatórios contendo os resultados do monitoramento da 
implementação do plano bem como da íntegra das informações que os 
fundamentaram;

b. O detalhamento do processo de revisão do plano com a previsão das 
etapas preliminares de avaliação e discussões públicas descentralizadas 
no território e temáticas (sobre cada um dos componentes); e da etapa 
final de análise e opinião dos órgãos colegiados instituídos (conferência, 
conselho, etc.); e

c. Revisão periódica em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (PPA).

 Deverá conter no mínimo:

 * Procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e 
metas;

 * Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestação dos 
serviços de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de serviços;

 * Indicadores de impactos na qualidade de vida, na saúde, e nos 
recursos naturais (salubridade ambiental):

 * Indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos; definição de indicadores do acesso, da qualidade e da relação 
com outras políticas de desenvolvimento urbano;

 * Definição dos indicadores de prestação dos serviços de saneamento 
a serem utilizados;

 * Adoção de diretrizes para o processo de revisão do plano a cada 
quatro (4) anos

 * Determinação das metas para os indicadores e definição dos padrões 
e níveis de qualidade e eficiência a serem seguidos pelos prestadores de 
serviços;
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 * Definição dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e 
administrativos necessários à execução, avaliação, fiscalização e monitoramento 
do PMSB;

 * Mecanismos para a divulgação do plano no município, assegurando o 
pleno conhecimento da população;

 * Mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, 
monitoramento e avaliação do PMSB.

6. SERVIÇOS DE SANEAMENTO: CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
ACORDO COM O PMSB

 Sendo o PMSB orientador das ações do Poder Público em distintas 
temporalidades, também deve nortear os serviços de saneamento básico em suas 
dimensões de organização, regulação, fiscalização e prestação. Se a organização, 
integrada, entre outras, pela atividade de planejamento, é indelegável, a Lei 
Federal 11.445/2007, na esteira das normas constitucionais, autoriza, porém, 
a delegação das atividades de regulação, fiscalização e prestação dos serviços, 
desde que cumpridos os requisitos e procedimentos necessários, constantes do 
artigo 8o e seguintes.

 Nesse particular, é primordial a existência do PMSB, definido como 
condição mesma de validade dos contratos de serviços de saneamento básico, 
nos termos do artigo 11 da Lei Federal 11.445/2007:

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto 
a prestação de serviços públicos de saneamento básico:

I - a existência de plano de saneamento básico;

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico;

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade 
de regulação e de fiscalização;

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital 
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de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato 
deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão 
ou de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo 
deverão prever:

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos 
prazos e a área a ser atendida;

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de 
expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da 
água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com 
os serviços a serem prestados;

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 
(grifos nossos)

 Ao que se infere do § 1o e do § 2o, incisos II e III, do referido dispositivo 
legal, os planos de investimentos, as metas e as prioridades a pautar a prestação 
dos serviços de saneamento, inclusive por concessão pública ou gestão associada, 
haverão de estar pautadas nos diagnósticos e previsões do PMSB (justamente 
aqueles elementos do art. 19, inciso II, da Lei Federal 11.445/2007). É dizer: 
sem a existência prévia do Plano, resta inviabilizada qualquer contratação ou 
renovação dos serviços que dele são objeto. Desde a entrada em vigor da norma, 
portanto, é passível de impugnação todo contrato ou derivado seu levado a cabo 
na ausência do PMSB, razão pela qual, caso seja este posteriormente editado, 
produzirá efeitos mesmo sobre os pactos firmados anteriormente (a partir de 11 
de janeiro de 2007), posto que não se tratam de atos jurídicos perfeitos, e sim 
viciados ab ovo.

 Mais do que isso, nas hipóteses em que já esteja finalizado o PMSB, 
deverá haver necessário rebatimento e compatibilização entre o conteúdo deste 
e o núcleo obrigacional de futuros contratos de serviços de saneamento. O ato 
de “contratar”, alerta-se, há de ser lido aqui em sentido amplo, para abarcar 
também as eventuais alterações, aditivos e renovações contratuais, os quais 
também passarão a se reger pelo que determinar o PMSB. Tanto assim que o § 
6o do artigo 19 da Lei Federal 11.445/2007 é incisivo a frisar que “a delegação 
de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador 
do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação”.
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 Tal disposição tem importantes repercussões jurídicas, como a 
nulidade integral ou parcial de cláusulas que destoem das diretrizes fixadas no 
PMSB, mitigando consideravelmente o campo de disponibilidade, negociação 
e discricionariedade, seja do titular do serviço (mais comumente, o próprio 
município119), seja dos concessionários, posto que, desde sempre, ao contratar, 
estão ambos vinculados ao diagnóstico e aos compromissos assumidos pela 
coletividade como um todo. Na esfera sancionatória, igualmente, os agentes 
públicos deliberadamente envolvidos nessa espécie de desvio podem responder 
por improbidade administrativa, sem prejuízo da análise de eventual repercussão 
na esfera criminal.  

 

119 Não se pode olvidar que, em contextos como os das Regiões Metropolitanas e Aglomerações 
Urbanas legalmente instituídas, o saneamento básico pode constituir Função Pública de Interesse 
Comum que justifique a titularidade originária ao ente interfederativo, o que atinge até as 
concessões de serviço, na esteira do entendimento assentado pelo STF na ADI 1.852/RJ: “(...) 
4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu 
competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das 
condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente 
do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além 
da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de 
água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam 
os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de 
saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse 
local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. (...) 
A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a 
participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do 
saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, 
seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que 
este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. (…) 
5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e 
serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa 
simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a 
soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por 
apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências 
para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no 
respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder 
decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do 
autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da 
titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. (…)” (STF 
- ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/03/2013, Tribunal Pleno)
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 Destarte, faz-se imperativa a atuação Ministerial preventiva e/ou 
repressiva120 em todos os processos licitatórios atinentes a concessões de 
serviços de saneamento visando assegurar que o edital do certame e o contrato 
dele resultante (arts. 18, I e II e 23 da Lei Federal 8.987/95) espelhem fielmente 
a matriz definida no PMSB, sobre quanto ao objeto, metas, prazos e condições 
necessárias à sua adequada prestação conforme especificados, entre outros 
aspectos.

 Nem sequer nos casos de gestão associada dos serviços de 
saneamento121, estão os convênios e contratos de programa dispensados do 

120 No que tange à legitimidade do Ministério Público para agir nesta seara, é pacífica a 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. A exemplo: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO, AO OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES 
CONDIÇÕES DE SAÚDE À POPULAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PLENA 
CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DIFUSO TUTELÁVEL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE 
ATIVA DO PARQUET RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO 
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE PELO RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA 
VIA PROCESSUAL. 1. Nas razões do recurso especial, alega a ora agravante, além de dissídio 
jurisprudencial, a existência de violação do disposto nos arts. 127 e 129, inc. II, da Constituição 
Federal, bem como no art. 25, inc. IV, "a", da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público). 2. É de se notar, entretanto, que o acórdão recorrido se encontra em perfeita harmonia 
com a compreensão formada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que incumbe ao 
Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos e de outras funções compatíveis com 
a sua natureza (Precedentes: REsp 1.192.281/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 10/11/2010; e REsp 397.840/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 
DJ 13/3/2006). 3. É o que patentemente ocorre no caso concreto, em que se verifica a atuação 
ministerial em defesa da implantação da rede de coleta de esgoto de forma adequada. Nota-se, 
à evidência, que a postulação trazida pelo Ministério Público perante a instância de origem não 
interessa apenas a um conjunto de pessoas identificadas, mas a um universo indeterminado de 
possíveis consumidores, bem como a toda a sociedade, na medida em que subjacente a adoção de 
providências voltadas ao saneamento básico, a viabilizar condições de saúde à população, evitando 
contaminação e proliferação de doenças, além de preservar, com bem ponderou o Tribunal de 
origem, o meio ambiente. (…)” (STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 139.216 – SP. Rel.: 
Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJ: 07 de novembro de 2013)”

121 Trata-se de modalidade colmatada aos anseios do federalismo de cooperação, acolhida pelo art. 
241 da Constituição da República: “Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” 
Por gestão associada, entende-se, no escopo do Decreto 7.217/2010: Art. 2o Para os fins deste 
Decreto, consideram-se: (…) IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de 
planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de 
convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços 
públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos;
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atendimento integral às diretrizes do PMSB, as quais deverão, ao contrário, 
incorporar. Por esta razão, vale lembrar que, no Estado do Paraná (em que é a 
SANEPAR a prestadora dos serviços no quadro da gestão associada, por força 
da Lei Estadual 16.424/2009), está a empresa vedada de elaborar os PMSB para 
seus respectivos titulares, precisamente pelo conflito de interesse originado 
dessa dupla posição (organizador e prestador).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conforme Despacho 88/2018 deste Centro de Apoio, que inaugurou 
Plano Setorial de Saneamento Básico, a presente Nota Técnica concentra-
se na análise da obrigatoriedade e conteúdo mínimo dos Planos Municipais 
de Saneamento Básico, com o intuito de estabelecer sugestões e parâmetros 
mínimos de orientação para subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça 
em relação ao aludido tema, iniciando-se por aquelas que já formalizaram 
solicitação de consulta a esta Centro de Apoio.

 Ressaltamos que os temas de saneamento básico referentes às soluções 
de esgotamento sanitário, priorização do sistema coletivo (rede coletora de 
esgoto), hipóteses de adoção de soluções individuais e suas condições mínimas 
de implantação, funcionamento e fiscalização, providências cabíveis em face 
das ligações clandestinas e da negativa de ligação à rede pública de esgoto, 
assim como sobre as concessões, contratos e demais instrumentos celebrados 
no âmbito dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário, e da sua fiscalização pelas agências reguladoras, serão tratados em 
Notas Técnicas em separado, sem prejuízo de outras iniciativas idealizadas no 
referido Plano Setorial.
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CONSULTA N. 69/2015

EMENTA: SANEAMENTO BÁSICO. PLANO MUNICIPAL: 
CONDIÇÃO DE VALIDADE PARA A DELEGAÇÃO DO SERVIÇO. 
PERMISSÃO E CONTRATO ANTERIORES COM A SANEPAR 
VENCIDOS. NECESSIDADE DE IMEDIATA FINALIZAÇÃO DO 
PLANO PARA ORIENTAR O FUTURO ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E O ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONTEÚDO MÍNIMO E 
PARTICIPAÇÃO POPULAR. DATA LIMITE DE 31 DE DEZEMBRO DE 
2015. PRESTAÇÃO REGIONALIZADA E GESTÃO ASSOCIADA. LEI 
FEDERAL 11.445/2007 E LEI ESTADUAL 16.424/2009. DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. 
ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO A SEREM 
PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ. 
CONTRATO DE PROGRAMA. ADEQUAÇÕES. CLÁUSULAS 
OBRIGATÓRIAS E METAS COERENTES COM O PLANO DIRETOR E 
COM O PMSB. INOBSERVÂNCIA ENSEJADORA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONTROLE SOCIAL E MINISTERIAL. GARANTIA 
DE PRESENÇA DOS SEGMENTOS PREVISTOS NO ART. 34, §3º DO 
DECRETO 7.17/2010 NO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO A SER 
INSTITUÍDO.

 A ….a Promotoria de Justiça da Comarca de …., no bojo dos autos 
em epígrafe, questione este Centro de Apoio Operacional sobre as medidas 
a serem adotadas para a formulação de novo contrato de concessão dos 
serviços de saneamento básico, no Município de …., bem como para a edição e 
implementação do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico.

 Após análise do material encaminhado –destacando-se, entre os 
documentos, Contrato de Concessão datado de 1979 e Termos Aditivos, 
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expirados em 31/12/2011; Contrato n. 09/2015 do Município de …. com a 
COBRAPE para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (fls.262-
266); e Minuta de Contrato Programa proposta pela SANEPAR (fls. 273-293) - 
tem este órgão auxiliar as seguintes ponderações e recomendações a oferecer.

1. Da necessidade de prévio Plano Municipal de Saneamento Básico: 
procedimento participativo e conteúdo mínimo

 De saída, importa relevar que a Lei 11.445/2007 estabelece, em seu art. 
11, as condições de validade dos contratos de delegação de serviços públicos de 
saneamento básico, que abarcam o abastecimento de água e o esgotamento 
sanitário, entre as quais destacam-se a confecção de prévio Plano Municipal 
de Saneamento Básico, o estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira 
para a prestação universal, a edição de normas de regulação pelos órgãos 
competentes e a realização de audiências e consultas públicas sobre a minuta 
do contrato:

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto 
a prestação de serviços públicos de saneamento básico:

I – a existência de plano de saneamento básico;

II – a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos 
termos do respectivo plano de saneamento básico;

III – a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade 
de regulação e de fiscalização;

IV – a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o 
edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato 
deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

 Ainda, conforme se infere do §1o do dispositivo, os planos de 
investimentos a orientar as metas do prestador hão de estar pautados nos 
diagnósticos e previsões do próprio PMSB. Nesse sentido, de todo inviável a 
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assinatura do contrato de programa proposta pela SANEPAR na ausência do 
respectivo plano, cuja elaboração é objeto do Contrato 09/2015 do Município 
de ….., acostado às fls. 262-266, em fase de finalização. Tal proceder ensejaria 
vício insanável, ab ovo.

 Na mesma toada, descabida a fixação das metas e objetivos constantes 
da Cláusula Quinta da minuta de contrato apresentada pela SANEPAR (fl. 276), 
antes da conclusão do PMSB participativo, o qual muito provavelmente aportará 
elementos novos a demandar a revisão ou a adequação da sobredita cláusula.

 Isto porque o PMSB tem conteúdo mínimo obrigatório disciplinado 
pelo art. 19 da Lei 11.445/2007, com desdobramentos de curto, médio e longo 
prazo, os quais deverão ser incorporados em eventuais contratos de delegação 
do serviço:

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo:

I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais 
e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 
universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando 
a compatibilidade com os demais planos setoriais;

III – programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 
as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e 
com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis 
fontes de financiamento;

IV – ações para emergências e contingências;

V – mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 
eficiência e eficácia das ações programadas.

(…)

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a 
realização de audiências ou consultas públicas.

(…)
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§ 8o Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá 
englobar integralmente o território do ente da Federação que o elaborou.

 É dizer, não apenas a minuta do contrato deverá ser levada à apreciação 
da sociedade, no momento oportuno, também o PMSB in re ipsa demanda 
ampla participação popular. Não se olvide, porém, que, além de observar o Plano 
Diretor e demais peças de legislação urbanística, o PMSB tem de estar compatível 
com o Plano de Bacia Hidrográfica, no caso em tela, da Bacia Hidrográfica do Alto 
Iguaçu122, segundo exige o §3o do mesmo comando (art. 19).

 Imprescindível, portanto, sustar quaisquer atos de delegação do 
serviço até a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico, o qual 
fornecerá uma leitura atualizada do quadro de demanda local, as diretrizes para 
a operação do sistema integrado e os índices e metas a serem atingidos, ao 
que eventual contrato com a SANEPAR deverá submeter-se. Outro expediente, 
além de flagrantemente ilegal, daria azo à perpetuação, acrítica e por décadas, 
do modelo já vigente, sem modificações que possam ser apontadas como 
necessárias, indevidamente engessando a Administração Pública e lesando o 
meio ambiente e os consumidores. Todavia, a cautela não pode reverter-se 
em subterfúgio para a manutenção do contrato vencido e da precariedade 
em que se encontra, atualmente, a prestação do serviço. Para evitar tal limbo 
jurídico, deve-se adotar como razoável a data limite de 31 de dezembro de 2015, 
constante do art. 26, §2º do Decreto 7.217/2010, para finalização do PMSB e 
início das medidas executórias da nova concessão.

2. Do formato regionalizado de prestação dos serviços de saneamento 
básico

 Não resta dúvida de que a Lei 11.445/2007, em homenagem mesmo 
ao princípio da eficiência administrativa, autorizou a “prestação regionalizada” 
para os serviços de saneamento básico, regida pelos arts. 14 a 18. Ressaltam-se, 
pela conexão com a matéria em comento, as disposições dos arts. 14 a 16:

122 Aprovado no ano de 2013 e disponível em: http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=158
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Art. 14. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 
básico é caracterizada por:

I – um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou 
não;

II – uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua 
remuneração;

III – compatibilidade de planejamento.

Art. 15. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 
básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:

I – por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha 
delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de 
cooperação entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 
da Constituição Federal;

II – por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos 
serviços.

Parágrafo único. No exercício das atividades de planejamento dos 
serviços a que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber 
cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos 
fornecidos pelos prestadores.

Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 
básico poderá ser realizada por:

I – órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, 
empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito 
Federal, ou municipal, na forma da legislação;

II – empresa a que se tenham concedido os serviços.

 Trata-se, nos termos expostos pelo Município de …... (fls. 154-155) e 
pela SANEPAR (fls. 84-90), da modalidade que se deseja adotar, doravante, como 
influxo do federalismo de cooperação que se expressa na chamada “gestão 
associada dos serviços públicos”, acolhida pelo art. 241 da Constituição de 1988:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
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cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 
de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos. 

 Por gestão associada, entende-se, no escopo do Decreto 7.217/2010:

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, consideram-se:

(…)

IX – gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades 
de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por 
meio de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes 
federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou 
da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos;

 Quanto à política de saneamento básico, a modelagem da gestão 
associada, no Estado do Paraná, encontra-se albergada na Lei Estadual 
16.424/2009, determinando que, na hipótese de gestão associada entre Estado 
e Municípios, as atividades de regulação e fiscalização a que alude o art. 15 da 
Lei 11.445/07 ficarão a cargo do Instituto das Águas do Paraná. Nada obstante, 
tal delegação demanda específico convênio de cooperação entre os entes 
federados envolvidos, no qual o futuro contrato de programa com a SANEPAR 
estará lastreado. Assim reza o art. 41:

Art. 41. Nos casos de prestação regional dos serviços públicos de água e 
esgoto prevista no artigo 14 da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, as 
atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas pelo Instituto 
das Águas do Paraná, desde que haja delegação dos respectivos titulares, 
mediante convênio de cooperação ou consórcio público.

§ 1°. A prestação regional dos serviços públicos de água e esgoto será 
realizada pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, criada 
especificamente para este fim pela Lei n° 4.684, de 24 de janeiro de 1963, 
e alterada pela Lei n° 4.878, de 19 de junho de 1964 e pela Lei n° 12.403, 
de 30 de dezembro de 1998.
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§ 2º.A prestação dos serviços no âmbito da gestão associada será 
disciplinada por contrato de programa a ser celebrado entre o Município 
e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, autorizado em 
convênio de cooperação ou consórcio público, conforme previsto no 
artigo 13, § 5°, da Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, dispensada a 
licitação, nos termos do artigo 24, inciso XXVI, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

§ 3°. Na prestação regional dos serviços públicos de água e esgoto a 
tarifa será uniforme para todos os sistemas operados pela Companhia 
de Saneamento do Paraná – SANEPAR, mediante contrato de programa 
autorizado em convênio de cooperação ou consórcio público e nos 
demais contratos vigentes da Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR.

Art. 42. A prestação regional dos serviços públicos de água e esgoto 
observará, nos contratos celebrados depois de 22 de fevereiro de 2007, 
o respectivo plano municipal de saneamento, que deverá ser compatível 
com o planejamento estadual desenvolvido pelo ente da Administração 
Estadual competente, o qual deverá ser uniforme com relação à 
fiscalização, regulação e fixação de tarifa para o conjunto dos Municípios 
atendidos pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, 
observado o seu plano de gestão.

 Destarte, a prévia celebração de convênio de cooperação com o Estado 
do Paraná também constitui requisito insuplantável para eventual renovação 
do contrato com a SANEPAR (sociedade de economia mista estadual a que se 
refere o art. 16, I da Lei 11.445/2007), o que exige, minimamente, intervenção 
ad referendum do Poder Legislativo Municipal, à luz do art. 16, §1o, XVII da Lei 
Orgânica de …...

 Outrossim, cabe ao Instituto das Águas do Paraná indicar se editou e qual 
o marco regulatório da prestação do serviço, arcabouço sem o qual não poderá 
exercer a atribuição de ente regulador e fiscalizador, vedando terminantemente a 
contratação (art. 11, III da Lei 11.445/2007). O mesmo comando explicita o escopo 
mínimo de tal arcabouço de regulação, a ser fornecido pelo Instituto das Águas:

§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão 
ou de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo 
deverão prever:
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I – a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos 
prazos e a área a ser atendida;

II – a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão 
dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da 
energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços 
a serem prestados;

III – as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV – as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro 
da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

V – mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, 
regulação e fiscalização dos serviços;

VI – as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

§ 3o Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as 
atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações 
sobre os serviços contratados.

§ 4o  Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e 
nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios 
por ela abrangidos.

 Sobretudo, os elementos relativos aos padrões de qualidade e aos 
direitos dos usuários são de suma importância para garantia regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas, que caracterizam o serviço público adequado 
(art. 6o, §1o da Lei 8.987/1995). É, aliás, o que expressa o art. 2o, II do Decreto 
7.217/2010:

Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:

II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado 
serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, 
impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 
responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de 
tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do art. 27;
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 Por sua vez, no que tange à invocada dispensa de licitação no regime de 
contrato de programa com entidade da Administração Indireta, vale reproduzir 
o entendimento favorável assentado pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná:

EMENTA: Consulta. SANEPAR. Termo de Cooperação firmado entre entes 
federativos. Prestação de Serviço Público de Interesse Comum. Contrato 
de Programa com entidade da Administração Indireta. Dispensa de 
Licitação, pela possibilidade conforme manifestações técnicas e do MpjTC.

(TCE-PR. Processo n. 313470/08. Acórdão n. 1822/08. Tribunal Pleno. 
Rel.: Cons. Hermas Brandão. Inteiro teor em anexo)

 Sem embargo, da dispensa de procedimento licitatório apenas poderão 
se valer as partes contratantes uma vez comprovado o atendimento a todas 
as formalidades supracitadas, qual a celebração de convênio de cooperação e 
a edição de normas de regulação claras, bem como aos requisitos de validade 
ancorados na legislação de regência. Ademais, o conteúdo do instrumento não 
é inteiramente disponível, demandando, igualmente, escrutínio ministerial, 
conforme segue.

3. Dos elementos e cláusulas ínsitos ao contrato de programa 

 A propósito, precisamente pela relevância e essencialidade de que 
gozam os serviços de saneamento básico, com ênfase para o abastecimento de 
água e o esgotamento sanitário, é que a Lei 11.445/2007 e o Decreto 7.217/2010,  
regulamentando-a, enfeixam um rígido arcabouço de regras de necessário 
comparecimento nos contratos administrativos, visando à sua plena higidez. À 
parte as já referenciadas normas do art. 11, §2o da Lei 11.445/2007, o art. 40 do 
retromencionado Decreto sumariza os demais elementos imprescindíveis:

Art. 40. São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço 
de saneamento básico, além das indispensáveis para atender ao disposto 
na Lei nº 11.445, de 2007, as previstas:

I – no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa;
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II – no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital 
de licitação, no caso de contrato de concessão; e

III – no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos.

 

 De se salientar o art. 13 da Lei 11.107/2005, a conformar o contrato de 
programa entre distintos entes federativos, o Município e o Estado, in casu. No 
cenário dos autos, cabível aplicação, sobretudo, dos parágrafos 1º e 2º:

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, 
como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação 
constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio 
público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de 
serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1oO contrato de programa deverá:

I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos 
e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços 
públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão 
econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus 
titulares.

§ 2º No caso de a gestão associada originar a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 
dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, 
deverá conter cláusulas que estabeleçam:

I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade 
que os transferiu;

II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos 
transferidos;

III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua 
continuidade;

IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal 
transferido;

V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e 
administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente 
alienados ao contratado;
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VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens 
reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou 
outras emergentes da prestação dos serviços.

(…)

 Noutras palavras, não pode o contrato de programa discrepar do 
teor inarredável da lei, sob pena de nulidade ou sob risco de penitenciar toda 
uma comunidade de usuários com serviço deficiente, ao qual estará atrelada 
também a Administração local, décadas a fio. Coligindo esses elementos 
mínimos a constar do pacto, vertem-se, em cognição não exauriente, os 
itens passíveis de ajuste/revisão/aprimoramento na versão preliminar do 
documento de fls. 274-294:

1. Cláusula 1ª, §2º, §3º e §5º: necessário especificar as áreas abrangidas 
pelo contrato e que serão atendidas pela SANEPAR, prevendo a solução 
adequada para eventuais localidades remanescentes;

2. Cláusula 5ª, caput, §3º e §4º: necessidade de revisar as metas, adequando-
as aos resultados e cronogramas do Plano Municipal de Saneamento 
Básico em finalização e incluindo com previsão de reserva de parcela do 
faturamento com a exploração do serviço público para o atendimento das 
mesmas, em observância ao princípio da universalização progressiva, e 
não condicionadas unicamente à obtenção de financiamentos externos. 
Ademais, importante inserção de  sanções objetivas para o descumprimento 
das metas contratadas;

3. Cláusula 7ª, §2º, §3º e Cláusula 32: questionável, em face do art. 13, §2º, V 
e VI da Lei 11.107/2005, a reversão integral e gratuita dos ativos municipais 
para a SANEPAR, com base em permissão não licitada pré-Constituição de 
1988, mormente durante o “período em que a concessão esteve vencida” 
(fl. 278). Neste sentido, merece a questão consulta específica ao Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio 
Público e à Ordem Tributária;

4. Cláusula 9ª, §1º e §2º: necessário avaliar a compatibilidade da transferência 
de infraestrutura básica nos parcelamentos do solo urbano com a Lei 
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6.766/1979 e com a legislação municipal de regência. Ademais, soa 
exorbitante e excessivamente genérico o §2º e violador da autonomia 
municipal e das próprias disposições da Lei Orgânica de …... no tocante à 
gestão dos bens públicos municipais;

5. Cláusula 10, §1º: substituir o termo “buscará” por “deverá atingir condições 
efetivas de regularidade, continuidade (…)”;

6. Cláusula 13, §9º: necessidade de previsão de regras claras e critérios 
objetivos para a autorização de prestação de serviços em áreas de ocupação 
irregular, sob pena de conflitos posteriores;

7. Cláusula 21, §2º: vide item quatro da Consulta, abaixo;

8. Cláusula 25, caput e §3º: o embargo ao funcionamento de poços e cisternas 
e às soluções individuais de esgotamento sanitários que estejam regulares 
dentro do perímetro urbano apenas pode se dar em áreas já cobertas pela 
rede pública, onde o serviço esteja disponível, aliás como disciplinado no 
próprio Contrato Administrativo 212/1979.

 Por fim, repise-se que o desprezo às formalidades legais na celebração 
do contrato de gestão associada caracteriza ato de improbidade administrativa, 
conforme ditames do art. 10, XIV da Lei 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 
notadamente:

(…)

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 
prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar 
as formalidades previstas na lei;
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4. Da fiscalização e acompanhamento pela sociedade e pelo 
Ministério Público

 Ulteriormente, impende discorrer sobre a legitimidade inconteste do 
Parquet para atuar na seara do saneamento básico, inclusive pela via judicial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO 
DE REDE DE COLETA DE ESGOTO, AO OBJETIVO DE PROPORCIONAR 
MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE À POPULAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE. PLENA CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DIFUSO 
TUTELÁVEL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
PARQUET RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE PELO 
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.

1. Nas razões do recurso especial, alega a ora agravante, além de dissídio 
jurisprudencial, a existência de violação do disposto nos arts. 127 e 129, 
inc. II, da Constituição Federal, bem como no art. 25, inc. IV, “a”, da Lei n. 
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).

2. É de se notar, entretanto, que o acórdão recorrido se encontra em 
perfeita harmonia com a compreensão formada pelo Superior Tribunal 
de Justiça, no sentido de que incumbe ao Ministério Público a defesa dos 
interesses difusos e coletivos e de outras funções compatíveis com a sua 
natureza (Precedentes: REsp 1.192.281/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2010; e REsp 397.840/SP, Rel. 
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 13/3/2006).

3. É o que patentemente ocorre no caso concreto, em que se verifica a 
atuação ministerial em defesa da implantação da rede de coleta de esgoto 
de forma adequada. Nota-se, à evidência, que a postulação trazida pelo 
Ministério Público perante a instância de origem não interessa apenas a 
um conjunto de pessoas identificadas, mas a um universo indeterminado 
de possíveis consumidores, bem como a toda a sociedade, na medida em 
que subjacente a adoção de providências voltadas ao saneamento básico, 
a viabilizar condições de saúde à população, evitando contaminação 
e proliferação de doenças, além de preservar, com bem ponderou o 
Tribunal de origem, o meio ambiente.

(…)

(STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 139.216 – SP. Rel.: Ministro 
Og Fernandes. Segunda Turma. DJ: 07 de novembro de 2013)



266
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

 Nada obstante, além da fiscalização ministerial, acha-se assegurado o 
controle social sobre a qualidade e da regularidade da prestação do serviço, em 
proveito de toda a sociedade e em colaboração com os órgãos estatais. O acesso 
à informação e a participação dos usuários no seu monitoramento e avaliação 
são corolários da gestão democrática da cidade, consagrada no art. 2º, II da 
Lei 10.257/2001, por meio da população diretamente e de suas associações 
representativas, nos diversos segmentos interessados. A propósito, o Decreto 
7.217/2010, em seu art. 34, §3º nomina esses vários segmentos, com presença 
garantida nos órgãos colegiados da política de saneamento básico:

Art.34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico 
poderá ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes 
mecanismos:

I – debates e audiências públicas;

II – consultas públicas;

III – conferências das cidades; ou

IV – participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação 
da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e 
avaliação. 

(…)

§ 3o Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada 
a participação de representantes:

I – dos titulares dos serviços;

II – de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento 
básico;

III – dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV – dos usuários de serviços de saneamento básico; e

V – de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

§4oAs funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso 
IV do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com 
as devidas adaptações da legislação.

§ 5o É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a 
quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades 
de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a 
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elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 
observado o disposto no § 1o do art. 33.

§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos 
federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, 
quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de 
serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de 
legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos 
termos do inciso IV do caput.

 Sob o influxo da normativa, recomenda-se que o Comitê Municipal 
de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico a que 
alude o §2º da Cláusula Vinte e Um da minuta de contrato (fl. 287), reflita tal 
composição.

 É a consulta.

Curitiba, 14 de setembro de 2015.

ODONÉ SERRANO JUNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista
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CONSULTA Nº 093/2017

EMENTA: SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- LIGAÇÕES PREDIAIS À REDE PÚBLICA – FISCALIZAÇÃO 
– COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TITULAR DO SERVIÇO – 
CONCESSÃO – CONSTATAÇÃO A SER REALIZADA PELA SANEPAR 
– SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES 
–  INDELEGABILIDADE DA FUNÇÃO PUNITIVA – NOTIFICAÇÃO 
AO MUNICÍPIO PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 
ADMINISTRATIVA.

Trata-se de solicitação de consulta proveniente da ….ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de …. para manifestação deste Centro de Apoio Operacional 
- Núcleo de Habitação e Urbanismo, acerca da possibilidade de aplicação de 
sanções pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, em razão de 
irregularidades no sistema de esgoto predial.

Para tanto, formularam-se os seguintes quesitos:

1. Poderia a SANEPAR aplicar sanções para seus clientes quando 
apresentam irregularidades nas instalações prediais de esgoto (água de 
chuva interligada na rede coletora de esgoto, inexistência de caixa de 
retenção de gordura, caixa de gordura sem funcionalidade e lançamento 
de esgoto não doméstico na rede coletora de esgoto?

2. A SANEPAR poderia exercer poder de polícia para aplicar sanções?

3. A quem caberia a fiscalização dos imóveis que se encontram com 
irregularidades na ligação da rede de esgoto (Município, IAP, etc.)?

Passamos às considerações acerca da matéria.
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A aplicação de sanções como multas e embargos é consequência 
inerente do poder de polícia administrativo, atribuído ao Poder Executivo, não 
cabendo às sociedades de economia mista tal função.

A Lei Orgânica do Município de …., assim dispõe:

Art. 8º Compete ao Município de ….., obedecidas as normas federais e 
estaduais pertinentes;

I - dispor sobre a prevenção contra incêndios;

II - coibir, no exercício do poder de polícia, as atividades que violarem 
normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, 
moralidade e outras de interesse da coletividade.

Por sua vez, o Código de Sanitário do Paraná assevera:

Art. 175. As medidas de saneamento constituem obrigação do Estado, dos 
Municípios, de instituições públicas e privadas, bem como das pessoas 
físicas.

Art. 176. A SESA/ISEP, no que lhe couber, adotará providências para a 
solução dos problemas básicos de saneamento.

Art. 177. A fiscalização e cumprimento desta regulamentação referente 
à proteção ambiental e saneamento básico, e será desenvolvido 
preferencialmente pelas Secretarias Municipais de Saúde e complementar/
supletivamente pela SESA/ISEP.

Salienta o diploma, ainda, quanto ao tema em voga, que:

Art. 197. É vedada a ligação de águas pluviais ou resultantes de drenagem, 
à rede coletora de esgotos sanitários.

Ademais, é diretriz da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 
Federal 11.445/2007) que as edificações urbanas estejam conectadas à rede 
pública de abastecimento de água e coleta de esgotos, quando disponíveis:
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Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da 
entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente 
urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de 
outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1o  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e 
destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas 
pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas 
ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

Na mesma esteira, a Lei Municipal nº 152/03, que concede, com 
exclusividade, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico de água 
e de esgoto sanitário em ….. à SANEPAR, determina:

Art. 8º É obrigatória a ligação de água e esgotamento sanitário em todos 
os imóveis com edificações no território do Município, em que o serviço 
estiver disponível.

Parágrafo Único - A Vigilância Sanitária Municipal por solicitação da 
SANEPAR, notificará o proprietário ou morador do imóvel objetivando o 
cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Dessa forma, cabe à SANEPAR fiscalizar as ligações irregulares e na 
sequência cientificar o Município para que então este notifique os munícipes, 
estipulando prazo para que promovam as adequações necessárias e, em caso de 
não atendimento, aplicando as sanções cabíveis (multas, etc.).

Esta a única interpretação que se coaduna com a legislação de regência, 
sobretudo a supra citada Lei Federal 11.445/2007:

Art. 8o  Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico 
poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação 
desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei 
no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto:
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I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir 
o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação;

(…)

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;

(...)

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação 
da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos 
documentos contratuais.

À luz do insculpido nos arts. 8o e 9o do diploma, resta evidente que: i. o 
dever de regular e fiscalizar é originário do titular dos serviços de saneamento 
básico, in casu, a Municipalidade; ii. sua delegação é possível, desde que o 
outorgante mantenha reserva de poder de polícia, que abrange o regramento 
da própria concessão e a eventual retomada da operação dos serviços, se 
descumpridas regras contratuais; iii. tal reserva de poder inclui, portanto, as 
atribuições sancionatórias, tanto em face dos particulares (usuários), uma vez 
fixados seus direitos e deveres (como o dever de conectar suas edificações à 
redes públicas), quanto em face da própria delegatária do serviço (SANEPAR).

Ad argumentum, ainda que no Contrato de Concessão firmado entre o 
Município de ….. e a Companhia de Saneamento do Paraná houvesse previsão 
da concessão também desse poder sancionatório, o entendimento deste Centro 
de Apoio, sob a égide da jurisprudência pátria mais contemporânea, é de que 
esta dimensão do poder de polícia é indelegável à Administração Indireta, a 
qual, no máximo, poderá fiscalizar:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA 
APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar 
de conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento 
da origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo 
recorrente em sede de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, 
quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro 
arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos 
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tratam da competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese 
pela instância ordinária também tem por conseqüência o cumprimento do 
requisito do prequestionamento.

2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, 
poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se 
o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A 
controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia 
por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de 
economia mista).

3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem 
ser sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) 
consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.

4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade 
no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas 
genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação 
(legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público 
(consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para 
verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e 
também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao 
CTB (sanção).

5. Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, 
pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção 
do Poder Público.

6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares 
estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas 
para aumentar a arrecadação.

7. Recurso especial provido.

(REsp 817.534/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 10/12/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE 
MULTA. INCOMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU/LD. SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA, PARA APLICAR MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO 
PODER DE POLÍCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1631991-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro 
Central de Londrina -  Rel.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime 
-  J. 25.04.2017)
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EMENTA1) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA.INCOMPETÊNCIA DA COMPANHIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU/
LD, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PARA APLICAR MULTA.
IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA.a) O poder de 
punir, decorrente do poder de polícia, compete ao Estado, sendo incabível 
a delegação do ato de imposição de sanção de multa para a COMPANHIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU/LD, 
considerando tratar-se de sociedade de economia mista, e, assim, pessoa 
jurídica de direito privado.b) Ante a impossibilidade de delegação do 
poder de polícia, o Auto de Infração lavrado pela COMPANHIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU/LD, que resulta na 
imposição de multa deve ser considerado nulo e, subsequentemente, 
cancelada a inscrição na dívida ativa de tal valor.2) APELO A QUE SE DÁ 
PROVIMENTO.

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1357869-9 - Região Metropolitana de Londrina - 
Foro Central de Londrina -  Rel.: Leonel Cunha - Unânime -  J. 24.11.2015)

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.415.357-6.ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA- PR.APELANTE: 
FRANCISCA RICIETTO.APELADO: MUNICÍPIO DE LONDRINA.RELATOR: 
DES. CARLOS MANSUR ARIDA.EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE 
CAPINA NO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU. SOCIEDADE DE 
ECONÔMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE 
POLÍCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIOFrancisca Ricietto propôs 
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c anulação de lançamento 
em face do Município de Londrina, sustentando, em síntese, que: (i) 
adquiriu um terreno localizado na quadra 05, do Jardim Itamarati, em 
Londrina/PR; (ii) apesar de ter quitado os débitos referentes ao IPTU do 
imóvel, foi surpreendida com o recebimento de 04 (cobranças) enviadas 
pelo requerido, relativas a supostos débitos/multas incidentes sobre o 
imóvel, sendo uma delas relativa ao serviço de capina e três multas 
decorrentes da ausência de limpeza do imóvel; (iii) ao tempo da expedição 
do extrato de débitos em 12.08.2011 não constava qualquer ônus 
financeiro; (iv) requer o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos 
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sob os seguintes argumentos: os débitos possuem natureza administrativa 
e não tributária; não foi a requerente que cometeu as infrações 
administrativas e sim o antigo proprietário do imóvel; em 2010 a autora 
não cometeu qualquer infração e sequer era proprietária do bem. 
Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das multas que lhe 
foram aplicadas e, ao final, o reconhecimento da declaração de 
inexigibilidade do débito e a anulação do débito/ lançamento realizado.O 
pedido de antecipação de tutela foi indeferido.Citado, o réu apresentou 
contestação alegando que: (i) na medida em que o fato gerador ocorreu 
em 2010, o Poder Público possui o prazo de cinco anos para a realização 
de sua constituição definitiva e posterior cobrança; (ii) tendo sido inscrita 
a dívida ativa em 2014, não há irregularidade a ser verificada; (iii) há a 
obrigação do proprietário de imóvel manter seu terreno devidamente 
limpo e conservado; (iv) a norma legal prevê a incidência de multa e 
autoriza a realização direta do serviço de limpeza pela CMTU.Sobreveio a 
sentença em julgamento antecipado da lide, pela qual o MM. Juiz julgou 
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, a autora interpôs o presente recurso aduzindo, em suma, 
que: (i) deve ser declarada a inexigibilidade das multas, porquanto 
configuram débitos de natureza administrativa que não constavam no 
Extrato de Lançamento Imobiliário, obtido à época da aquisição do 
imóvel; (ii) não sendo a proprietária do imóvel na data da autuação, e 
diante do caráter subjetivo do direcionamento das multas, é inexigível 
tais cobranças; (iii) o serviço de capina constitui sanção administrativa, 
além de não possuir natureza tributária; (iv) a Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização de Londrina- CMTU é uma sociedade de economia 
mista, com personalidade jurídica de direito privado, não tendo 
competência para a aplicação das multas; (v) sucessivamente, caso não 
seja esse o entendimento, em consideração ao princípio da eventualidade, 
requer tão somente seja reconhecida a exigibilidade do “serviço de 
capina”; (vi) o valor dos honorários advocatícios deve ser minorado. 
Pugnou pelo provimento do recurso.Contrarrazões às fls. 191.Após, 
vieram os autos a este Tribunal. A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou 
pela desnecessidade de intervenção no feito.É o relatório.VOTO E 
FUNDAMENTOS1. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço 
do recurso.2. Alega a recorrente, entre outros argumentos, que o auto de 
infração objeto do presente feito é nulo vez que a Companhia Municipal 
de Trânsito e Urbanização de Londrina - CMTU não possui competência 
para aplicação das multas, vez que é sociedade de economia mista.
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Assiste-lhe razão.A Lei Municipal n. 5496/1993, que autorizou a criação 
da CMTU pelo Município de Londrina, delegou à entidade a competência 
para arrecadar, fiscalizar e executar as leis relativas à taxa de publicidade 
e ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, nos termos do art.5º, 
XI: “Art. 5º Compete à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - 
CMTU-LD: (...) XI - Arrecadar e fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou 
decisões administrativas referentes à taxa de publicidade e licença para 
ocupação de áreas em vias e logradouros públicos.”Como se verifica, não 
existe no âmbito da legislação municipal autorização expressa para 
aplicação de sanções e penalidades.A atividade típica de Estado - aplicação 
de sanção - não pode ser delegada à sociedade de economia mista.A 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina CMTU-LD, 
na qualidade de Sociedade de Economia Mista que é, se trata de pessoa 
jurídica de direito privado constituída na forma de sociedade anônima, 
cujas prerrogativas estão adstritas à prestação do serviço público que lhe 
foi delegado pela Administração, não podendo se confundir a competência 
que possui com o poder de polícia consistente na aplicação de penalidades 
aos particulares.Em sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado 
como dever do estado de limitar o exercício da propriedade e da liberdade 
em favor do interesse público.Pois bem, tal poder pode se dividir em 
quatros diferentes grupos, quais sejam: legislação, consentimento, 
fiscalização e sanção. Ocorre que apenas os atos relativos ao 
consentimento e à fiscalização são delegáveis a particulares, devendo a 
legislação e sanção, decorrentes do poder de coerção do Poder Público, 
permanecer a cargo da AdministraçãoSobre a delegação de atos de polícia 
administrativa, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona:”Os atos jurídicos 
expressivos de poder público, de autoridade pública, e, portanto, os de 
polícia administrativa, certamente não poderiam, ao menos em princípio 
e salvo circunstâncias excepcionais ou hipóteses muito específicas (caso, 
e.g., dos poderes reconhecidos aos capitães de navio), ser delegados a 
particulares, ou ser por eles praticados. A restrição à atribuição de atos de 
polícia a particulares funda-se no corretíssimo entendimento de que não 
se lhes pode, ao menos em princípio, cometer o encargo de praticar atos 
que envolvem o exercício de misteres tipicamente públicos quando em 
causa liberdade e propriedade, porque ofenderiam o equilíbrio entre os 
particulares em geral, ensejando que uns oficialmente exercessem 
supremacia sobre outros. Daí não se segue, entretanto, que certos atos 
materiais que precedem atos jurídicos de polícia não possam ser 
praticados por particulares, mediante delegação, propriamente dita, ou 
em decorrência de um simples contrato de prestação. Em ambos os casos 
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(isto é, com ou sem delegação), às vezes, tal figura aparecerá sob o rótulo 
de `credenciamento’. (...).”. (Curso de Direito Administrativo. 30.ª ed., Ed. 
Malheiros, São Paulo: 2013, pág. 855 sem grifo no original).No mesmo 
sentido, Marçal Justen Filho:”Veda-se a delegação do poder de polícia a 
particulares não por alguma qualidade essencial ou peculiar à figura, mas 
porque o Estado Democrático de Direito importa o monopólio estatal da 
violência. Não se admite que o Estado transfira, ainda que 
temporariamente, o poder de coerção jurídica ou física para a iniciativa 
privada.Isso não significa vedação a que algumas atividades materiais 
acessórias ou conexas ao exercício do poder de polícia sejam transferidas 
ao exercício de particulares. O que não se admite é que a imposição 
coercitiva de deveres seja exercitada por terceiros, que não os agentes 
públicos. Anote- se que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 58 
e seus parágrafos da Lei 9.649/1998 sob o fundamento de que o poder de 
polícia de profissões não pode ser delegado legislativamente para 
entidades privadas (ADI 1.717).” (Curso de Direito Administrativo. 9.ª ed., 
Ed. RT, São Paulo: 2013, pág.603).Apesar de ser entidade da Administração 
indireta, a CMTU-LD não é órgão municipal.

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1415357-6 - Região Metropolitana de Londrina 
- Foro Central de Londrina -  Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime -  J. 
13.10.2015)

RECURSO INOMINADO – AUTOS DE INFRAÇÃO DE  TRÂNSITO – URBS - 
INDELEGABILIDADE DO PODER DE  POLÍCIA À SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA -  JULGAMENTO DA ADIN Nº. 52764-2 PELO ÓRGÃO  ESPECIAL 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE –  PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA E DA  PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - MODULAÇÃO  
TEMPORAL – EFEITO “EX NUNC” - VINCULAÇÃO AOS  ÓRGÃOS DO 
PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL –  INOBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO  PRAZO DE 30 DIAS PARA JULGAR O RECURSO –  NULIDADE DA 
SANÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE  REFORMADA. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.    

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por maioria dos

votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, 
nos exatos termos deste voto

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000885-58.2011.8.16.0179 - Curitiba -  Rel.: 
ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - Rel.Desig. p/ o 
Acórdão: Carla Melissa Martins Tria -  J. 02.09.2013)
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Ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
TRÂNSITO. MULTA. INCOMPETÊNCIA DA EPTC PARA REALIZAR 
AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E APLICAÇÃO DE MULTA.
PODER DE POLÍCIA INDELEGÁVEL. Nos termos do artigo 173, § 1º, II e 
§ 2º da Constituição Federal, as empresas públicas equiparam-se às 
empresas privadas. Dispõe, ainda, o citado dispositivo constitucional que 
as empresas públicas e sociedades de economia mista só podem exercer 
atividades no âmbito da prestação de serviços e exploração da atividade 
econômica, sendo-lhes vedada a ingerência em quaisquer outras áreas 
típicas de atuação estatal. O serviço de fiscalização, autuação e aplicação 
de multa de trânsito é atividade típica do exercício do poder de polícia 
administrativa, não podendo ser delegado a particulares ou empresas que 
possuem natureza jurídica de direito privado. O poder de polícia como ato 
limitador dos exercícios individuais em benefício do interesse público é 
ato indelegável às pessoas jurídicas de direito privado. No caso, a EPTC 
é uma empresa pública, constituída como Sociedade Anônima (S/A), 
com personalidade jurídica de Direito Privado, e seu ato de autuação por 
infração de trânsito e aplicação de multa é ato típico do poder de polícia 
que somente pode ser praticado por agentes públicos da Administração 
Pública Direta. O exercício de atos de poder de polícia por pessoa jurídica 
de direito privado poderia, inclusive, aumentar a busca pelo lucro, através 
das multas aplicadas decorrentes de autos de infração, o que vai de 
encontro ao princípio da moralidade. Precedente do Colendo STJ. POR 
MAIORIA, VENCIDO O REVISOR, APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70047792171, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 09/05/2012)

Destarte, conclui-se caber ao Município de …., no exercício de seu poder 
de polícia administrativa, a aplicação de sanções aos particulares (previstas na 
legislação local como Códigos de Obras, de Posturas, Sanitários etc.), restando 
à Companhia de Saneamento a fiscalização de todas as edificações urbanas 
quanto à ausência e/ou (ir)regularidade de suas conexões às redes públicas de 
abastecimento de água e coleta de esgoto, seguida de comunicação ao órgão 
municipal responsável.

É a consulta.
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Curitiba, 07 de junho de 2018.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

Ana Letícia de Sampaio Oliveira
Assessora Jurídica

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
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CONSULTA 44/2016

EMENTA: Exame de Inquérito Civil instaurado para apurar 
possível poluição hídrica e do solo na … por ausência de coleta 
e tratamento de esgoto na zona de amortecimento de Unidades 
de Conservação de Proteção Integral. Declínio de competência 
para o Ministério Público Federal pelo fato da … ser bem da 
União, conforme inciso IV, do artigo 20, da Constituição Federal. 
Manifestação pela não homologação do declínio de atribuição.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio 
em razão da promoção de declínio de atribuição realizada pela ...ª Promotoria 
de Justiça da comarca de ... para o Ministério Público Federal, tendo em vista 
dúvida suscitada pelo douto Conselheiro Relator, que após analisar a questão, 
entendeu prudente a conversão do feito em diligência para colher informação 
sobre o entendimento de a qual órgão Ministerial cabe a atribuição para 
examinar danos ambientais ocorridos na...

Referido Inquérito sob nº ... foi instaurado com objetivo de apurar 
possível poluição hídrica e do solo na ... por ausência de coleta e tratamento 
de esgoto.

Ao final do trâmite, a ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... 
concluiu que o Ministério Público Federal é quem possui atribuição para 
análise do presente Inquérito Civil, sob o exclusivo fundamento de que se 
trata de dano ambiental ocorrido em ilha costeira, a qual se constitui bem da 
União nos termos do artigo 20, inciso IV, da Constituição da República.

Sendo estas as razões do declínio de atribuição, adota-se, por 
brevidade, o relato estampado às fls. … em despacho proferido pelo agente 
presidente do feito.

Passa-se, diretamente, às ponderações.
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O presente caso trata de poluição hídrica e do solo decorrente da 
ausência de coleta e tratamento de esgoto na ..., mais especificamente nas 
localidades de ... (...), ... e ..., que constituem zona de entorno/amortecimento123 
do Parque Estadual ... e da Estação Ecológica ..., no município de ....

Primeiramente, embora indubitável que a ... seja bem da União, nos 
termos do artigo 20, IV, da Constituição da República, deve-se observar que 
houve a sua cessão sob regime de aforamento ao Estado do Paraná no ano de 
1982, por meio da Portaria ... do Ministério da Fazenda, nos seguintes termos:

“Art. 1º - O Serviço de Patrimônio da União fica autorizado a promover 
a cessão, sob o regime de aforamento, ao Estado do Paraná, dos 
terrenos de marinha e nacional interior que constituem a denominada 
“...”, situada na Baía de ..., Município de ..., Estado do Paraná, exceto os 
terrenos e as benfeitorias neles existentes que se acham sob a jurisdição 
de órgãos da administração federal.

Art. 2º - Os terrenos a que se refere o artigo anterior destinam-se a 
preservação do ambiente natural e o equilíbrio ecológico, proteção da 
flora e fauna e dos bens tombados, reflorestamento, bem assim, para 
execução de plano turístico e de urbanização.”

O Estado do Paraná, portanto, passou a exercer o domínio útil da ... 
com o compromisso de assegurar a preservação do ambiente natural e a 
adequada execução do plano turístico e da urbanização. A cessão com regime 
de aforamento permitiu e permite ao Estado do Paraná o domínio direto da ..., 
conforme se percebe da exegese do artigo 4º da Portaria ... do Ministério da 
Fazenda:

“Art. 4º - Responderá o cessionário, judicial ou extrajudicialmente, por 
quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, 
objetivando os terrenos de que trata esta Portaria.”

123 Nos termos do artigo 27 do Decreto Federal 99.274 de 06.06.1990: “Nas áreas circundantes 
das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a 
biota ficará subordinada às normas editadas pelo Conama”.
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A Lei Estadual ... novamente declara a situação dominial da ... em seu 
artigo 1º:

“A ..., ilha costeira situada na baía de ..., Município de ..., bem da União, 
nos termos do inciso IV do artigo 20 da Constituição Federal, cedida ao 
Estado do Paraná em ..., por meio de Contrato de Cessão, sob regime 
de aforamento, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda nº ..., 
constitui região de especial interesse ambiental e turístico do Estado do 
Paraná.”

Veja-se que, por meio do Decreto ..., atribuiu-se ao então Instituto de 
Terras, Cartografia e Florestas (ITCF), atual Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a 
execução das atribuições conferidas ao Estado do Paraná constantes na Portaria 
supracitada.

Denota-se, assim, que apesar da ... ser uma ilha costeira e, 
consequentemente, se enquadrar como bem da União (artigo 20, IV, da 
Constituição da República), esta foi cedida sob o regime de aforamento para 
o Estado do Paraná, o qual, na condição de cessionário, deve resguardar e 
proteger a ... inclusive judicial e extrajudicialmente, o que o torna responsável 
por interceder por qualquer dano ambiental ali praticado.

Com esse desiderato, o Estado do Paraná, por meio dos Decretos ..., e 
..., criou, respectivamente, a Estação Ecológica..., que compreende a extensão 
de cerca de oitenta e um por cento dos terrenos cedidos pela Portaria ... do 
Ministério da Fazenda, e o Parque Estadual ..., que compreende a extensão 
de doze por cento daquela Ilha, ambas Unidades de Conservação de Proteção 
Integral com o objetivo a preservação e reconstituição dos seus ambientes 
naturais sob a guarda e gestão do Instituto Ambiental do Paraná.

O entorno dessas Unidades de Conservação, definido como área de 
ocupação, submete-se à proteção prevista às zonas de amortecimento dos 
referidos espaços ambientais protegidos, o que é operacionalizado, sem prejuízo 
do dever de respeito à legislação ambiental pertinente e de abstenção de atos 
de degradação e/ou poluição ambiental, pela obrigação de respeito ao Plano 
de Uso da ..., que define a adequada ordenação do uso e preservação de um 
local especialmente protegido, assim como o respeito à necessidade de prévia 
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obtenção de autorização/licenciamento ambiental do órgão público ambiental 
responsável pela gestão … .

O mapa abaixo124 deixa evidente não somente o caráter de preservação 
ambiental que deve prevalecer em ..., mas também como as áreas de ocupação se 
encontram no entorno (zona de amortecimento) das Unidades de Conservação:

No caso em tela, a nosso aviso, a conjunção do aforamento da ... ao 
Estado do Paraná com a existência de Unidades de Conservação Estaduais que 
tornam especialmente protegidos a integralidade daquele locus afastam a 
peremptória necessidade de atuação do Ministério Público Federal. Isto porque 
cabe ao Ministério Público do Estado do Paraná atuar em qualquer infração e 
dano, consumado ou iminente, em Unidade de Conservação Estadual e em suas 
áreas de entorno.

Nessa toada, veja-se a Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná:

“DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, 
em dar provimento ao recurso em sentido estrito, declarando-se a 
competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento 
dos autos, nos termos do voto. EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
CRIME CONTRA A FLORA. ARTIGO 40, CAPUT, DA LEI 9.605/1998. 
DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL À 
JUSTIÇA FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO ESTADUAL. VIABILIDADE. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL, SEM OFENSA A BENS, SERVIÇOS 
OU INTERESSES DA UNIÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”125. 
(grifos nossos)

Importante ressaltar que em nenhum dos acórdãos colacionados pela 
... Promotoria de Justiça da comarca de ... e que fazem referência à competência 
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, houve o 

124  ....

125 TJ-PR - RSE: … PR ... (Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: ..., 2ª 
Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: ....
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enfrentamento de uma situação como a que se apresenta nos presentes autos, 
qual seja a de uma ilha costeira que além de ter sido aforada a um Estado da 
Federação, também tem a integralidade de seu espaço territorial abrangido por 
Unidades de Conservação de Proteção Integral e suas zonas de amortecimento 
sob a gestão e administração estaduais.

Ademais, em análise não exauriente da Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná relacionada a crimes, infrações ou danos ambientais 
promovidos na ..., as referidas demandas judiciais têm sido julgadas no âmbito 
da Justiça Estadual. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE NULIDADE. MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EDIFICAÇÃO 
EXTERNA NA .... AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO INSTITUTO AMBIENTAL 
DO PARANÁ. IAP. MULTA APLICADA COM FULCRO NO ART. 74 DO DECRETO 
FEDERAL N. 6.514/08. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A prescrição intercorrente prevista no art. 
21, §2º do Decreto Federal n. 6.514/2008, se aplica somente nos casos em 
que o processo administrativo esteve parado totalmente pelo período igual 
ou superior a três anos, sendo incabível o reconhecimento da prescrição 
quando existira diligências e movimentações processuais, resultando na 
demora do processo. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por 
cerceamento de defesa quando a parte não formula pedido de designação 
de audiência de instrução e julgamento, ou produção de novas provas, até 
a apresentação de impugnação à contestação e, requerendo o julgamento 
do feito, exerceu amplamente seu direito de ação e defesa. 3.O julgamento 
extra petita é aquele em que o magistrado ao decidir concede mais do que 
o solicitado, sendo assim, não há que se falar em sentença extra petita, 
quando a decisão foi pela improcedência do pedido inicial. 4. Nos termos 
do art. 74 do Decreto Federal n. 6.514/08, é cabível a aplicação de multa 
quando há a promoção de construção em solo não edificável ou em seu 
entorno, quando inexistente autorização da autoridade competente. 
5.Recurso conhecido e não provido. Diante do exposto, decidem os Juízes 
Integrantes da 4ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, 
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, para o fim de afastar a 
multa por descumprimento de decisão judicial imposta126

126 TJPR – .... Relator: Liana de Oliveira Lueders. Data de julgamento: ..., 4ª Turma Recursal em 
Regime de exceção.
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DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEIÇÃO. CRIME SUPOSTAMENTE 
PRATICADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL, SEM OFENSA A 
BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.2. NULIDADE DA SENTENÇA POR 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. 
DECISÃO PROLATADA POR MAGISTRADO SUBSTITUTO QUE, EMBORA 
NÃO TENHA PRESIDIDO A INSTRUÇÃO, TEVE CONDIÇÕES DE APODERAR-
SE POR COMPLETO DAS EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS. PRINCIPIOLOGIA 
EM COMENTO QUE SE FLEXIBILIZA ANTE A INSTRUMENTALIDADE DAS 
FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. PRECEDENTES.3. PEDIDO 
DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. 
VESTIBULAR OFERECIDA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 
41 DO CPP. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO.4. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA, 
EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RÉU ACUSADO DE CAUSAR DANO 
A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR REFORMAR UMA POUSADA NA ... SEM 
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO IAP. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A 
ATESTAR A OCORRÊNCIA DE EFETIVO DANO AMBIENTAL ADVINDO DA 
CONDUTA IMPUTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 
ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO 
VII, DO CPP. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.127

EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME, EM TESE, DE DANO INDIRETO À 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA … - DELITO TIPIFICADO NO ART. 40, 
CAPUT, C/C ART. 2º, AMBOS DA LEI 9605/98 - CRIME CUJA PENA MÍNIMA 
NÃO EXCEDE UM ANO - SUSPENSÃO CONDICIONAL NÃO PROPOSTA PELO 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INSTITUTO PREVISTO NO ART. 
89 DA LEI 9099/95 - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL 
ATÉ QUE HAJA A JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS ORA 
PACIENTES APÓS O QUE DEVERÁ SER ABERTA VISTA AO REPRESENTANTE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROPOR A SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO OU JUSTIFICAR OPÇÃO DIVERSA - ORDEM 
CONCEDIDA.128

ESTADO DO PARANÁ AGRAVO Nº … Agravante : … : ... - .... Interessado: 
.... Relator : Des. Jorge Vargas Vistos, etc... Diante da causa de pedir: 
cancelamento de reservas e dano ambiental, em ação proposta por 

127 TJPR -  .... Data do julgamento ..., 2ª Câmara Criminal.

128 TJPR - Processo n. .... Relator Laertes Ferreira Gomes. Data do julgamento ..., 2ª Câmara 
Criminal.
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carregadores de bagagens e marinheiro, mantenho a decisão agravada 
por seus próprios fundamentos e nego seguimento ao agravo de fls. 1095 
e seguintes eis que da decisão que converte o agravo de instrumento em 
agravo retido, não cabe recurso, conforme dispõe o art. 527, § único do CPC. 
Curitiba, 18 de janeiro de 2013.129

EMENTA: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. II - DECISÃO QUE EM SANEADOR 
AFASTA QUESTÕES PRELIMINARES. III - QUESTÕES QUE PODEM SER 
REVISTAS OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
EXCEPCIONAIS PREVISTAS NA CABEÇA DO ART. 522 DO CPC. DOUTRINA. 
IV - APLICAÇÃO DO ART. 527, II DO CPC.V - RECURSO CONVERTIDO EM 
AGRAVO RETIDO. Vistos, etc... Insurge-se a ré/agravante frente a r. 
decisão de fls. 844-851/TJ aperfeiçoada às fls. 863-864/TJ que, em ação 
de indenização por danos materiais e morais movido contra a mesma e 
a empresa ...., em razão da explosão do navio ..., no Porto de …., a qual 
tem como causa de pedir o cancelamento das reservas nos campings 
e pousadas da ... e a degradação ambiental, indeferiu as seguintes 
preliminares suscitadas: incompetência absoluta da justiça estadual diante 
o chamamento do IBAMA ao 2 processo e da aplicação da Convenção 
Internacional à controvérsia; ilegitimidade da agravada para figurar no 
pólo ativo da ação, diante da inexistência dos requisitos da representação; 
necessidade de chamamento ao feito da Administração dos Portos de 
Paranaguá, Antonina, do IBAMA, IAP, dos importadores (donos das 
cargas transportadas pelo navio ... pelo fato da coisa); e, necessidade 
de conversão de rito ordinário para sumário. Sustenta, em síntese, a 
necessidade de remessa dos autos a justiça federal; a necessidade de 
chamamento ao feito da administração dos portos de ... e ..., Ibama, IAP; 
e, a necessidade de conversão do rito ordinário para sumário. Decisão de 
fls. 1040-1045/TJ, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões 
às fls. 1052-1069. É, em resumo, o relatório. O recurso é tempestivo e está 
devidamente preparado, porém não merece prosperar porque as questões 
suscitadas podem ser revistas oportunamente, não colocando em risco o 
direito da agravante, razão pela qual não é cabível o recurso de agravo 
de instrumento, por ausência de qualquer das hipóteses excepcionadas na 
parte final da cabeça do art. 522 do CPC. Nesse sentido: “(...) é inequívoco 
o intento legal de diminuir quantitativamente os agravos de instrumento, 
razão pela qual a lesão grave a que se refere a lei é ao direito da parte 
e não ao processo, única 3 exegese capaz de legar ao passado o atual 

129 TJPR - Processo n. .... Relator Jorge de Oliveira Vargas. Data do julgamento ..., 8ª Câmara 
Cível.
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estado de coisas que se passam na vida judiciária.”1 Por essas razões, a 
teor do art. 527 II do CPC, converto este agravo de instrumento em agravo 
retido, determinando a remessa dos autos ao juiz da causa. Publique-se. 
Curitiba, .... Jorge Vargas Relator 1 Fux, Luiz. A reforma do processo civil: 
comentários e análise crítica da reforma infraconstitucional do Poder 
Judiciário e da reforma do CPC; Niterói: Impetus, 2006; p. 5- 6.130

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO AGRAVADA 
QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DE POUSADA DE PROPRIEDADE DO 
AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) – 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - REITERADAS 
AFRONTAS À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ATINENTE AO PLANO DE USO DA 
... - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão do princípio da 
soberania do interesse público sobre o particular, a proteção ambiental 
deve prevalecer sobre a exploração econômica. 2. O empreendimento de 
propriedade do agravante vem cometendo diversas irregularidades desde 
sua aquisição, as quais demandam interdição pelo Poder Público, sob pena 
de agravamento dos danos ambientais já praticados.131

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA 
- DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE LIMINAR - ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL NA ILHA DO MEL – PORTARIA DO IAP - LIMITAÇÃO AO 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE SOM MECÂNICO/ELETRÔNICO E/OU 
AO VIVO - AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO 
DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 
AGRAVO DESPROVIDO.132

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDIFICAÇÃO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – … - AUTORIZAÇÃO INDEVIDA CONCEDIDA 
PELO IAP - INOBSERVÂNCIA AO PLANO DE USO VIGENTE - ILEGALIDADE- 
RECURSO NÃO PROVIDO. O Instituto Ambiental do Paraná - IAP ao 
conceder autorização para edificação em área de preservação ambiental, 
deve observar as exigências constantes do Plano de Uso recepcionado pelo 
Decreto nº 3502/97.133

130 TJPR - Processo n. ... . Relator Jorge de Oliveira Vargas. Data do julgamento ..., ...ª Câmara Cível.

131 TJPR - Processo n. .... Relator José Marcos de Moura. Data do julgamento ..., ...ª Câmara Cível.

132 TJPR - Processo n. .... Relator Sérgio Arenhart. Data do julgamento ..., ...ª Câmara Cível.

133 TJPR - Processo n. .... Relator Paulo Roberto Hapner. Data do julgamento ..., ...ª Câmara Cível.
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EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL – ... - INOBSERVÂNCIA AO PLANO DE USO VIGENTE- 
AUTORIZAÇÃO INDEVIDA CONCEDIDA PELO IAP - ILEGALIDADE - 
OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ainda que o Decreto nº 3502/97, 
hoje vigente, tenha revogado outras disposições em contrário, acerca 
da construção de benfeitorias em propriedades sob controle do Instituto 
Ambiental do Paraná, tal norma legal determina que se observe o Plano de 
Uso do local, e este, disciplina regras de edificação para a ... que não foram 
observadas, o que evidencia a irregularidade da obra, e a consequente 
inépcia da autorização concedida. De outra parte, o Instituto Ambiental 
do Paraná não pode conceder autorização para edificação em área de 
preservação ambiental, enquanto não definido o plano de instruções 
básicas, e este plano terá que observar as exigências constantes no Plano 
de Uso recepcionado pelo Decreto nº 3502/97. Apelação conhecida e 
provida.134

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ... - 
CONSTRUÇÃO DE CASA EM ÁREA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LEGITIMIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL 
DO PARANÁ PARA FISCALIZAR O LOCAL - NECESSIDADE DE LICENÇA PARA 
CONSTRUÇÃO- CONSTITUCIONALIDADE DO CONTRATO DE CESSÃO DE 
USO, DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ - RECURSO 
DESPROVIDO.” Não verificada a apontada ilegalidade do ato praticado 
pela autoridade impetrada, resultando, ao revés, do exercício regular de 
sua atividade fiscalizadora da ocupação da área da ..., bem assim, por 
ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida nestes 
autos, é de ser negado provimento ao recurso.135

 Ademais, deve-se frisar que o Inquérito Civil em questão tem como objeto 
específico poluição ocorrida nas áreas de entorno (zona de amortecimento) 
do Parque Estadual ... e da estação Ecológica  .., e não a discussão sobre a 
dominialidade de terreno situado na referida Ilha. O bem jurídico a ser tutelado 
não é ... em si, o que torna o Estado do Paraná o principal interessado nos danos 
ambientais que ali ocorram, até porque os terrenos foram-lhe cedidos com a 
exclusiva finalidade de preservação ambiental.

134 TJPR - Processo n. .... Relator Jorge Wagih Massad. Data do julgamento ..., ...ª Câmara Cível.

135 TJPR - Processo n. .... Relator Rosana Amara Girardi Fachin. Data do julgamento ..., ...ª 
Câmara Cível.



290
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

Nessa toada, pertinente a abordagem de Ricardo Cavedon:

“(...) o bem ambiental transindividual não pode vir a se confundir com o 
suporte material a ele inerente, sendo unicamente uma representatividade, 
enquanto existente, uma abstração merecedora de proteção e integral 
preservação; o bem cultural, o patrimônio histórico paisagístico, da 
mesma forma, pode vir a ser compreendido como diferente do imóvel 
em que situado, ou da localização a que destinado, não passando de 
uma ficção relevante e protegida pelo direito, mas não incorporada à 
dicotomia patrimônio público   patrimônio privado”.136

Portanto, a nosso aviso, não há que se falar em prejuízo a bem da 
União e, consequentemente, não há razão para os autos serem remetidos ao 
Ministério Público Federal, sem prejuízo da possibilidade deste órgão, se assim 
entender, instaurar procedimentos e adotar providências administrativas e/ou 
judiciais nas questões afetas ..., inclusive em litisconsórcio com o Ministério 
Público do Estado do Paraná137.

Logicamente que, na hipótese de atuação do Ministério Público 
Federal e de necessidade de judicialização em relação às questões relativas ..., 

136 CAVEDON, Ricardo. Teoria Geral dos Direitos Coletivos: releitura da racionalidade dos direitos 
fundamentais de terceira geração. Ed. Juruá, 2015, p. 241.

137 A possibilidade de atuação em litisconsórcio dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal está 
prevista no artigo 113, inciso I, do CPC, e no § 5º, artigo 5º, da Lei de Ação Civil Pública (Lei Federal 
7.347/1985, e é corroborada pela Jurisprudência das cortes superiores. A título de exemplo, veja-se: 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO 
ATIVO FACULTATIVO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL E DO TRABALHO. ARTIGO 
5º, § 5º, DA LEI N. 7.347/1985. COMUNHÃO DE DIREITOS FEDERAIS, ESTADUAIS E TRABALHISTAS. 
1. Nos termos do artigo 5º, § 5º, da Lei n. 7.347/1985: "admitir-se-á o litisconsórcio facultativo 
entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses 
e direitos de que cuida esta lei.. 2. À luz do art. 128 da CF/88, o Ministério Público abrange: o 
Ministério Público da União, composto pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e os 
Ministérios Públicos dos Estados. 3. Assim, o litisconsórcio ativo facultativo entre os ramos do MPU 
e os MPs dos Estados, em tese, é possível, sempre que as circunstâncias do caso recomendem, para 
a propositura de ações civis públicas que visem à responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico 
e paisagístico, à ordem econômica e urbanística, bem como a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo, inclusive de natureza trabalhista. (…) 6. Dessa forma, diante da pluralidade de direitos que 
a presente demanda visa proteger, quais sejam: direitos à ordem econômica, ao trabalho, à saúde e 
ao consumidor, é viável o litisconsórcio ativo entre o MPF, MPE e MPT. 7. Recurso especial provido.” 
(STJ. 1ª Turma. REsp 1.444.484-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/9/2014)
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o simples fato do ente federal figurar no polo ativo já deslocaria a competência 
jurisdicional à Justiça Federal:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM MATÉRIA CÍVEL, 
FIXADA RATIONE PERSONAE - ART. 109 , I , DA CF/88 – ATUAÇÃO DO 
MPF COMO AUTOR, EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I – A competência da Justiça 
Federal, em matéria cível, prevista no aludido art. 109 , I , da CF/88 , 
é fixada ratione personae. De acordo com recentes precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça e do TRF/1ª Região, será competente a 
Justiça Federal se, nas respectivas causas, figurar a União (incluído o 
Ministério Público Federal, órgão da União), entidade autárquica ou 
empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponente (…).138

 Independentemente da possível e eventual atuação do Ministério 
Público Federal, importante reiterarmos que, a nosso sentir, as questões 
relacionadas à proteção ambiental ..., ao menos em princípio, são de 
competência da Justiça Estadual, e que não se afiguraria acertado, diante dos 
fundamentos expostos, qualquer posicionamento que subtraia do Ministério 
Público do Estado do Paraná a sua necessária e indispensável atuação para 
proteger o meio ambiente na ...

É a consulta.

Curitiba, 06 de dezembro de 2016.

138TRF-1. Agravo de instrumento n. 63295 TO 0063295-94.2010.4.01.0000. Relator Des. Federal 
Assusete Magalhães. Julg. 17 de Maio de 2011.
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CONSULTA Nº 57/2014

CONSULENTE: ...ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE …..

DESCRIÇÃO DO FATO: ORIENTAÇÕES A RESPEITO DE SANEAMENTO 
BÁSICO.

EMENTA: SANEAMENTO BÁSICO. RECLAMANTE RELATA SOFRER 
COM INUNDAÇÕES QUANDO HÁ EXCESSIVO VOLUME DE CHUVAS 
EM RAZÃO DE ESGOTO CLANDESTINO EM TODA A RUA. DÚVIDA 
QUANTO À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR 
A SANEPAR A INSTALAR A REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE.

1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA SANEPAR 
PELAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA LOCALIDADE. DEVER 
DO MUNICÍPIO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE 
DRENAGEM URBANO. POSSÍVEL IMPLICAÇÃO DOS DEMAIS 
MORADORES NA SOBRECARGA DAS GALERIAS PLUVIAIS. TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE TODOS OS ENVOLVIDOS 
VISLUMBRADO COMO SOLUÇÃO MAIS RÁPIDA E EFICAZ PARA A 
QUESTÃO PONTUAL.

2. PRECÁRIA SITUAÇÃO GLOBAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO 
MUNICÍPIO. PLANO DIRETOR, EM VIGOR DESDE 2006, PREVÊ 
A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO PRAZO 
MÁXIMO DE 10 ANOS. META, ATÉ O MOMENTO, NÃO ATINGIDA. 
SANEPAR É PRESTADORA DO SERVIÇO HÁ 40 ANOS, PORÉM 
AINDA HÁ 30% DAS RESIDÊNCIAS SEM LIGAÇÃO AO ESGOTO 
REGULAR, INDICANDO INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. RAZÕES DE 
ORDEM SOCIAL QUE DEVEM PREVALECER SOBRE AS DE ORDEM 
ECONÔMICA, SEGUNDO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA 
DO ESTADO DO PARANÁ.



294
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

3. URGÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO, COM A PARTICIPAÇÃO POPULAR. INSTRUMENTO 
PARA GARANTIR A IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, EFICIÊNCIA 
E MORALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. TAMBÉM É CONDIÇÃO 
PARA REALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO, PARÂMETRO PARA A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
E REQUISITO PARA RECEBER RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS 
AO SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO QUE PREJUDICA A CONSECUÇÃO DO DIREITO À CIDADE 
JUSTA E SUSTENTÁVEL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO 
MINISTERIAL EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
ESPECÍFICO.

4. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI 
8.987/1995. MATÉRIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
QUE ENSEJA ATUAÇÃO MINISTERIAL E ADEQUAÇÃO DA 
CONCESSÃO AOS DITAMES E REQUISITOS DE VALIDADE DO ART. 
11 DA LEI N. 11.445/2007.

 

A ...ª Promotoria de Justiça de …..consulta este Centro de Apoio 
Operacional de Habitação de Urbanismo com relação à propositura de ação civil 
pública contra o órgão público responsável pelo saneamento (SANEPAR), ao fito 
de obrigá-lo a instalar rede de esgoto em determinada localidade do município.

Informa que instaurou o procedimento preparatório em epígrafe após 
receber reclamação da senhora ….., cuja residência situa-se abaixo do nível da 
Rua Joaquim Batista Ribeiro e, em razão da rua não ter rede coletora de esgoto, 
mas tão somente galeria pluvial, toda vez que chove são os dejetos acumulados 
em sua residência, causando alagamentos “até o tornozelo”, conforme relatado 
nos autos.

A Promotoria oficiou o Município de …., por meio da Secretaria Municipal 
de Obras e a Vigilância Sanitária, e a SANEPAR solicitando esclarecimentos.
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Em resposta, o Município informou que solucionou parte dos problemas 
ao realizar o desentupimento dos bueiros defronte à residência da reclamante, 
porém, que era imprescindível a ligação de rede de esgoto por parte da SANEPAR 
porque as galerias pluviais poderiam não suportar o excessivo volume de chuvas 
e o problema provavelmente voltaria a ocorrer (fl.13).

A sua vez, a SANEPAR confirmou que naquela rua ainda não existe rede 
de esgoto, porém que não autorizou a dispersão de esgoto doméstico nas galerias 
pluviais, e que estaria programando realizar a instalação de rede coletora de 
esgoto naquela localidade em 90 dias (fl.25). Após, indicou que o início das obras 
de instalação estaria estimado para dezembro do corrente ano (fl.37).

Por fim, a partir de incitação deste CAOPJ-HU para complementação de 
informações, o Município informou que o Termo de Referência para contratação 
do Plano Municipal de Saneamento está sendo elaborado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente e enviou o 
contrato e aditivo contratual firmados com a SANEPAR.

Diante destas respostas, a Promotoria de Justiça consulta este Centro 
de Apoio acerca da intervenção ministerial no caso, ponderações que se acham 
lançadas a seguir.

É o relatório.

Em face dos elementos colimados nos autos do procedimento 
preparatório, formulamos as seguintes ponderações:

1) Considerações quanto à responsabilidade da SANEPAR, do 
Município de ….. e dos demais moradores da rua:

O contrato e aditivo contratual acostados dão conta de que à SANEPAR 
teria sido delegada integral e exclusivamente a responsabilidade não só pela 
execução das obras de saneamento básico no município, mas também, pelo 
planejamento e cronograma das mesmas.
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É o que se extrai da cláusula segunda do “Contrato de concessão para 
exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e remoção de 
esgotos sanitários”, entabulado entre as partes em 1974, com duração projetada 
de 30 anos:

Para um perfeito desempenho do encargo aqui assumido, compete 
à concessionária, com exclusividade, diretamente ou mediante 
contrato com entidade especializada em engenharia sanitária:

a) estudar, projetar e executar as obras relativas à construção, 
ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento 
de água potável e de esgotos sanitários municipais;

b) atuar como órgão coordenador, executor ou fiscalizador de 
execução dos convênios celebrados para fins de item “a” entre o 
município e órgãos federais ou estaduais;

c) operar, manter, conservar e explorar os serviços de água potável 
e de esgotos sanitários;

d) emitir, fiscalizar e arrecadar as contas dos serviços que prestar.

Na data de 10/04/1996, as partes firmaram Termo Aditivo prorrogando 
o contrato por igual período (cláusula primeira) e acrescendo a obrigação 
de instalar 500 metros de rede de esgoto, e 1600 ligações prediais, a ser 
executada no horizonte de 24 meses (cláusula segunda e oitava), mantendo as 
responsabilidades da SANEPAR e adicionando que à concessionária compete: 
“elaborar os projetos técnicos e prestar toda a orientação técnica necessária 
para o bom andamento das obras”.

Desta forma, se não restam dúvidas de que a SANEPAR é competente 
pelo planejamento e pela operação da rede pública de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos esgotos, ao Município resta a responsabilidade 
pela manutenção do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 
como uma das vertentes integrantes do saneamento básico, nos termos do art. 
2º da Lei n. 11.445/2007:
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Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de 
água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 
seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas;

A instalação e manutenção das galerias pluviais é obra urbana 
indispensável para evitar o alagamento das ruas, mediante a captação e 
condução das águas ao escoadouro natural, em condições técnicas adequadas. 
As inundações em razão da ausência ou precariedade de galeria pluvial causam 
prejuízos materiais aos comerciantes e moradores afetados, os quais têm 
justo motivo para buscar reparação judicial dos danos, pela ineficiência da 
Administração Pública municipal neste setor.139

Observa-se que no caso em tela, a princípio, a inundação na residência 
da reclamante ocorreu por duas causas: ausência de rede de esgoto em toda 
a rua e falta de manutenção da galeria pluvial. Tanto é assim, que bastou o 
Município desentupir a manilha defronte à residência da reclamante para que o 
problema de inundação fosse temporariamente mitigado.

139 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2013. 
P.457
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Do exposto, extrai-se que o dever de agir é tanto da SANEPAR quanto 
do Município: a SANEPAR para que instale a rede de esgoto naquela rua, de 
modo que os dejetos domésticos tenham destinação correta; e o Município para 
realizar a manutenção periódica da rede de drenagem, permitindo que a água 
da chuva escoe com fluidez, principalmente em ocasiões de chuvas fortes.

Doutro giro, todavia, também os moradores que promovem despejo 
do esgoto doméstico em ligações clandestinas acham-se em situação de 
irregularidade. Não se pode olvidar que tal prática configura ilícito ambiental. 
De acordo com o artigo 54, inciso V, do §2º da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais), despejar dejetos e lixo doméstico in natura na rede pluvial configura 
crime de poluição hídrica (“crime de esgoto clandestino”):

Art.54: Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º Se o crime:

V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos.

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

Inclusive, impertinente a alegação dos moradores ao defenderem que 
despejam o esgoto diretamente na galeria pluvial por falta de alternativa em 
razão de ainda não ter sido instalada a rede coletora pela SANEPAR.

Primeiramente, determina a Carta Magna ser dever de todos, Poder 
Público e coletividade, a proteção ao meio ambiente (art.225). Para evitar danos 
ao meio ambiente cabia aos proprietários dos imóveis na rua, por iniciativa 
própria, instalar captação de esgoto regular individual, tal como fossas sépticas, 
para evitar a contaminação do meio ambiente enquanto não fosse instalado o 
sistema coletivo de captação de esgoto.

Tal solução – destaque-se, provisória e excepcionalmente admitida – é 
a que se depreende da Lei n. 11.445/2007:



299
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da 
entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente 
urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de 
outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e 
destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas 
pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas 
ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

Não se pode esquecer que a responsabilidade pelos danos ambientais 
também pode ser atribuída ao Administrador Municipal na modalidade culposa, 
por omissão, pois não exerceu seu poder de polícia, ao deixar de notificar, ano 
após ano, os proprietários dos terrenos a instalarem sistema coletor de esgoto. 
Outrossim, o Poder Público tem função pedagógica, em matéria ambiental e 
sanitária, devendo orientar a população sobre o adequado manejo do esgoto 
doméstico, procedimento não adotado in casu.

Neste aspecto, a própria SANEPAR reiterou que, enquanto não for 
instalada a rede coletora, a solução seria a colocação de fossas sépticas 
individuais em cada residência da rua (fls. 25).

Contudo, diante da situação fática, há que se ponderar sobre a 
razoabilidade de se exigir a instalação e o custeio de fossas sépticas na localidade, 
para tornarem-se inócuas e imprestáveis tão logo sejam levadas a cabo as 
conexões domiciliares à rede pública. Isso porque o uso de fossas sépticas, no 
meio urbano, é considerado ultima ratio, sistema subsidiário ao público, não 
indicado para locais com alto adensamento populacional:

(…) deve-se fazer uma avaliação sobre o que se considera solução 
sanitária de uso possível, tendo em vista características físicas, 
demográficas, econômicas e ambientais. Determinadas soluções 
sanitárias, a exemplo de fossas sépticas, não são recomendadas para 
solos com baixa capacidade de absorção e para áreas muito adensadas, 
podendo ter o seu uso restringido, embora possam representar a solução 
mais apropriada para outras realidades. Nas áreas adensadas, também 
pode ocorrer problemas quanto à utilização de poços, sendo que seu 
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uso intensivo e não controlado pode provocar rebaixamento do nível 
do aquífero, favorecendo a ocorrência de fenômenos de salinização do 
manancial subterrâneo e a alteração da estrutura do solo, entre outras 
consequências indesejáveis ao ambiente. Embora essas questões sejam 
relevantes para a avaliação das condições de saneamento básico, os 
sistemas de informação existentes são incapazes de informar sobre esses 
pontos. Assim, por exemplo, embora o uso da   fossa séptica seja uma 
solução sanitária, devendo a população coberta por essa alternativa 
ser considerada como atendida, em determinadas circunstâncias, o uso 
dessa alternativa pode representar riscos à saúde pública, situação que o 
conjunto de indicadores disponíveis não é capaz de aferir.140

Além disso, como, a princípio, a SANEPAR programou o início das 
obras de extensão da rede para dezembro do corrente ano, não se mostra 
economicamente racional realizar investimentos sobrepostos com finalidade 
igual, até mesmo porque, posteriormente, lacrar e desativar as fossas pode ser 
procedimento complexo, com relevantes implicações de ordem ambiental.

Assim, exsurge prudente notificar os demais moradores para que se 
abstenham de lançar qualquer tipo de resíduos sólidos, neste ínterim, que 
possam estar entupindo a manilha, além de fiscalizar o Município de ….. para que 
promova periódica manutenção do sistema de drenagem e a SANEPAR para que 
comece as obras de instalação da rede no local dentro do prazo anteriormente 
apontado (dezembro de 2014).

2) Considerações quanto à propositura de ação civil pública:

Conforme acima observado, configurada a responsabilidade da 
SANEPAR e do Município, e talvez dos demais moradores, a ação civil pública a 
ser proposta seria em desfavor destes três.

Nada obstante a possibilidade jurídica do manejo deste instrumento, 
com os pedidos supra referenciados, no atual contexto do caso, a intervenção 
ministerial poderia encontrar maior celeridade e eficácia (sanar o problema de 

140 MORAES, Luiz Roberto Santos (cord.). Panorama do saneamento básico no Brasil. Vol. 2: 
Análise situacional do déficit em saneamento básico. Brasília: Ministério das Cidas / Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental, 2014, p. 51.
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inundação com esgoto na residência da reclamante) pela via de assinatura de 
Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes envolvidas.

Com efeito, quando acionado, o Município se desincumbiu do ônus de 
limpar a manilha pluvial que causou a inundação. Já a SANEPAR não negou a 
instalação da rede de esgoto na localidade; informou que irá dar início às obras 
em dezembro do corrente ano. Nesse sentido, existe confissão já registrada dos 
órgãos públicos quanto às suas respectivas responsabilidades, sendo necessário 
apenas mecanismo de garantia da adequada execução das mesmas.

Imperativo, sob esta ótica, que a SANEPAR apresente planejamento claro, 
contendo cronograma de obras que permita aferir e fiscalizar o cumprimento do 
alegado nos autos.

Desta forma, sugere-se que eventual TAC consigne:

a) à SANEPAR a imediata elaboração dos projetos e estudos devidos, 
bem como promoção do licenciamento urbanístico e ambiental das respectivas 
obras, para que o início da instalação da rede coletora de esgoto na localidade, 
não ultrapasse o mês de dezembro do corrente, conforme estimado à fl. 37;

b) ao Município, a obrigação de proceder periodicamente à adequada 
manutenção/limpeza da manilha pluvial na área, evitando a acumulação de 
resíduos e a sua saturação;

c) se for o caso, aos demais moradores que se abstenham de jogar 
resíduos sólidos que provoquem o entupimento da manilha, bem como 
promovam às devidas ligações prediais, tão logo disponível a rede pública 
na localidade, por contato própria ou através da SANEPAR, repartindo-se às 
expensas nos termos da lei.

3) Considerações sobre o planejamento urbano, e da política pública 
de saneamento básico e ausência do Plano Municipal de Saneamento:

Independentemente da assinatura de TAC ou propositura de ação civil 
pública, as informações trazidas no procedimento preparatório conduzem à 
necessidade de investigar e acompanhar a situação global de saneamento 
básico no município.
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Há manifesta carência no planejamento urbano municipal e indícios 
de irregularidades na delegação da prestação dos serviços de saneamento pela 
SANEPAR. Veja-se.

O Plano Diretor de ….. (Lei nº 1569/2006) corrobora com o preconizado 
no artigo 2º, inciso I, do Estatuto das Cidades141, de que o saneamento básico 
integra a política e o planejamento urbanos:

Art. 60. A gestão municipal destina-se à realização de ações e atividades 
voltadas ao desenvolvimento sustentável do Município, em conformidade 
às diretrizes previstas pelo artigo 2º da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de 
julho de 2.001, sendo:

I – Promoção do direito a cidade sustentável, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para 
a presente e futuras gerações;

Art.227

§ 2º. As diretrizes de uso e ocupação do solo em conformidade ao 
Zoneamento Ambiental do Município são direcionadas ao ordenamento 
das intervenções antrópicas de saneamento básico, sistema viário, 
ocupação, atividades de prestação de serviços e comércio, industrialização, 
produção agrícola, lazer e recreação, controle e erradicação da degradação 
do ambiente urbano e de proteção ambiental.

Inclusive, considera o mesmo diploma que a cidade apenas cumpre com 
sua função social quando é garantido a todos o direito ao saneamento básico:

Art. 5º. A função social da cidade no Município de …. corresponde ao 
direito à cidade para todos, o que compreende os direitos à terra 
urbanizada, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

141 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 infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações;
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e serviços públicos, à segurança, ao transporte coletivo, à mobilidade 
urbana e acessibilidade, a saúde, ao trabalho, à cultura e ao lazer.

Outrossim, preconiza que a política de saneamento deve ser 
complementar, integrada e convergente com as demais políticas setoriais do 
Município, sobretudo as de assistência social e de saúde, razão pela qual a 
própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 200, IV, exigiu que o Sistema 
Único de Saúde participasse da formulação da política e da execução das ações 
de saneamento básico, dispositivo replicado na Lei Orgânica de …...142.

Art.29

§ 1º. As políticas de segurança, urbanização, Meio Ambiente, saneamento, 
assistência social, educação, lazer, esporte e cultura são políticas 
complementares de saúde à medida que têm relação direta com os 
hábitos e com a qualidade de vida do cidadão e por consequência geram 
reflexos diretos e indiretos na saúde do mesmo, de modo que devem ser 
integradas e convergentes.

Art. 33

Parágrafo único. As políticas de urbanização, Meio Ambiente, segurança, 
saneamento, saúde, educação, lazer, esporte e cultura são consideradas 
políticas de assistência social e possuem relação direta com a qualidade 
de vida do cidadão e por consequência geram reflexos diretos e indiretos 
no desenvolvimento humano, de modo que as diretrizes e ações devem 
ser integradas, convergentes e complementares umas às outras.

Igualmente, à luz do Pacto Internacional dos Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais e Culturais, bem como das recomendações da Organização 
das Nações Unidas (Comentário Geral n. 4 do Conselho de Direitos Humanos), 
a disponibilidade de serviços públicos essenciais comparece como uma das 
dimensões indesviáveis do direito à moradia digna, assegurando as condições 
mínimas de infraestrutura e habitabilidade às residências.

142 ART. 182 – Ao Sistema Municipal de Saúde, compete, além de outras atribuições:(…)
V – Participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico;
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Especificamente sobre saneamento básico, o Plano Diretor dedica uma 
sessão exclusiva, a qual, de fronte, proíbe expressamente qualquer lançamento 
de esgoto residencial ou industrial, in natura, em acumulações de águas 
municipais, precisamente o que ocorre no caso em testilha, tendo em vista que 
a destinação final das águas pluviais captadas não contempla aos parâmetros de 
tratamento necessários para o esgoto doméstico:

Art. 247. É vedado o lançamento de esgoto residencial ou industrial nos 
corpos d’água do Município sem o devido tratamento.

Determinou, ademais, que o Município e eventuais concessionários do 
serviço público de esgotamento sanitário deveriam formular plano para que, no 
prazo máximo de 10 anos, 100% das residências urbanas fossem atendidas por 
rede coletora:

 

Art.247, § 1º. O Poder Concedente pactuará com a Concessionária meta a 
ser atingida no prazo máximo de 10 (dez) anos para atendimento de 100% 
(cem por cento) dos domicílios da zona urbana do Município através de 
rede de coleta de esgoto, desde que haja possibilidade técnica, sem 
prejuízo de atendimento a comunidades rurais adensadas.

Todavia, embora o Plano Diretor tenha entrado em vigor em 2006, até 
hoje, a apenas dois anos do termo ad quem por ele estipulado, a meta de 100% 
não nem está perto de ser alcançada.

Em consulta ao site do IBGE, possível colimar os dados do quadro infra, 
demostrando que, em 2010, no Município de ….., do total de 21.285 domicílios 
situados na área urbana, 14.968 estavam ligados à rede pública de coleta de 
esgoto, e o restante continuava a utilizar modos clandestinos ou fossa séptica, 
em alarmante contexto de precariedade.

Vê-se, portanto, que o Município e a SANEPAR não lograram êxito em 
instalar a rede coletora de forma universal, restando em 2010, 6317 residências 
no perímetro urbano sem acesso à rede regular de esgoto, isto é, naquele ano 
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ainda faltava 30% de ligações regulares de esgoto. Esse diagnóstico ostenta 
prova inequívoca de falta de planejamento e omissão, nesta seara.

Além disso, cumpre salientar que a SANEPAR tem o monopólio na 
prestação deste serviço público há 40 anos no município, desde que foi realizado 
o contrato de concessão em 1974, aditado em 1996, e mesmo após todo este 
tempo não instalou a rede básica de coleta de esgoto em regiões primordiais da 
cidade, tal como a região central, onde está localizada residência da reclamante, 
ao que se depreende dos autos.

Se há carência de rede de esgoto na região central, quiçá nas residências 
e estabelecimentos comerciais e industriais afastadas do centro urbano, ou 
mesmo em assentamentos informais.

Destarte, considerando a contradição entre o tempo de serviço prestado 
pela SANEPAR e o número expressivo de domicílios que ainda não estão 
conectados ao esgoto regular, se mostra imprescindível a atuação por parte do 
Ministério Público, ao fito de verificar a eficiência no cumprimento do contrato.

Vale lembrar que a SANEPAR é sociedade de economia mista, movida 
por interesses privados visando o lucro aos seus acionistas e ao Poder Público 
parceiro. A despeito disso, é bem certo afirmar que a diretriz da Constituição 
Estadual, insculpida no artigo 210-A, inciso VI, é, neste mister, a da prevalência 
inconteste das razões sociais sobre as de ordem econômica:

Art. 210-A. A água é um bem essencial à vida. O acesso à água potável e 
ao saneamento constitui um direito humano fundamental.

§ 1º. Nas políticas estaduais de recursos hídricos e de saneamento serão 
observados os seguintes fundamentos e diretrizes:

(..)

VI – na prestação dos serviços de água potável e saneamento, a prevalência 
de razões de ordem social frente às de ordem econômica.

E para concretizar os direitos sociais em jogo, o principal instrumento 
viabilizado pelo legislador federal é o Plano de Saneamento Básico, a ser 
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elaborado e implementado pelo titular do serviço, observadas sempre as regras 
de ampla participação popular e controle social143, e o conteúdo mínimo da Lei 
11.445/07:

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo:

I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais 
e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais;

III – programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 
outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes 
de financiamento;

IV – ações para emergências e contingências;

V – mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 
eficiência e eficácia das ações programadas.

§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, 
podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos 
prestadores de cada serviço.

§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada 
serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares.

§ 3o Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os 
planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.

§ 4o Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em 
prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do 

143 O controle social é princípio do saneamento básico, e condição sine qua non para aprovação 
de política pública de saneamento (artigo 2º, inciso X). É a garantia de que serão promovidos 
seminários, oficinas e audiências públicas, que congreguem representantes de todos os segmentos 
sociais locais durante a elaboração do Plano de Saneamento Básico. Tamanha é a importância do 
controle social, que a partir deste ano é vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos 
ou administrados por órgão ou entidade da União quando destinados a serviços de saneamento 
básico caso os titulares do serviço não instituírem, por meio de legislação específica, o controle 
social realizado por órgão colegiado (§6º, artigo 34, do Decreto nº 7.217/2010).
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Plano Plurianual.

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a 
realização de audiências ou consultas públicas.

§ 6o A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o 
cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico 
em vigor à época da delegação.

§ 7o Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento 
básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 
14 desta Lei.

§ 8o Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá 
englobar integralmente o território do ente da Federação que o elaborou.

Caso o Município de …. dispusesse do referido Plano (PMSB), o mesmo 
institucionalizaria os procedimentos e critérios para ações emergenciais, como a 
que hora se evidencia, facilitando a resolução do problema, assim como toda a 
gestão do sistema e mesmo o esforço fiscalizatório do órgão de execução.

Deve-se ressaltar que, a partir de 31 de dezembro de 2015, a existência 
de Plano Municipal de Saneamento tornar-se-á, inclusive, condição indispensável 
para o acesso a recursos orçamentários da União quando estes forem destinados 
a serviços de saneamento básico (artigo 26 §2º do Decreto nº 7.217/2010)144.

 É também com base no PMSB que o Município fiscaliza a atuação da 
concessionária e garante que a prestação integral do serviço e as ações para 
sua universalização estão sendo realizadas de acordo com o interesse público. 
Mesmo porque, o comando do art. 20, par. único da Lei n. 11.445/2007 assim 
o impõe:

Art. 20. (VETADO).

Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos 
serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por 

144 § 2º Após 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento básico, elaborado 
pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 
recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 
pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.
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parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, 
regulamentares e contratuais.

Nesta linha, o Plano Diretor estipula que o Município deve fiscalizar 
a execução do contrato pela concessionária, exigindo relatórios mensais que 
demonstrem a eficácia dos sistemas de tratamento de esgoto e lançamento em 
rios e riachos municipais:

Art. 76. O Sistema de Fiscalização englobará a Fiscalização de 
Obras Particulares, de Vigilância Sanitária, Tributária, Meio Ambiente e 
Saneamento Básico, Transporte Coletivo, Fiscalização de Posturas em 
geral e outras de competência da Administração Municipal.

Art. 249. O Poder Público Municipal exigirá da concessionária 
responsável pelos serviços de abastecimento de água e saneamento 
básico no Município a apresentação mensal de relatórios técnicos, 
demonstrando a qualidade da água distribuída à população e da eficácia 
dos sistemas de tratamento de esgotos e lançamento dos mesmos nos 
rios e riachos do Município.

Nesse diapasão, sugere-se a esta Promotoria de Justiça a instauração 
de Procedimento Administrativo apartado, tendo por objeto a elaboração 
e instituição do Plano Municipal de Saneamento, fazendo gestão junto à 
Administração Municipal para que o mesmo seja elaborado com celeridade, no 
mais tardar antes de findar o prazo do artigo 26 §2º do Decreto nº 7.217/2010, e 
garantindo sua qualidade (reserva de consistência técnica e conteúdo mínimo145) 
e a possibilidade de participação popular.

145 Para tanto, encaminha-se em anexo o caderno Diretrizes para a Definição da política e 
Elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico, do Ministério das Cidades, 
do qual consta roteiro.
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4) Considerações sobre a prorrogação do contrato de concessão 
do serviço público de saneamento formulado entre a SANEPAR e o 
Município de ….

Por fim, atente-se para a possível ilegalidade na prorrogação do contrato 
de concessão do serviço público de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, porquanto foi realizada sem licitação, em violação ao artigo 175 da 
Constituição Federal.

Conforme já decalcado, as partes firmaram contrato em 1974, com 
vigência de 30 anos, portanto, com término em 2004. Contudo, em 1996 – oito 
anos antes de findo o prazo original – efetivaram aditivo contratual, prorrogando 
o termo do contrato mais 30 anos.

No entanto, em 1995 foi publicada a Lei de Concessões e Permissões 
de Serviços Públicos (Lei nº 8.987/95), que ao regulamentar o artigo 175 da 
Constituição Federal146, estabeleceu em seu artigo 14 que toda “toda concessão 
de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto 
de prévia licitação”.

Ao atender a nova ordem constitucional, a Lei de Concessões também 
regulou as concessões firmadas antes da entrada em vigor da Carta Magna 
contemporânea. Em seu artigo 42, caput, estabeleceu que as concessões 
outorgadas anteriormente à Lei 8.987/1995 permaneceriam válidas até o fim 
do prazo fixado no contrato. Vencido o prazo, o §1º do mesmo artigo autoriza a 
renovação da concessão, mediante novo contrato:

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à 
entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no 
contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.

146 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo 
único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado
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§ 1o Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o 
serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, 
ou delegado a terceiros, mediante novo contrato. (introduzido pela Lei 
11.445/2007).

De acordo com a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, o fato do 
dispositivo não explicitar a necessidade de licitação para este novo contrato, 
não a torna dispensável. A interpretação deve ser consoante a nova ordem 
constitucional, que assim o exige.147

Nesta linha, o artigo 43 dispôs expressamente que as concessões, sem 
licitação, realizadas sob a vigência da Carta de 1988 restariam extintas:

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos 
outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988.

Diante destes dispositivos, nota-se que o Município de …. poderia ter 
mantido a concessão à SANEPAR até 2004 (prazo em que termina o contrato). 
Todavia, ao prorrogá-lo em 1996, sem o prévio certame, incorreu em violação ao 
dever constitucional de licitar. O aditivo contratual é, portanto, viciado.

De acordo, o uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido de que a licitação é condição para validade para outorga de nova 
concessão:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO 
DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. 
LEI N.8.987/95 E ART. 175 DA CF/88. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. É incabível a prorrogação de contrato de concessão de serviço público 
sem o prévio procedimento licitatório, essencial à validade do ato, nos 
termos dos arts. 42, § 1°, da Lei n. 8.987/95 e 175 da CF/88. 2. Recurso 
especial provido.” (REsp 304837/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/03/2006, 
p. 225).

147 Manual de Direito Administrativo. 23ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. P.444
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ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – ART. 535 DO CPC – LICITAÇÃO – 
CONCESSÃO ANTECEDENTE À LEI 8.987/95 (ART. 42, § 2°) – EXCLUSIVIDADE.

(…)

4. O disposto no art. 42, § 2°, da Lei 8.987/95, ao disciplinar as concessões 
precárias, entendendo-se como tais as anteriores à lei, outorgadas sem 
licitação, não autoriza a continuação em caráter de exclusividade. 5. 
Recurso especial provido.

(REsp 655207/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 16/12/2004, DJ 11/04/2005, p. 264)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 
PRORROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS LEIS 
8.666/1993 E 8.987/1995. DEVER DE LICITAR.

(…)

2. O Tribunal de origem assentou que a legislação vigente à época da 
concessão não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988, o que 
atribui o dever de licitar.

3. A parte agravante sustenta que deve ser aplicada a legislação vigente 
ao tempo da celebração do contrato de concessão, mas não impugna o 
fundamento do acórdão recorrido, via Recurso Extraordinário, de que 
as leis estaduais não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 
1988.

(…)

5. Ademais, o STJ possui firme entendimento de que as prorrogações dos 
contratos de concessão e permissão de serviços públicos sob a vigência 
das Lei 8.666/1993 e 8.987/1995 devem ser precedidas de licitação. A 
propósito: AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2014).

(…)

(AgRg no AREsp 356.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014)
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E do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
1. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: 
NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 
5°, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS 
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
N. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [grifos nossos] (STF, AI 
811212 AgR / RS, Primeira Turma, Rel.: Min.Carmen Lúcia, julgado em 
02/12/2010)

Segue símile posicionamento a Corte de Justiça Paranaense:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. CONTRATO 
PRORROGADO POR TERMOS ADITIVOS SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PARA A 
SUA PRORROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 37, INC. XXI E 175 
DA CF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INOCORRENTES. COM BASE EM 
NULIDADE PODE SE ATACAR A VALIDADE DO ATO A QUALQUER TEMPO. 
RECURSO DESPROVIDO. “O ato nulo é aquele inquinado de defeito 
grave que o impede de atingir o efeito jurídico almejado. É o ato em 
que falta elemento essencial para sua razão de ser, na sua estrutura 
jurídica, pois viola disposição legal de ordem pública” (Celso Antônio 
Bandeira de Melo). A outorga de concessão está submetida ao regime 
das leis 8666/93, 8.987/95 e 9.074/95. “O disposto no art. 42, § 2°, da 
Lei 8.987/95, ao disciplinar as concessões precárias, entendendo-se 
como tais as anteriores à lei, outorgadas sem licitação, não autoriza 
a continuação em caráter de exclusividade” (Min. Eliana Calmon). A 
identificação das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação é 
ato da Administração Pública que no caso concreto não existiu. Não pode 
o Judiciário substituí-la em tal função por força da vedação do art. 2º, da 
CF. Eventuais prejuízos sofridos pela parte autora devem ser buscados em 
ação própria. Invalidade do Decreto 615/2003 quando adota o regime da 
permissão para água e saneamento. Natureza do serviço que é de longo 
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prazo e que exige investimentos que são amortizáveis justamente com a 
execução deles, logo incompatíveis com outorgas de natureza precária. 
Mantida validade do Decreto nas demais partes. (AC nº 728.830-0. 2ª 
Vara Cível da Comarca De Londrina. Relator: Fábio André Santos Muniz. 
Data do Julgamento: 05 de fevereiro de 2013)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE ERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO). PRAZO DE TRINTA ANOS. 
ADITIVO, CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 8.987/1995, 
PRORROGANDO ESSE PRAZO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. 
NULIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. 
RETOMADA DOS SERVIÇOS PELO PODER CONCEDENTE SOMENTE 
DEPOIS DE SER A CONCESSIONÁRIA INDENIZADA (AMORTIZAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS REALIZADOS). CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRETENSÃO 
DEDUZIDA EM JUÍZO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO 
E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR. 867.874-2 DA 2.ª VARA 
CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
MARINGÁ. RELATOR: Des. Xisto Pereira. Data do Julgamento: 9 de março 
2013)

Tudo leva a concluir que a sobredita prorrogação contratual, realizada 
oito anos antes do término da concessão, configura tentativa de burlar a 
obrigatoriedade de licitação estipulada pela Lei nº 8.987/95. A problemática, 
conquanto esteja, em princípio, afeta à área de Proteção do Patrimônio Público, 
dialoga com e interessa diretamente à Habitação e Urbanismo, na medida em 
que o art. 11 da Lei 11.44/2007 estatuiu repertório normativo que condiciona as 
contratações do serviço público de saneamento básico a requisitos específicos 
de validade, tais como a existência de plano, estudos prévios, regulamentação, 
audiências:

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto 
a prestação de serviços públicos de saneamento básico:

I – a existência de plano de saneamento básico;

II – a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico;
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III – a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade 
de regulação e de fiscalização;

IV – a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital 
de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato 
deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão 
ou de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo 
deverão prever:

I – a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos 
prazos e a área a ser atendida;

II – a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão 
dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da 
energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços 
a serem prestados;

III – as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV – as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro 
da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

V – mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, 
regulação e fiscalização dos serviços;

VI – as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

§ 3o Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as 
atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações 
sobre os serviços contratados.

§ 4o Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e 
nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios 
por ela abrangidos.

Em suma, em se reconhecendo, administrativa ou judicialmente, a 
nulidade global ou vícios parciais na atual concessão do serviço à SANEPAR, 
imperativo que todo e qualquer novo contrato cumpra rigorosamente 
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com a legislação contemporânea de regência, o que deverá ser objeto de 
acompanhamento pela Promotoria de Justiça de Proteção aos Direitos 
Humanos (antiga Promotoria de Justiça de Proteção aos Direitos e Garantias 
Constitucionais), nos ditames do item III, ‘k’, da Resolução PGJ n. 2.480/2012.

É a consulta.

Curitiba, 17 de outubro de 2014.

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LUIZA LOURENÇO CORREIA
Assessora Jurídica

MARIA FERNANDA WILLY FABRO
Estagiária de Pós-Graduação – Arquitetura e Urbanismo

DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO
Estagiário de Direito

JULIA MARIA AGUIAR SPINICCI
Estagiária de Direito
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CONSULTA 53/2015

EMENTA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS. 
DEVER ATINENTE AO PROPRIETÁRIO E/OU USUÁRIO DO 
LOTE URBANO, COMO DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA: TEORIA DO 
USO ANORMAL. CAUSAÇÃO DE INCOMODIDADE QUE PODE 
ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, INCLUSIVE COM ESCOPO 
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PODER-DEVER DE 
POLÍCIA IN VIGILANDO DO MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO NOS 
TERMOS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E DAS POSTURAS 
MUNICIPAIS. NOTIFICAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
QUE DEVEM IMPOR-SE TAMBÉM PELA VIA JUDICIAL, EM CASO 
DE RECALCITRÂNCIA. POSSIBILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PELO PODER PÚBLICO, NAS 
HIPÓTESES EMERGENCIAIS AUTORIZADAS POR LEI ESPECÍFICA. 
DIREITO DE REGRESSO DOS VALORES DESPENDIDOS. CAUTELAS 
QUANTO À FORMA DE COBRANÇA DA CHAMADA “TAXA 
DE ROÇADA”. EVENTUAL APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DO 
PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 
(ARTS. 5º A 7º DA LEI 10.257/2001) OU DA ARRECADAÇÃO 
POR ABANDONO (ART. 1.276 CC/2002). SITUAÇÃO PASSÍVEL 
DE TUTELA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO DE DEFESA 
DA ORDEM URBANÍSTICA (ART. 1º, VI DA LEI 7.347/1985).

Na data de 15 de abril de 2015, este Centro de Apoio Operacional 
foi consultado pela Promotoria de Justiça da Comarca de…., buscando dirimir 
dúvida atinente à limpeza e conservação de terrenos não edificados localizados 
no Município de ….., de responsabilidade eminentemente de seus respectivos 
proprietários que, no entanto, vêm descumprindo tal dever, e as medidas 
passíveis de serem capitaneadas.
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De partida, é sabido que a Constituição Federal garante, em seu artigo 
5º, XXII148, o direito de propriedade. Trata-se, no entanto, de direito relativo, 
limitado estritamente aos contornos da função social, conforme consagra o 
seguinte inciso149 da Magna Carta. Concomitantemente, o Código Civil de 2002 
dispõe, em seu artigo 1.228, §1º150, que o direito de propriedade será exercido 
em consonância com suas finalidades econômicas e sociais.

Nem por outra razão foi que o legislador incorporou a teoria do uso 
anormal da propriedade, no art. 1.277 do diploma civil basilar:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito 
de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e 
à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade 
vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a 
natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que 
distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância 
dos moradores da vizinhança.

 Inicialmente conformadas sob a lógica dos direitos de vizinhança (o que 
legitima ativamente os proprietários e possuidores de imóveis lindeiros às ações 
judiciais pertinentes, inclusive de escopo indenizatório, ante danos morais 

148 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXII – é garantido o direito de propriedade;

149 XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

150 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-
la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 
e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem 
como evitada a poluição do ar e das águas.



319
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

injustamente suportados151152), tais interferências podem assumir, todavia, 
envergadura coletiva ou difusa, a depender do grau de impacto gerado sobre o 
meio ambiente urbano. Nessa escala, evidencia-se verdadeira ofensa à ordem 
urbanística, interesse tutelável pelo Ministério Público, uma vez que abarcado 
pelo art. 1º, VI da Lei Federal n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

Ademais, de acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), em 
seu artigo 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”.

O comando supra remete ao ordenamento jus-urbanístico local, 
composto pelo Plano Diretor Municipal e demais leis a ele integrados. Neste 
sentido é que a Lei Municipal 1.061/2006 (Plano Diretor de …..) consagra:

151 Nesse sentido: “EMENTA: Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Antecipação de tutela 
concedida em ação de obrigação de fazer. Limpeza de terreno onde situada torre de transmissão 
de sinal de telefonia celular e promoção de afugentamento de pássaros que se empoleiram na 
torre. Prova inequívoca dos fatos e da verossimilhança da alegação, tanto dos males causados pela 
falta de manutenção da limpeza quanto dos transtornos causados pelas aves, presentes nos autos. 
Tutela antecipada bem concedida para o momento processual. Recurso improvido.” (TJSP. Agravo 
de Instrumento nº 2065485-25.2014.8.26.0000. 34ª Câmara de Direito Privado. Rel.: Des. Soares 
Levada. Data do Julgamento: 16 de junho de 2014).

152 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA CUMULADA COM 
PEDIDO DE DANO MORAL. PRETENSÃO CONFIGURADA. 1. Trata- se de ação ordinária ajuizada no 
exercício do direito de vizinhança objetivando a regularização da situação do imóvel com providências 
como: cercamento, edificação e reparos necessários à limpeza do terreno cumulada com pedido de 
danos morais, julgada procedente na origem.2. O direito de vizinhança ut art. 1.277 do Código Civil 
permite o ajuizamento da presente ação, pois ao proprietário assiste não só o direito à propriedade, 
mas os deveres a ela inerentes de guarda e zelo. 3. As disposições da LC 234/90 do Município de 
Porto Alegre estipula o dever do proprietário de cercar, limpar e conservar em bom estado o imóvel 
de sua propriedade. É o caso dos autos, porquanto, a demandada, segundo a robusta prova dos autos 
não despendeu quaisquer cuidados ao imóvel, submetendo os vizinhos a questões de pouca saúde, 
higiene e bem-estar. Multa por descumprimento mantida no percentual arbitrado. 4. Caracteriza dano 
moral indenizável a conduta omissiva, por diversos anos da demanda em submeter seus vizinhos a 
excessivo perigo de contágio sem tomar qualquer providência. Omissão da demandada.5. O quantum 
da indenização por dano moral não deve ser irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve 
ser desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento. No caso concreto, o valor 
da indenização dos danos morais deve minorado para R$ 3.000,00 (…), em observância ao princípio 
da proporcionalidade e razoabilidade. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA E 
APELAÇÃO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. AC 70035302967. 18ª Câmara Cível. 
Rel.: Des. NIWTON CARPES DA SILVA. DJ: 01 de novembro de 2011).
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“Art. 13. A propriedade urbana, pública ou privada, cumpre sua função 
social quando atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos no Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo do 
Município de …., e nas leis integrantes a este, no mínimo, aos seguintes 
requisitos:

(…)

II. compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, 
equipamentos e serviços públicos disponíveis, como também com 
a preservação da qualidade do ambiente urbano e natural e com a 
segurança, bem-estar e saúde de seus moradores, usuários e vizinhos;”

O Plano Diretor do Município de ….. institui, dentre os requisitos 
mínimos para o cumprimento da função social da propriedade imobiliária, sua 
necessária compatibilização com a preservação da qualidade do meio ambiente 
urbano e natural, com a segurança, bem-estar e saúde de seus moradores, 
usuários e vizinhos. Assim, o proprietário de qualquer imóvel, edificado ou não, 
tem o dever de limpeza e de conservação do mesmo, devendo mantê-lo em 
condições adequadas, em prol do interesse público.

Na esfera estadual, o Decreto Estadual n. 5.711/2002, que regulamenta 
o Código de Saúde do Paraná, também disciplina os níveis mínimos de 
conservação e higiene a serem mantidos pelos usuários e/ou proprietários de 
imóveis urbanos, inclusive para terrenos baldios:

Art. 260. Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, 
drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo 
proprietários.

Art. 263. O usuário do imóvel é o responsável pela sua manutenção 
higiênica. 126 Parágrafo único. Sempre que as deficiências das condições 
higiênicas, pela sua natureza, não forem de responsabilidade do usuário 
ou do poder público, são do proprietário.

Ponto fulcral para elucidar quaisquer dúvidas restantes quanto à 
responsabilidade do proprietário com respeito à limpeza dos imóveis urbanos, 
a Lei Municipal nº 1437/2012 rege especificamente a matéria. Estabelece, em 
seu artigo 1º, que “os proprietários de imóveis urbanos, edificados ou não, 
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lindeiros em via ou logradouros públicos, beneficiados ou não com meio-fio e/ou 
pavimentação asfáltica, independentemente de notificação prévia são obrigados 
a mantê-los limpos, capinados e drenados, respondendo, em qualquer situação 
pela sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer 
natureza”. E o art. 2º da mesma lei explicita:

Art. 2º. Caracterizam-se como situações de mau estado de conservação 
de limpeza os imóveis que:

I – possuam plantas daninhas, matos, inço ou conjunto de plantas nocivas 
ao meio urbano.

II – estejam acumulando resíduos sólidos da classe II B – inertes, segundo 
a NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
sem autorização específica;

III – estejam acumulando resíduos sólidos da classe II-A – não inertes, 
segundo a NBR 10004/2004 da ABNT;

IV – estejam acumulando resíduos sólidos da classe I – resíduos perigosos, 
segundo classificação contida na NBR 10004/2004 da ABNT;

V – acumulem água, principalmente fossas ou esgoto em céu aberto;

§ 1º. Os imóveis não edificados que estão cobertos com culturas 
temporárias são considerados imóveis bem conservados, desde que 
respeitem o limite destinado às calçadas e passeios.

I – os proprietários dos imóveis previstos neste parágrafo deverão ainda 
mantê-los limpos e eliminar a vegetação existente na área plantada.

§ 2º. É proibida em toda a área urbana do município a limpeza de lotes 
através de controle químico ou por queimadas.

Configurada qualquer das hipóteses emergenciais previstas no art. 2º, 
portanto, deve a Municipalidade proceder de ofício à aplicação das sanções 
cabíveis, além de adotar as medidas judiciais tendentes a reverter a inércia do 
particular. Infere-se, ainda, que a própria norma regulamenta o procedimento 
ser seguido pelo Município, por meio de sua Secretaria Municipal de Fomento 
Agropecuário e da Secretaria Municipal de Saúde, quando necessária a 
intervenção, decorrente do poder de polícia que lhe é intrínseco, isto é, do 
poder-dever in vigilando característico da Administração Pública.
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Desta forma, redundante asseverar que, no caso em tela, verificado 
o descumprimento da função social da propriedade quando o proprietário 
negligencia os deveres de cuidado, zelo e conservação do respectivo imóvel, 
o Município deverá notificá-lo, seja diretamente – mediante ciência do auto 
de infração – seja por meio de aviso de recebimento postal ou mediante duas 
publicações no Diário Oficial do Município, com intervalo mínimo de cinco 
dias entre as mesmas. Uma vez notificado, o proprietário terá cinco dias para 
providenciar as medidas cabíveis e regularizar a situação do imóvel. Decorridos 
o prazo da notificação, caso o proprietário do imóvel não tenha regularizado a 
situação, será lavrado auto de infração e multa.

Tal postura decorre do ditame segundo o qual “a todo interesse 
relevante da coletividade ou do Estado, corresponde, para protegê-lo, igual 
poder de polícia, cujo exercício cabe à entidade competente para regular a 
matéria” (HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed., 
Malheiros Editores, São Paulo, 1992, pp. 114-118). Exatamente por isso, as 
matérias de interesse regional sujeitam-se às normas e à polícia estadual (TJSP, 
Ap. cível 15.459-1 e 125.248-1, j. 30.10.90, RJTJSP 123/91) e os assuntos de 
interesse local subordinam-se às leis e ao policiamento municipal (HELY LOPES 
MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, ob. cit., p. 114).

Prima facie, o regular exercício do poder de política é o comportamento 
a ser exigido dos agentes públicos, refutando a jurisprudência eventual 
penalização direta da Administração no âmbito indenizatório:

EMENTA: DIREITO DE VIZINHANÇA. Imóvel abandonado com proliferação 
de mato e animais peçonhentos, que estão invadindo as casas vizinhas. 
Ação voltada contra o Município Impossibilidade. Tratando-se de uso 
anormal do imóvel vizinho, a responsabilidade pela sua conservação e 
limpeza e pelo ressarcimento dos danos causados em decorrência do 
uso nocivo é de seu proprietário. Eventual omissão quanto ao dever 
de fiscalização não obriga o Poder Público a proceder à limpeza e à 
higienização do terreno Inteligência dos artigos 1.277 e 1.280 do Código 
Civil. Ilegitimidade de parte passiva reconhecida. Extinção da ação (art. 
267, VI, do CPC). Sentença de procedência. Recurso provido.

(…) O Município dispõe apenas do poder de polícia, necessário à 
fiscalização das coisas e locais particulares, com possibilidade de impor 
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sanções na forma da legislação, se não mantidos higienizados em 
benefício da coletividade. (…)

(TJSP. Apelação nº 0006049-98.2010.8.26.0360. 6ª Câmara de Direito 
Público. Rel.: Des. Reinaldo Miluzzi. Data do Julgamento: 3 de dezembro 
de 2012)

O afastamento deste nível de responsabilidade da Administração, 
contudo, não inviabiliza o reconhecimento de potencial ato de improbidade 
administrativa (Lei 8.429/1992) que viole dos deveres de imparcialidade e 
lealdade, como o retardamento da fiscalização e controle urbanísticos ex officio:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;

II—retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

 Sob esta ótica, anuncia José Carlos de Freitas:

 

O Executivo promove a tutela da ordem urbanística na medida em que 
aplica corretamente a respectiva legislação e fiscaliza seu cumprimento 
pelos administrados. Mas pode ocorrer negligência nessa conduta, 
gerando danos à coletividade, quando deixa de exercer seu poder de 
polícia, na contenção das irregularidades.

(…)

Esse controle se faz exercendo o poder de polícia, que é o poder-dever 
de aplicar multas, expedir notificações, executar administrativamente 
embargos, interdições e demolições, as chamadas medidas de polícia 
repressiva, que derivam de sua atividade de fiscalização obrigatória, 
portanto de natureza vinculada.

(…)

A falta de comando, de fiscalização, de exercício do poder de polícia 
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pelas autoridades e agentes municipais sobre o processo de urbanização 
predatória e irracional irradia efeitos pela comunidade, razão pela qual 
eventual inércia pode gerar tanto a responsabilização do Município em 
ação civil pública (por omissão) quanto do agente ou servidor público 
omisso, ora por improbidade administrativa (Lei 8.429/92, art. 11, II) e 
crime de prevaricação ou, conforme o caso, em se tratando de loteamentos 
clandestinos, por crime tipificado no artigo 50 da Lei 6. 766/79, na forma 
de delito comissivo por omissão penalmente relevante.153

Ademais, a autonomia normativa e administrativa de que goza o 
Município autoriza que o ente regulamente suas próprias funções para além do 
exercício implícito do poder de polícia administrativo. Dessa prerrogativa se valeu 
o legislador suplementar no art. 8º da Lei Municipal 1437/2012, assentando que 
o Município de …... poderá executar os serviços de limpeza e roçada ou contratar 
serviços de terceiros, lançando cobrança posterior ao particular:

Art. 8º. Depois de decorridos 05 (cinco) dias de aplicação da Notificação, 
caso o proprietário do imóvel não tenha regularizado a situação, será 
efetuado o Auto de Infração e Multa, e o Município de ….., poderá executar 
os serviços de limpeza e roçada.

§ 1º. Executados os serviços previstos no caput deste artigo, o Município 
de ….. lançará cobrança aos contribuintes nos mesmos parâmetros e 
condições estabelecidos no artigo 5º e seus incisos desta Lei.

§ 2º. As condições para pagamento dos valores de serviços e/ou inscrição 
em dívida ativa respeitarão as mesmas condições estabelecidas no artigo 
7 e seus parágrafos da presente Lei.

§ 3º. Para o cumprimento dos preceitos do artigo 8º desta lei, o Município 
poderá contratar serviços de terceiros para realização dos serviços.

§ 4º. A notificação de execução dos serviços e respectivo lançamento de 
débito, previstos neste artigo, poderão ser feitos nas mesmas condições 
no artigo 6º desta Lei.

153 FREITAS, José Carlos de. Direito Urbanístico. Manual de Direitos Difusos. Coord. Vidal Serrano 
Nunes Júnior. São Paulo: Editora Verbatim, 2009, p. 421-422.
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Importa notar que se trata de responsabilidade subsidiária e que não 
implica obrigatoriamente a execução forçosa dos serviços de conservação, 
decisão que estará sujeita a juízo de oportunidade e discricionariedade, até 
mesmo para que não se desvirtue o mecanismo, originalmente aplicável a 
situações emergenciais, em flagrante violação aos princípios da igualdade e 
mesmo da impessoalidade. Este iter é francamente admitido pela interpretação 
hoje imperante na Corte de Justiça Paranaense:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 1 (do Município) - EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL – INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU A 
ILEGALIDADE DA TAXA DE ROÇADA – LEGALIDADE VERIFICADA – SERVIÇO 
INDIVIDUALIZADO CONFORME DISPOSIÇÃO EM LEI MUNICIPAL – 
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA. Conforme 
disposto na Lei Municipal nº 2.027/89, os proprietários de terrenos 
urbanos não edificados são obrigados a mantê-los limpos, capinados e 
drenados, sob pena de tal serviço ser realizado pela prefeitura, devendo 
o contribuinte arcar com o custo da limpeza e despesa do transporte de 
resíduos. APELAÇÃO 2 (da executada) - IPTU – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
– ENUNCIADO N.º 9 DAS CÂMARAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DESTE 
TRIBUNAL E DA SÚMULA 397 DO STJ – DILAÇÃO PROBATÓRIA 
REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO IMPUGNAÇÃO 
– AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADES AFASTADAS 
– TABELAS E PLANTAS GENÉRICAS – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO 
– ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONSOANTE EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL – 
PROGRESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 
ART. 131 DO CPC – APELO IMPROVIDO. I – Inadmissível a insistência sobre 
a nulidade da execução, pois incumbe ao embargante elidir a presunção 
de notificação do débito, consoante o entendimento do Enunciado n.º 
9 das Câmaras de Direito Tributário deste Tribunal e da Súmula 397 do 
STJ. II – Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da 
lide se a parte não recorreu da decisão que determinou o julgamento 
do processo conforme seu estado atual. III – Se não restou comprovado 
que as plantas genéricas e tabelas de valores de IPTU extrapolaram da 
finalidade de correção monetária, é admissível que tais atos sejam 
exarados pelo Poder Executivo e dispensem publicação. IV – A cobrança 
de alíquotas diferenciadas, conforme a edificação do imóvel, não implica 
em progressividade inconstitucional. Precedentes do STF.

(TJ-PR – AC: 7700803 PR 0770080-3, Relator: Fernando César Zeni, Data 
de Julgamento: 14/06/2011, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 667)
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EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO 
– PREVISÃO NO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO 
VÁLIDA REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO – PRAZO PARA 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA RAZOABILIDADE – AFASTADOS OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 
Administração Pública exerce poder de polícia ao fiscalizar terrenos de 
propriedade particular, sendo de responsabilidade do proprietário do 
imóvel sua manutenção para o bem da saúde e segurança da coletividade. 
A prestação do serviço de limpeza no terreno da apelante, promovido pela 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU, possui previsão 
no Código de Postura do Município, com cobrança do ressarcimento de 
despesas despendidas para tanto. As fotos trazidas pela autora testificam 
o ato discricionário praticado pela apelada ao notificar proprietários 
de terrenos particulares (fls. 115/127), pois, diante do abandono na 
conservação do imóvel, e das conseqüências que poderiam ter causados 
aos munícipes com o matagal que se formou na área, outra solução não 
poderia ser tomada pela Administração Pública.

(TJ-PR – AC: 4433261 PR 0443326-1, Relator: Anny Mary Kuss, Data de 
Julgamento: 14/04/2008, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7610)

Conquanto juridicamente admissível, a prática é merecedora de cautela, 
mormente no que tange à forma de cobrança da supramencionada taxa, pois 
é farto o quadro de questionamentos judiciais que poderão ser suscitados. É 
preciso manter a cobrança, que é referente à atividade divisível, em apartado de 
outros serviços prestados uti universi, como a manutenção de vias e logradouros 
públicos. Doutra sorte, o que se estaria estimulando, além da passividade dos 
proprietários recalcitrantes, seria a socialização do ônus por toda a comunidade:

EMENTA: tributário. taxa de limpeza E CONSERVAÇÃO DE VIAS 
E LOGRADOUROS PÚBLICOS E TERRENOS BALDIOS. ausência de 
divisibilidade. serviço prestado utI universi. artIGO 145, II, cf/88. artIGOS 
77 e 79, i e ii, ctn. taxa de coleta de lixo. possibilidade de cobrança. 
SITUAÇÃO NORMATIVA E FÁTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA E O CASO 
CONCRETO. repetição de indébito e ausência de prova do pagamento.

Afigura-se inconstitucional e ilegal a denominada Taxa de Limpeza e 
Conservação das Vias e Logradouros Públicos e Terrenos Baldios, uma vez 
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indivisíveis os serviços de varredura de ruas e passeios públicos, corte 
de grama, poda de árvores e recolhimentos de entulhos lançados às vias 
públicas, impedindo sua taxação, à luz do disposto tanto no art. 145, II, 
CF/88, assim como da descrição dos arts. 77 e 79, I e II, CTN.

Já a Taxa de Coleta de Lixo é serviço específico e divisível, conforme 
entendimento do STF, sendo, portanto, legal a sua cobrança, pois não 
vinculada à exigibilidade da Taxa de Limpeza.

A situação normativa e fática do Município de Santa Rosa e o autor 
demonstra, primeiro, estabelecer a legislação local clara distinção entre 
uma e outra taxa, espécies do gênero Taxa de Serviços Urbanos, tal como 
disposto em o art. 83 das LCMs nº 34/06 e 54/09, e sendo materializada 
sua cobrança individualizadamente, revogada, desde 2011, a previsão 
quanto à imposição inconstitucional via LCM nº 66/11.

Enquanto isso, a prova dos autos evidencia não ter o apelante procedido 
qualquer pagamento da taxa prevista no art. 83, II, LCM nº 34/06, que, 
aliás, por força do advento da LCM nº 66/11, está sendo restituída 
administrativamente quanto aqueles que a pagaram.

Não fosse isso, a ausência de toda e qualquer prova quanto ao pagamento 
de alguma parcela relativa à Taxa de Limpeza e Conservação de Vias 
Públicas, leva à improcedência do pedido restituitório.

(TJRS. AC 70046590857. 21 Câmara Cível. Rel.: Des. Arminio José Abreu 
Lima da Rosa. DJ: 25 de janeiro de 2012.)

No mesmo diapasão, tampouco subsiste, de partida, responsabilidade 
do Município enquanto tenha ele comprovadamente tomado providências 
administrativas eficazes no sentido de coibir a desídia dos particulares. Contudo, 
se reiteradamente omisso, deverá o Município responder em juízo, ainda que 
em sede meramente mandamental, investigando-se ocorrência de possível 
improbidade administrativa praticada por seus agentes.

Por fim, impende salientar que a apreciação concreta do caso poderá 
recomendar, ainda, o emprego de outros instrumentos urbanísticos, sobretudo 
o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (arts. 5º a 7º do Estatuto 
da Cidade e art. 95, I do Plano Diretor do Município de …..) e o abandono (art. 
1.276 do Código Civil de 2002):
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Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 
condições e os prazos para implementação da referida obrigação.

§ 1o Considera-se subutilizado o imóvel:

I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor 
ou em legislação dele decorrente;

Art. 95. Para os fins deste Plano Diretor, poderão ser utilizados, se 
estabelecido necessário pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, 
os seguintes instrumentos jurídicos e urbanísticos dentro do perímetro 
urbano municipal, conforme aspectos estabelecidos pela Lei Federal n.º 
10.257/2001, sem prejuízo de outros:

5. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção 
de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na 
posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três 
anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se 
achar nas respectivas circunscrições.

§ 1o O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas 
circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três 
anos depois, à propriedade da União, onde quer que ele se localize.

§ 2o Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, 
quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os 
ônus fiscais.

Com efeito, em se constatando a subutilização do lote ou seu continuado 
abandono pelo proprietário, poderá também o Poder Público exigir seu 
aproveitamento compulsório ou instaurar processo visando à sua arrecadação 
para o patrimônio municipal, com vistas a dar-lhe finalidade sócio-econômica 
relevante e, consequentemente, adequado estado de conservação.

Destarte, em se esgotando as mediações ministeriais extrajudiciais, 
sugere-se a propositura de Ação Civil Pública pelo órgão de execução, devendo 
figurar no pólo passivo da ação tanto o proprietário, cujo imóvel se encontra em 
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situação de abandono e de insalubridade, como o Município, em decorrência 
da omissão no dever de agir preventiva e repressivamente. O primeiro estará 
incumbido de, às suas expensas, adequar o imóvel às regras sanitárias, de 
convívio e de segurança estabelecidas na legislação municipal e estadual, ao 
passo que o segundo deverá, além de acompanhar o cumprimento de tais 
determinações, executar as sanções administrativas já impostas (multas, por 
exemplo) e fiscalizar os demais terrenos em análoga situação dentro da área 
urbana do Município de …...

É a consulta.

Curitiba, 27 de maio de 2015.

ODONÉ SERRANO JUNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

PABLO DA SILVA MARTINEZ
Estagiário de Direito
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CONSULTA N. 10/2015

EMENTA: ANÁLISE INSTITUCIONAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL EDIFICADO DA ….. INICIATIVA QUE SE COADUNA 
COM O RELATÓRIO DE VISTORIA MINISTERIAL AO CENTRO 
HISTÓRICO E BENS TOMBADOS DA ….. APONTAMENTOS E 
RECOMENDAÇÕES.

1. O caso

 A ...ª Promotoria de Justiça da …. solicitou vistoria a este CAOPJ-HU, 
visando à constatação do atual estado de conservação dos bens tombados no 
município e eventuais irregularidades. Em complemento ao Ofício nº22/2015 – 
..ª PJ, com vistas a instruir os autos de Processo Administrativo nº MPPR-…., a ...ª 
Promotoria de Justiça da Comarca da …. encaminhou (i) cópia do Plano Diretor do 
Patrimônio Cultural Edificado completo, em mídia Cd-Rom, (ii) cópia do Acordo 
de Preservação do Patrimônio Cultural celebrado entre a Prefeitura da …. e o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), bem como (iii) 
cópia do mapa contido na proposta de revisão do Plano Diretor encaminhada à 
Câmara Municipal, em que está delimitada a área do Centro Histórico dentro do 
perímetro urbano.

 A ...ª Promotoria de Justiça da Comarca da … informou, ainda, que a ... 
não foi contemplada com os recursos do PAC 1 – Cidades Históricas, em razão 
do município não conter 50.000 (cinquenta mil) habitantes, um dos critérios da 
seleção.

 Em atendimento à solicitação, este CAOPJ-HU procedeu a vistoria 
ministerial ao centro histórico e bens tombados da …., conforme segue em 
anexo.

 É o relato.
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2. Contextualização do Arcabouço Legal do Patrimônio Histórico no 
Brasil

 O patrimônio cultural brasileiro foi tratado pela primeira vez na 
Constituição de 1934. Nas palavras de Souza Filho (2005, p. 60)154, “esta 
Constituição introduziu no direito brasileiro o termo patrimônio artístico, que 
antes aparecera apenas em projeto de lei jamais aprovado e em preâmbulo 
de decreto”. O termo patrimônio artístico usado nesta Constituição, observa 
o autor, caiu em desuso nos textos constitucionais seguintes, sendo retomado 
apenas em 1988. Entre as Cartas Magnas de 1937 e 1988, “(…) há tratamento 
conjunto entre os bens naturais e culturais, com predominância evidente dos 
culturais” (SOUZA FILHO, 2005, p.61).

 Entende-se como patrimônio cultural edificado o conjunto de 
edificações ou a edificação isolada que contribui para a formação e sustentação 
da identidade cultural da sociedade. Nessa linha, Souza Filho (2005, p.36) 
explica que “(…) bem cultural é aquele bem jurídico que, além de ser objeto de 
direito, está protegido por ser representativo, evocativo ou identificador de uma 
expressão cultural relevante”, podendo ser público ou privado.

 Segundo o Art. 1º do Decreto-lei nº25/1937, conhecido como Lei de 
Tombamento, principal diploma voltado ao patrimônio cultural brasileiro, 
“constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis 
e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.

 Além do conjunto dos bens móveis e imóveis, definido pelo Decreto-lei 
nº25/1937 como patrimônio cultural155, a Constituição Federal de 1988 avança 
na matéria ao incorporar os bens materiais e imateriais no conceito (SOUZA 
FILHO, 2005).

154 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3ª ed. (2005), 
6ª reimp. Curitiba: Juruá, 2011. 178p.

155 “É nítida a tendência a mudar o adjetivo para cultural, em substituição a histórico, artístico, 
paisagístico ou outros, já que a palavra abrange os demais com a vantagem de não limitar o bem à 
sua relação com fatos históricos, com critérios estéticos etc” (SOUZA FILHO, 2005, p. 45).
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

1. as formas de expressão;

2. os modos de criar, fazer e viver;

3. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

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

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

 O processo de tombamento156 dos bens culturais iniciou-se, no Brasil, 
em 1937 (SOUZA FILHO, 2005), acompanhado da instituição do Decreto-lei 
nº25 no mesmo ano. O rito para o tombamento, explica Souza Filho (2005), é 
iniciado pela individuação do bem para que ele possa ser localizado, conhecido 
e reconhecido como bem cultural preservável. Ao fim, o bem é inscrito ou 
registrado em um dos livros do Tombo criados pelo Decreto-Lei nº25/1937157.

 No campo da política pública de proteção do patrimônio cultural 
edificado, o ideal é que seja buscada a preservação antecipada às ações de 
degradação ambiental e/ou antrópica. Nos casos em que já estiverem instaurados 
processos de deterioração, devem ser aplicadas medidas de restauração e/
ou recuperação da edificação. Tal entendimento encontra amparo na Carta de 

156 “O tombamento é o ato administrativo da autoridade competente, que declara ou reconhece 
valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, bibliográfico, cultural ou científico de bens que, 
por isso, passam a ser preservados” (SOUZA FILHO, 2005, p. 83).

157 Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, 
nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber: 1) Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 2) Livro do Tombo Histórico; 3) Livro do Tombo das Belas 
Artes; 4) Livro do Tombo das Artes Aplicadas (DECRETO-LEI Nº25/1937).
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Veneza158, segundo a qual a preservação é responsabilidade de todos e, por isso, 
deve-se estabelecer princípios comuns que guiem as intervenções, ancorados 
no dever moral da sua preservação159. Conforme consta no Art. 3 da Carta 
de Veneza, a conservação e o restauro dos monumentos têm como objetivo 
salvaguardar tanto a obra de arte como as respectivas evidências históricas.

 Ainda sobre as contribuições da Carta de Veneza, destaca-se a 
orientação de que sejam empregadas operações regulares de manutenção dos 
monumentos; conserve-se o espaço envolvente tradicional, não permitindo 
novas construções, demolições ou modificações que possam alterar a paisagem 
em que o monumento está inserido; e que sejam registrados todos os trabalhos 
de conservação, restauro ou escavação, bem como todas as fases dos trabalhos 
de reparação, consolidação, recomposição e reintegração, sob a forma de 
relatórios analíticos ou críticos.

 Logo, coloca-se como fundamental que sejam consideradas 
prioritariamente  políticas preventivas e, quando essas não se mostrarem viáveis, 
reversivas, bem como a diversidade de alternativas de proteção, viabilizando a 
preservação de maneira abrangente. Nesse sentido, são valorizadas ações de 
formação da consciência preservacionista, tais como a educação patrimonial e 
outras medidas de difusão.

 Com relação às atribuições de cada ente federado na proteção do 
patrimônio, a Constituição Federal determina que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:

(…)

III. proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

158 Carta Internacional sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios de 1964, fruto 
do II Congresso Internacional de Arquitetos e de Técnicos de Monumentos Históricos, realizado em 
Veneza de 25 a 31 de maio de 1964. Trata-se de um documento basilar para a preservação de obras 
e conjuntos arquitetônicos.

159 KUHL, Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. An. mus. Paul. [online]. 2010, 
vol. 18, n.2, pp. 2878-320. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0101-47142010000200008>
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sítios arqueológicos;

IV. impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

 Aos municípios compete, conforme determina o inciso IX do Art. 30 
da Carta Magna, “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”. Nos casos de 
descumprimento de tal competência, alerta-se:

O Poder Público Municipal que não se utilizar de sua competência 
legislativa para proteger o seu patrimônio cultural local, e por isso se omitir 
na preservação e cuidado destes bens, estará infringindo a Constituição 
Federal, além, é claro, de perder a sua própria História e de desrespeitar 
o direito de seus cidadãos (SOUZA FILHO, 2005, p. 122).

 

 Especificamente com relação à participação do Estado, a Constituição 
Federal legisla que:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais.

(…)

§3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à:

I. defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;

II. produção, promoção e difusão de bens culturais;

III. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões;

IV. democratização do acesso aos bens de cultura;

V. valorização da diversidade étnica e regional.
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 Seguindo a orientação da Constituição Federal de estabelecimento de 
um plano voltado ao patrimônio, em 2010 foi instituída a Lei nº12.343, que 
versa sobre o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, com 
princípios voltados à diversidade e valorização cultural, democratização das 
instâncias de formulação das políticas culturais, responsabilização dos agentes 
públicos pela implementação das políticas culturais e garantia da participação e 
controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.

 Na Constituição do Estado do Paraná (1989) é atribuída ao Estado 
a competência, em comum com a União e os Municípios, de proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (Art. 12, 
III), bem como impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (Art. 12, IV).

 A carta constitucional estadual determina, ainda, que compete ao 
Estado, juntamente com a União, legislar sobre a proteção do patrimônio 
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (Art. 13, VII), e sobre a 
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Art. 13, VIII). Aos 
municípios cabe a promoção e proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (Art. 17, IX).

 São diversas as possibilidades de proteção do patrimônio cultural, desde 
o inventário e cadastro até o tombamento, passando pelo estabelecimento de 
normas urbanísticas que amparam de forma integrada as políticas setoriais de 
desenvolvimento, tais como as leis de zoneamento e outras normas urbanísticas 
(SOUZA FILHO, 2005).  Compõem o conjunto de instrumentos que auxiliam 
na proteção do patrimônio cultural edificado: i) a Lei orgânica municipal, 
que organiza administrativamente o funcionamento do município à luz da 
preocupação com a preservação do patrimônio cultural; ii) Plano Diretor, que 
organiza e norteia o crescimento e desenvolvimento do território, considerando 
diretrizes voltadas à proteção do patrimônio cultural; iii) Plano de Preservação 
do Patrimônio cultural, que auxilia o município a identificar, inventariar, proteger 
e gerir seu patrimônio cultural; iv) Lei de uso e ocupação do solo urbano e Lei de 
parcelamento do solo urbano, que definem os parâmetros de uso e ocupação 
do solo urbano de forma compatível com o processo de ocupação histórica do 
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município e capazes de resguardar a paisagem urbana e o patrimônio cultural 
de descaracterizações; v) Código de Posturas, que define as normas para o 
uso dos espaços públicos, disciplinando a utilização dos bens culturais; vi) 
Código de Obras, que define as normas de construção e reforma dos edifícios, 
estabelecendo parâmetros que sejam compatíveis com o patrimônio cultural 
edificado existente.

 Ao apresentar as diretrizes da política urbana o Estatuto da Cidade (Lei 
nº10.257/2001) especifica, no inciso XII do Art. 2º, “a de proteção, preservação 
e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”, e reconhece a importância do 
mapeamento e valorização do patrimônio histórico e cultural pelo Município ao 
exigir que nas ampliações de perímetro urbano, sejam estabelecidas diretrizes 
e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e 
cultural (Lei nº10.257/2001, Art.42-B, VI).

 No que tange aos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei 
nº10.257/2001) que podem ser voltados à preservação do patrimônio cultural 
edificado, destaca-se: i) a outorga onerosa do direito de construir, em que os 
recursos obtidos com a venda de potencial construtivo podem ser direcionadas 
à proteção de áreas de interesse histórico e cultural, ii) a transferência do direito 
de construir, que pode compensar eventual perda econômica e/ou construtiva 
promovida por um tombamento; iii) operações urbanas consorciadas, que 
podem viabilizar negociações voltadas à preservação de áreas de interesse 
de preservação; iv) direito de preempção, que garante ao poder público a 
preferência na compra de imóveis de interesse como, por exemplo, de bens 
tombados; v) estudo de impacto de vizinhança, que pode proteger o bem 
cultural de possíveis impactos causadas por intervenções em suas imediações; 
vi) gestão orçamentária participativa, que prevê a participação da comunidade 
na elaboração do orçamento do município, em que poderá ser exigida a 
destinação de recursos para ações de preservação.

 Em se tratando da paisagem, especificamente, foi instituída pelo 
Iphan, por meio da Portaria nº127/2009, a Chancela da Paisagem Cultural que, 
conforme expõe o Art. 2º, tem por finalidade atender ao interesse público e 
contribuir para a preservação do patrimônio cultural, complementando e 
integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes, nos termos 
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preconizados na Constituição Federal. Nesse sentido,  econhece a importância 
cultural de porções peculiares do território nacional, representativas do processo 
de interação natural e antrópico e pressupõe o estabelecimento de um pacto 
entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão 
compartilhada da porção do território assim reconhecida.

 Tal qual estabelece o Art. 8º da portaria, verificada a pertinência do 
requerimento para chancela da Paisagem Cultural Brasileira será iniciado 
processo administrativo, cuja instauração, coordenação, instrução e análise 
do processo é de responsabilidade do Departamento do Patrimônio Material 
e Fiscalização DEPAM/IPHAN. Nesse caso, “a instauração do processo será 
comunicada à Presidência do IPHAN e às Superintendências Regionais em cuja 
circunscrição o bem se situar” (Art. 8, §2º).

 Sobre o acompanhamento e revalidação da paisagem chancelada, a 
portaria confere atribuições ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, tal 
qual descrito a seguir:

Art. 14. O acompanhamento da Paisagem Cultural Brasileira chancelada 
compreende a elaboração de relatórios de monitoramento das ações 
previstas e de avaliação periódica das qualidades atribuídas ao bem.

Art. 15. A chancela da Paisagem Cultural Brasileira deve ser revalidada 
num prazo máximo de 10 anos.

Art. 16 O processo de revalidação será formalizado e instruído a partir dos 
relatórios de monitoramento e de avaliação, juntando-se manifestações 
das instâncias regional e local, para deliberação pelo Conselho Consultivo 
do Patrimônio Cultural.

Art. 17. A decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural a 
propósito da perda ou manutenção da chancela da Paisagem Cultural 
Brasileira será publicada no Diário Oficial da União, dando-se ampla 
divulgação ao ato nos meios de comunicação pertinentes.
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3. Legislação urbanística municipal da …., PR

 O Centro Histórico da ...-PR foi tombado em ..., com base na Lei Estadual 
nº..., que dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do 
Paraná, em um processo conduzido pela Secretaria da Cultura do Estado do 
Paraná. Tal qual descrito no Tombo (1989), “o setor histórico tombado abrange 
área de 23,41 ha. (…) Os 235 lotes da área têm formato e dimensões bastante 
diversificados, com superfícies variando entre 54 a 7.337m2, com testadas de 
cinco até 93 metros lineares”.

 Dentre seus aportes, a lei nº…. determina a criação de um órgão 
responsável pela conservação e preservação do patrimônio histórico, artístico, 
cultural e natural de todo o território do Paraná e estabelece diretrizes gerais 
voltadas ao zelo do patrimônio cultural paranaense e regras para o tombamento 
de sítios de interesse cultural.

 Em termos de política de preservação do patrimônio do município, 
há direcionamentos voltados ao estímulo do senso de pertença e identidade 
por parte dos munícipes, bem como a salvaguarda de elementos edificados, 
urbanísticos e paisagísticos, nos principais instrumentos municipais que 
abordam a matéria, tais como o Plano Diretor Municipal, Lei de Zoneamento, 
Código de Posturas, Código de Obras e demais legislações específicas, descritas 
a seguir.

 A Lei do Plano Diretor Municipal da …. nº1758, de 2003, apresenta 
as políticas, diretrizes e instrumentos destinados a assegurar o ordenamento 
territorial pretendido para o município. Essa lei foi revisada, resultando na 
minuta de anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal da ….., de 2014. Apesar 
de ainda não se tratar de legislação aprovada, os projetos de lei que compõem 
o arcabouço da minuta estão disponibilizados no sítio eletrônico do município.

 Voltando-se especificamente aos trechos dispensados à preservação do 
patrimônio municipal na Lei do Plano Diretor de 2003 destaca-se, inicialmente, 
o inciso II do Art.10, onde é determinado que a propriedade urbana cumprirá 
sua função social quando, dentre outras exigências, atender ao uso compatível 
com as condições de preservação da qualidade do meio ambiente, da paisagem 
urbana e do patrimônio cultural, histórico e arqueológico. Tal entendimento é 
mantido na Minuta de Anteprojeto de Lei da Revisão do Plano Diretor Municipal 
da …., divulgado em 2014 pelo município.
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 Tratando-se da seção voltada à Preservação do Patrimônio, tanto 
a Lei do Plano Diretor de 2003 quanto a Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor de 2014 estabelecem que a política de preservação do 
patrimônio deve objetivar, em linhas gerais, a incorporação da proteção 
do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e arqueológico ao 
processo permanente de planejamento e ordenamento territorial; a aplicação 
de instrumentos normativos, administrativos e financeiros para viabilizar 
a gestão do patrimônio cultural; a conscientização da população quanto 
aos valores culturais e à necessidade de sua proteção e recuperação; e a 
fiscalização e controle da implantação, reforma e/ou ampliação, bem como do 
funcionamento de atividades, em construções que comportem risco efetivo 
ou potencial de dano à qualidade de vida e ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, paisagístico e arqueológico.

 A lei do Plano Diretor de 2003 e a Minuta do Anteprojeto de Lei da 
Revisão do Plano Diretor de 2014 concordam, novamente, em relação aos 
objetivos gerais, dentre os quais o de garantir a preservação, a proteção e a 
recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico, paisagístico 
e arqueológico, e em relação aos objetivos específicos, com destaque ao de 
“conservar e valorizar o patrimônio histórico mediante a promoção de usos 
compatíveis com as tendências de mudança e dinamização da economia, 
garantindo uma urbanização contemporânea, porém coerente com o 
patrimônio histórico” (Lei Municipal n°. 1758/2003, Art. 22, III).

 No que tange aos instrumentos do Estatuto da Cidade incorporados 
pelo município e que abordam a questão do patrimônio diretamente, tem-se:
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Quadro 1. Instrumentos do Estatuto da Cidade no Plano Diretor Municipal da ….. que 
tratam do Patrimônio Cultural

Instrumento 
do Estatuto 
da Cidade 

diretamente 
interveniente 

no 
Patrimônio 

Previsão do 
Instrumento 

no Plano 
Diretor 

Municipal da 
...(2003) com 
contribuições 

diretas ao 
Patrimônio

Previsão do Instrumento 
na revisão do Plano Diretor 
Municipal da …. (2014) com 

contribuições diretas ao 
Patrimônio

Aplicabilidade

Outorga 
Onerosa do 
Direito de 
Construir

Não há 
previsão desse 
instrumento 
no plano.

Art. 47. A outorga onerosa 
do direito de construir 
poderá ser negada pelo 
Município, caso se verifique 
a possibilidade de impacto 
não suportável pela 
infraestrutura local ou 
de comprometimento do 
trânsito, da estética ou da 
preservação do patrimônio 
histórico, ambiental e 
paisagístico do Município.

Art. 49. Os recursos 
auferidos com a adoção da 
outorga onerosa do direito 
de construir, nos termos do 
artigo 31 da Lei Federal nº. 
10.257/2001 - Estatuto da 
Cidade serão aplicados em:
(…)
VIII - proteção de áreas de 
interesse histórico, cultural 
ou paisagístico.

Carece de 
legislação 
específica.
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Transferência 
do direito de 
construir

Não há 
previsão 
voltada ao 
Patrimônio 
diretamente.

Art. 52 A transferência 
do direito de construir é 
a faculdade concedida ao 
proprietário de imóvel 
urbano, nos termos do 
artigo 35 da Lei Federal 
nº. 10.257/2001 - Estatuto 
da Cidade, para que possa 
exercer em outro local, ou 
alienar, mediante escritura 
pública, o potencial 
construtivo que foi impedido 
de utilizar, quando o referido 
imóvel for considerado de 
interesse público para os 
seguintes fins: 
(…)
II. preservação, quando 
o imóvel for considerado 
de interesse histórico, 
ambiental, paisagístico, 
social ou cultural; 
§2º. O proprietário de 
imóvel enquadrado no caput 
que transferir potencial 
construtivo assumirá a 
obrigação de manter o imóvel 
devidamente preservado e 
conservado, mediante Termo 
de Compromisso por órgão 
municipal competente, 
especialmente quando se 
tratar de imóvel de interesse 
histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou 
cultural. 

Art. 56. A transferência do 
direito de construir poderá ser 
negada pelo Município, caso 
se verifique a possibilidade 
de impacto não suportável 
pela infraestrutura local ou 
de comprometimento do 
trânsito, da estética ou da 
preservação do patrimônio 
histórico, ambiental e 
paisagístico do Município;

Carece de 
legislação 
específica.
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Operações 
urbanas 
consorciadas

Art. 73. O 
município 
poderá 
utilizar 
operações 
urbanas 
consorciadas 
com a 
finalidade de, 
entre outras, 
implantar 
programas 
para 
preservação 
do 
patrimônio 
cultural.

Art. 58. Compreende-se como 
operação urbana consorciada, 
nos termos dos artigos 32 a 34 
da Lei Federal nº. 10.257/2001 
- Estatuto da Cidade, o 
conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo 
Poder Público Municipal, 
com a participação dos 
proprietários, moradores, 
usuários permanentes 
e investidores privados, 
destinadas a introduzir, em 
uma determinada área, 
transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais 
e valorização ambiental. 
Parágrafo Único. Mediante leis 
específicas, o Poder Público 
Municipal poderá utilizar o 
instrumento de operação 
urbana consorciada com as 
seguintes finalidades: 
(…)
VII - implantação de 
programas para preservação 
do patrimônio histórico, 
cultural, artístico, paisagístico 
e arqueológico; 

Art. 60. Cada operação 
urbana consorciada deverá 
ser aprovada por Lei municipal 
específica que estabelecerá as 
condições a serem observadas 
a partir de um plano próprio, 
contendo no mínimo: 
(…)
IX - garantia de preservação de 
edificações de especial valor 
histórico, cultural, paisagístico 
e ambiental, protegidos por 
tombamento ou lei; 

Carece de legislação 
específica.
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Desapropriação Não há previsão 
voltada ao 
Patrimônio 
diretamente.

Art. 13. Decorridos 5 
(cinco) anos de cobrança 
do Imposto sobre a 
Propriedade Predial 
e Territorial Urbana 
(IPTU) progressivo 
no tempo sem que 
o proprietário tenha 
cumprido a obrigação de 
promover o adequado 
a p r o v e i t a m e n t o 
de imóvel urbano 
não edificado, 
subutilizado ou não 
utilizado, o Município 
poderá proceder à 
desapropriação do 
imóvel com o pagamento 
de seu valor através de 
títulos da divida pública, 
nos termos do artigo 
8º da Lei Federal nº. 
10.257/2001 - Estatuto 
da Cidade. 
§4º. O Município 
procederá ao adequado 
aproveitamento do 
imóvel, no prazo 
máximo de 5 (cinco) 
anos, contados a partir 
da sua incorporação ao 
patrimônio público.

Há minuta de 
anteprojeto de 
Lei, divulgada 
em 2014.

Direito de 
preempção

Não há previsão 
voltada ao 
Patrimônio 
diretamente.

Art. 43. O direito de 
preempção será exercido 
sempre que o Poder 
Público Municipal 
necessitar de áreas para: 
(…)
VIII - proteção de áreas 
de interesse histórico, 
cultural ou paisagístico. 

Há minuta de 
anteprojeto de 
Lei, divulgada 
em 2014.
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Estudo de 
impacto de 
vizinhança

Art. 114 o define 
como a análise dos 
impactos gerados, 
positivos e negativos, 
na implantação de 
empreendimentos 
dentro do perímetro 
urbano quanto 
ao adensamento 
populacional, os 
equipamentos urbanos 
e comunitários, o 
uso e ocupação do 
solo, a valorização 
imobiliária, a geração 
de tráfego e demanda 
por transporte 
coletivo, a ventilação e 
iluminação, a paisagem 
urbana, o patrimônio 
natural e cultural.

Art. 73. O EIV deverá 
contemplar os 
aspectos positivos 
e negativos do 
empreendimento 
sobre a qualidade de 
vida da população 
atingida diretamente 
ou indiretamente e 
de seu entorno, de 
forma a assegurar 
a preservação ou 
melhoria dessa 
qualidade, devendo 
conter, no que 
couber, a análise e 
proposta de solução 
para os impactos nas 
seguintes questões: 
(…)
IV - existência de 
áreas de interesse 
histórico, cultural, 
paisagístico e 
ambiental.

Há minuta de 
anteprojeto de 
Lei, divulgada 
em 2014.

Gestão 
orçamentária 
participativa

Não há previsão 
voltada ao Patrimônio 
diretamente.

Não há previsão 
voltada ao Patrimônio 
diretamente.

Não há previsão 
voltada ao 
Patrimônio 
diretamente.

Fonte: MPPR, baseado em Plano Diretor Municipal da …. (2003) e Plano Diretor Municipal da ….. (2014)

 É possível constatar, a partir do exposto, que houve avanços nos 
instrumentos do Estatuto da Cidade regulamentados pelo município, configurado 
pela minuta de anteprojeto de lei do Plano Diretor, sobretudo no que concerne 
à incorporação da preservação do patrimônio como um dos objetivos possíveis 
decursivos de sua utilização. Porém, manteve-se a necessidade de legislação 
específica para viabilizar a sua aplicabilidade, condição esta que compromete 
a efetivação dos instrumentos. Nesses termos, vê-se essencial a garantia da 



346
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

manutenção e posterior cumprimento do disposto no artigo 126 da Minuta do 
Projeto de Lei do Plano Diretor de 2014 que estabelece um prazo de 180 dias 
para a regulamentação dos instrumentos previstos.

 Na Lei nº 1763/2003, que dispõe sobre o zoneamento do uso e da 
ocupação do solo do município da …., foi prevista no Art. 15 a Zona do Centro 
Histórico – ZCH, correspondendo ao setor histórico e o seu entorno, com os 
objetivos de manter o padrão da urbanização e promover as atividades de 
comércio e serviços voltadas ao turismo, à revitalização das áreas deterioradas, 
à valorização e preservação da arquitetura histórica, além de controlar as 
construções e reformas das edificações, visando a preservação da integridade 
do conjunto urbanístico para inserção de novas edificações e reforma das já 
existentes.

 A partir de análise comparada entre os parâmetros previstos na Lei 
nº 1763/2003 para cada zona, verifica-se que os respectivos à Zona do Centro 
Histórico (ZHC) são os mais restritivos, sobretudo os que correspondem à 
testada mínima e ao número máximo de pavimentos (15m e 2 pavimentos, 
respectivamente, contra 12m de testada mínima e 4 pavimentos na Zona 
Residencial, Zona de Baixa Densidade e Zona Residencial Mariental, por exemplo). 
Embora seja verificada sutil diferença entre os parâmetros mencionados, ela é 
inexistente para a área mínima, onde há a exigência de 360m² para todas as 
zonas, à exceção da Zona de Indústria e Comércio e Serviços – ZICS, onde a área 
mínima deve corresponder à 1200m².

 No que se refere aos usos previstos para a Zona do Centro Histórico 
(ZCH), a Lei nº 1763/2003 permite uso habitacional, recreacional e cultural, 
comercial e de serviço vicinal, legisla permissíveis o uso comercial e de serviço 
de bairro e proíbe as atividades que coloquem em risco a integridade física da 
zona e de suas edificações; e atividades cuja natureza requeira a utilização de 
transporte pesado ou pátios de estacionamento de grande porte.

 Na minuta de anteprojeto de lei da revisão do Plano Diretor municipal da 
….. publicada pelo município em 2014, além da conservação da Zona do Centro 
Histórico (ZHC), há a proposição no Art. 16 da Zona de Transição do Centro 
Histórico (ZTCH), correspondendo ao entorno do Centro Histórico, também 
voltada à manutenção do padrão de uso e ocupação ali existente, preservando 
a integridade do conjunto urbanístico e paisagístico. Para ambas são previstos 
os parâmetros mais restritivos dentre todas as zonas propostas. A proposta de 
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mais uma zona voltada ao Centro Histórico enfatiza, ao menos conceitualmente, 
a importância que o conjunto possui para o município.

 Referindo-se aos parâmetros previstos para a Zona do Centro Histórico 
(ZHC), foram mantidos os de testada mínima e de número de pavimentos, 
havendo a alteração apenas da área mínima (passando de 360m² para 450m²).  
Já os respectivos à Zona de Transição do Centro Histórico (ZTCH), foram 
propostos parâmetros mais flexíveis que os da ZHC (área mínima de 360m², 
testada mínima de 12m e 4 pavimentos) mas, ainda assim, mais restritivos que 
os das demais zonas.

 Faz-se interessante notar que na minuta de anteprojeto de lei da revisão 
do Plano Diretor municipal da ….., além da ZTCH, foram propostas outras zonas – 
inexistentes na Lei nº 1763/2003 -, com parâmetros diversificados, favorecendo 
uma maior dinâmica não só do uso e ocupação do solo, mas também da 
paisagem do município.

 No que concerne ao Alvará de Licença e Funcionamento de atividades, 
a Lei Municipal nº 1783/2004, que dispõe sobre o Código de Posturas, e o trecho 
presente na minuta de anteprojeto de lei da revisão do Plano Diretor municipal 
da …. de 2014 respectivo ao Código de Postura atestam que para sua concessão, a 
prefeitura verificará a conveniência da localização das atividades tendo em vista, 
dentre outros elementos, a preservação do patrimônio histórico, ambiental e 
paisagístico do Município.

 O Título III – Proteção estética, paisagística e histórica da cidade, do 
Código de Posturas de 2004, é iniciado pelo Capítulo I, Da Proteção Estética, com 
destaque ao Art. 34, onde são discorridas as medidas incumbidas à administração 
municipal, tais como: i) regulamentar o uso de anúncios e letreiros evitando que, 
pelo seu tamanho, localização ou forma, possam prejudicar a paisagem ou o livre 
trânsito; ii) determinar a demolição de edificações em ruína, ou condenadas 
por autoridade pública. Conforme exposto no Art.35 do código, a fiscalização da 
proteção estética ficará a cargo da Divisão de Fiscalização de Obras da Secretaria 
de Serviços Públicos de Saúde e Ação Social, Educação, Cultura, Viação, Obras e 
Urbanismo, Esporte e Lazer.

 No Capítulo II do Código de Posturas, intitulado do Aspecto Paisagístico 
e Histórico, o Art.36 apresenta as medidas voltadas à proteção da paisagem, 
monumentos e locais dotados de particular beleza e fins turísticos, bem como 
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obras e prédios de valor histórico ou artístico de interesse social, dentre as 
quais: i) preservar os conjuntos arquitetônicos, áreas e logradouros públicos 
da Cidade, que pelo estilo ou caráter histórico, sejam tombados, assim como 
quaisquer outros que julgar convenientes ao embelezamento e estética da 
Cidade ou, ainda, relacionadas com sua tradição histórica ou folclórica; ii) 
fiscalizar o cumprimento de normas relativas à proteção da beleza paisagística 
da Cidade.

 A previsão de tais medidas é seguida pelo Art. 37, onde consta que a 
fiscalização e aplicação das penalidades previstas ficará a cargo da Divisão de 
Fiscalização de Obras da Secretaria de Serviços Públicos de Saúde e Ação Social, 
Educação, Cultura, Viação, Obras e Urbanismo, Esporte e Lazer e da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, dentro de suas respectivas competências. Ainda 
que tal legislação mencione a aplicação de penalidades, observa-se que não são 
previstas medidas punitivas específicas às infrações alertadas nos artigos descritos, 
fragilizando o teor e aplicabilidade das ações auguradas no diploma legal.

 Malgrada essa ressalva e a abordagem genérica dispensada, enaltece-
se a importância desse capítulo do Código de Posturas, por se destinar 
especificamente à preservação dos elementos que compõem o patrimônio 
municipal atrelada à distribuição de atribuições voltadas para esse fim, 
transparecendo a relevância conferida naquele momento a tais questões no 
contexto do município.

 Apesar da atenção dispensada ao tema no código de 2004, nota-se 
o enfraquecimento das ações voltadas à manutenção e recuperação desses 
elementos no Código de Posturas presente na minuta do anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor de 2014 evidenciado, por exemplo, pela supressão do trecho que 
abordava em título próprio dos aspectos paisagísticos e históricos.

 A publicidade no centro histórico é tratada de maneira específica no 
Art. 220 do Código de Posturas de 2004, em que são colocadas condicionantes 
para sua ocorrência, tais como: i) será vedada publicidade que afete a perspectiva 
ou deprecie, de qualquer modo, o aspecto do edifício ou paisagem, vias e 
logradouros públicos, bem como em calçadas, em árvores, postes e monumentos; 
ii) não será permitida a colocação de publicidade que obstrua porta, janela ou 
qualquer abertura destinada à iluminação ou ventilação; iii) não será permitida a 
publicidade colocada no alto de edifícios e nem colada ou pintada diretamente em 
muros ou paredes frontais ao passeio ou a vias e logradouros públicos; iv) não será 
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permitida a utilização de qualquer elemento de vedação de fachada; v) a critério 
da Prefeitura Municipal e com a aprovação da Curadoria do Patrimônio Histórico 
e Artístico, poderá ser admitida publicidade no mobiliário urbana e equipamento 
social e urbano e a execução de painéis artísticos em muros e paredes.

 O Art. 221. confere a fiscalização e aplicação das penalidades previstas 
à Divisão de Fiscalização de Obras da Secretaria de Serviços Públicos de Saúde 
e Ação Social, Educação, Cultura, Viação, Obras e Urbanismo, Esporte e Lazer 
sem estabelecer, entretanto, os ritos e ações punitivas específicas às possíveis 
infrações.

 O Título XIV – do processo de infração, presente no Código de Posturas 
de 2004, estabelece o rito para ser aplicado nas situações em desconformidade 
com o estabelecido na lei, à parte das especifidades de cada caso. Nesse sentido,

Art. 329. Constituem medidas preliminares do processo, quando 
necessárias à configuração da infração, o exame, a vistoria e a diligência.

(…)

Art. 331. A vistoria será realizada em dia e hora previamente marcados, 
na presença de autoridade municipal e do responsável pelo ato ou fato 
que a motivar.

(…)

Art. 333. Verificando-se infração ao disposto neste Código será expedida 
contra o infrator uma Notificação Preliminar para que, nos prazos fixados 
neste Código, regularize sua situação.

(…)

Art. 335. Esgotado o prazo estabelecido na Notificação sem que o infrator 
tenha regularizado a situação perante a repartição competente, será 
lavrado Auto de Infração.

 Mais adiante do código, no Capítulo VII do Título XIV são especificadas 
as autoridades julgadoras, conforme disposto a seguir:

Art. 350. Em primeira instância é competente para decidir o processo 
relativo à aplicação de penalidade pecuniária o Diretor do Departamento 
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a que estiver subordinado o órgão responsável pela expedição da 
providência fiscal.

Art. 351. Quando o processo se referir à aplicação de penalidade não 
pecuniária, a competência para decidir em primeira instância é do 
Secretário Municipal a que estiver subordinado o órgão responsável pela 
fiscalização.

Art. 352. Em seguida instância é competente para julgar o processo o 
Secretário Municipal a que estiver subordinado o Diretor do Departamento 
que decidiu o processo em primeira instância, ou o Prefeito nos casos em 
que a decisão de primeira instância for proferida por Secretário Municipal.

 No Código de Posturas presente na minuta do anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor de 2014, o Art. 76 alerta para o fato de que em hipótese alguma 
será permitida a colocação de cartazes, placas, painéis, outdoors, faixas, 
letreiros, anúncios ou quaisquer outros meios publicitários no Município que, 
dentre outros poréns, I. prejudiquem o trânsito ou a estética; e II. prejudiquem 
a preservação do patrimônio histórico, ambiental e paisagístico do Município.

 Sobre a publicidade no Centro Histórico, especificamente, o Código de 
Posturas presente na minuta do anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 2014 
legisla que:

Art. 83. Nos imóveis localizados no Centro Histórico, a colocação de 
anúncios deverá respeitar ainda as seguintes condições:

I - será vedada publicidade que afete a perspectiva ou deprecie, de 
qualquer modo, o aspecto arquitetônico ou paisagístico das edificações 
e dos logradouros públicos, bem como das calçadas, árvores, postes e 
monumentos;

II - não serão permitidos anúncios na cobertura de edifícios, nem 
tampouco colados ou pintados diretamente em muros ou paredes 
voltados aos logradouros públicos.

Parágrafo Único. Mediante critério da Prefeitura, e com a aprovação do 
órgão estadual competente e/ou IPHAN, poderá ser admitida publicidade 
no mobiliário ou nos equipamentos urbanos localizados no Centro 
Histórico, bem como a execução de painéis artísticos em muros e paredes.
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 Para os casos infratores, o Art. 88 do Código de Posturas presente 
na minuta do anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 2014 estabelece que “o 
descumprimento de qualquer das exigências da Lei ensejará o cancelamento da 
licença de publicidade e o pagamento da respectiva multa, com a consequente 
remoção dos respectivos meios publicitários, sem prejuízo a outras penalidades 
legais cabíveis”. Tal artigo é seguido pelo parágrafo único que anuncia que, em 
caso de reincidência, a multa será em dobro, e assim sucessivamente a cada 
nova infração.

 Nota-se, a partir de perspectiva comparada, que o Código de Posturas 
presente na minuta do anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 2014 avança 
ao estabelecer os ritos e punições específicas para os casos em que forem 
descumpridas as normas estabelecidas no texto jurídico substanciando, nesse 
sentido, a abordagem da matéria.

 A lei nº…., que dispõe sobre o Código de Obras do Município, estabelece 
limites às construções quando houver risco de prejuízo ao patrimônio histórico. 
Nesse viés, legisla que as obras deverão ser identificadas como construção, 
reconstrução, reforma, ampliação ou demolição, de iniciativa pública ou privada, 
e somente poderão ser executadas após concessão da licença pelo órgão 
competente do município. As obras a serem realizadas no Centro Histórico, 
especificamente, deverão ser encaminhadas à apreciação da Curadoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico, através da prefeitura municipal, conforme 
consta no Art. 20.

 Com relação às instalações de infraestrutura no Setor Histórico o 
código legisla, no Art. 98, que a instalação, ampliação, reforma ou recuperação 
do sistema de infraestrutura deverão garantir a integridade física e paisagística, 
tanto no conjunto urbano quanto das edificações isoladas. Seguindo essa linha, 
destaca-se que:

Art. 100 – Na Zona do Centro Histórico as redes de distribuição existentes 
deverão ser substituídas por redes subterrâneas, sendo que elementos 
componentes destas redes não deverão interferir na visibilidade dos bens 
de maior interesse histórico e artístico da área.

Art. 101 - A pavimentação de vias e passeios deverá ser executada 
mediante utilização de materiais pétreos, em especial os tradicionalmente 
utilizados na cidade.
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§ 1º - As pistas de rolamento deverão ser mantidas com sua pavimentação 
de paralelepípedos graníticos.

§ 2º - Os passeios e vias de pedestres deverão ser pavimentados com 
pedra grés (pedra do monge).

 Nos casos em desconformidade com o previsto na legislação, as 
infrações serão punidas com as seguintes penas:

Art. 128. As infrações às disposição deste Código serão punidas com as 
seguintes penas:

I. embargo da obra;

II. multas, de acordo com regulamento específico a ser elaborado pelo 
Poder Executivo Municipal;

III. Demolição.

Parágrafo Único – As multas serão aplicadas ao proprietário ou ao 
responsável técnico, se houver, de acordo com regulamento específico a 
ser elaborado pelo Executivo Municipal.

 

 Os casos omissos, bem como as edificações que contrariam as 
disposições do Código de Obras municipal, serão avaliados pela Comissão Técnica 
de Urbanismo após o que será estabelecido um prazo para sua regularização ou 
demolição, conforme disposto no Art. 152.

 Apesar de haver a menção de Código de Obras no corpo da minuta 
de anteprojeto de lei do Plano Diretor de 2014, não há a disponibilização pelo 
município de documento correspondente o que justifica, nesses termos, a 
análise restrita ao Código de Obras de 2004 vigente.

 Na Lei Municipal nº…., é legislado o arquivamento de documentos com 
a finalidade de proteger arquivos, tanto para fins administrativos como para fins 
culturais e, na Lei Municipal nº….., são estabelecidos critérios para a concessão 
da imagem do Centro Histórico e de pontos turísticos da ….. em filmes produzidos 
para o cinema e televisão.
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4. Plano Diretor do Patrimônio Cultural Edificado

 Em 2010 foi desenvolvido o Plano Diretor do Patrimônio Cultural 
Edificado da ….. – PDPCE, em que consta caracterização do patrimônio cultural 
edificado, aspectos jurídicos e urbanísticos relativos ao patrimônio cultural, 
caracterização da atividade turística, capacidade técnica e institucional, além 
de plano de ações e recomendações. Faz-se mister salientar que, embora não 
tenha sido aprovado em lei, por seu caráter de ação contínua de planejamento 
o instrumento apresenta contribuições importantes que têm auxiliado no 
direcionamento da política e ações voltadas à preservação do patrimônio 
cultural edificado do município.

 Conforme exposto nesse plano, apesar de possuir um centro histórico 
preservado, a ….. apresenta um baixo grau de aproveitamento do potencial 
gerado pelos bens culturais e pela importância histórica do município para a 
cultura paranaense e brasileira. Com vistas à alteração desse cenário, compõe 
o instrumento um Plano de Ação, articulado aos objetivos e estratégias da 
política nacional de preservação do patrimônio cultural, definida pelo Iphan, 
bem como à compatibilização desta política para a realidade do Paraná. Sua 
estrutura ocorre por meio de objetivos gerais e específicos, a partir dos quais 
foram concebidas ações, organizadas em programas, quais sejam:

Quadro 02: Programas, Ações, Metas e Indicadores previstos no Plano Diretor do 
Patrimônio Cultural Edificado da …...
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Cronograma Físico

Programa Ações 2010 2011 2012 2013 2014

Programa de 

Valorização do 

Patrimônio 

Edificado

1.1  Elaborar  e  implementar  Projeto  de 

Requalificação Urbanística

Meta:  Seleção  da  equipe  vencedora  até 

agosto de 2010

Indicador: Realização do Concurso Público 

Meta: Projetos finalizados até fevereiro de 

2011

Indicador:  Elaboração  dos  projetos 

complementares

Meta:  Início  do  programa  em  abril  de 

2011, com meta de aumento da aderência 

de 20% a cada ano

Indicador:  Implementação  do  Programa 

de Recuperação das Fachadas

Meta:  Projeto  implantado  até  março  de 

2012

Indicador:  Implantação  da  primeira  fase 

do projeto

Meta:  Projeto  implantado  até  março  de 

2013

Indicador:  Implantação  da  segunda  fase 

do projeto

1.2  Elaborar  e  implementar  Projeto  de 

Mobilidade e Acessibilidade

Meta:  Plano  finalizado  até  setembro  de 

2010

Indicador: Realização do Plano

Meta: Início da implementação das ações 

em março de 2011.

Indicador:  Implementação  das  ações 

previstas no plano.

1.3  Instalar  a  Sede  do  Ateliê  do 

Patrimônio Cultural

Meta: Instalar o Ateliê até julho de 2011



355
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

Indicador:  Instalação  do  Ateliê  do 

Patrimônio

1.4  Modernizar  os  Equipamentos 

Culturais da Lapa

Meta: Instalar o Centro de Investigação e 

Documentação - CID em 2 anos.

Indicador:  Instalação  do  Centro  de 

Investigação e Documentação - CID

Meta:  Implementação  dos  projetos  e 

obras no máximo até final de 2012

Indicador:  Equipamentos  culturais 

modernizados

1.5  Instalar  a  “Casa  da  Arquitetura 

Paranaense”

Meta:  Implantar  o  projeto  museológico 

até 2013.

Indicador:  Projeto  museológico 

implantado.

Meta:  Atingir  um número de  moradores 

utilizando o espaço superior em 30% do 

número total de usuários.

Indicador: Participação de moradores.

Meta:  Atingir  um  número  de  visitantes 

superior  em  15%  do  número  médio  de 

visitantes  dos  equipamentos  culturais  da 

….. no primeiro ano após implementação.

Indicador: Número de visitas.

1.6  Instalar  a  “Oficina  de  Gastronomia 

Cultural”

1.7  Implementar  o  “Festival  e 

Gastronomia Paranaense”

1.8  Elaborar  e  implementar  o  Projeto 

“Museu de Rua”

Meta: Implantar o projeto em 4 anos.

Indicador:  Projeto  Museu  de  Rua 

implantado.

Meta: Aumento do número de turistas em 

15%  nos  primeiros  dois  anos  de 
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implantação do projeto.

Indicador: Participação dos moradores.

1.9 Elaborar o Plano de Desenvolvimento 

Turístico Participativo

Meta:  Elaborar  o  “Plano  de 

Desenvolvimento  Turístico  Participativo” 

em 1 ano.

Indicador:  “Plano  de  Desenvolvimento 

Turístico Participativo” elaborado.

Meta: Crescimento de 5% no primeiro ano 

de  implantação:  Taxa  de  Ocupação 

Hoteleira,  visitação  nos  equipamentos, 

geração de emprego e renda.

Indicador:  Dinamização  da  atividade 

turística.

Meta: Implantar 100% das ações de curto 

prazo no primeiro ano de implantação.

Indicador: Ações implantadas.

1.10 Adequar a Legislação Urbanística à 

Política  Municipal  de  Preservação  do 

Patrimônio Cultural

Meta:  Aprovação  da  Revisão  do  Plano 

Diretor até julho de 2010.

Indicador: Projetos de lei aprovados pela 

Câmara de Vereadores.

Meta:  Adequação  da  Lei  orgânica  até 

junho de 2010.

Indicador: Projetos de lei aprovados pela 

Câmara de Vereadores.

Meta:  Aprovação  da  regulamentação  da 

TDC até julho de 2010

Indicador: Projetos de lei aprovados pela 

Câmara de Vereadores.

Programa  de 

Estruturação  da 

Gestão  do 

Patrimônio

2.1  Aprovar  e  implementar  a  Lei  da 

Política  de  Preservação  do  Patrimônio 

Cultural

2.2 Implementar o “Sistema Municipal de 

Planejamento e Gestão do Patrimônio - 
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SMPGP”

Meta:  Operacionalizar  o  processo  do 

Sistema  Municipal  de  Planejamento  e 

Gestão do Patrimônio em até 2 anos.

Indicador: Processo do Sistema Municipal 

de Planejamento e Gestão do Patrimônio 

em operação.

Meta:  Divulgar  a  cada  dois  meses  os 

resultados  e  alterações  no  conteúdo  no 

plano de ação em, no mínimo, dois meios 

de comunicação de massa.

Indicador  I:  Periodicidade  da  divulgação 

dos resultados e alterações realizadas no 

plano de ação;

Indicador  II:  Quantidade  de  mídias 

utilizadas na divulgação dos resultados e 

alterações  realizadas  no  planejamento 

turístico municipal; 

Meta: Leis aprovadas até junho de 2010.

Indicador:  Aprovação  das  leis 

complementares  que  reestruturam  a 

Secretaria e Conselho.

2.3  Implementar  a  articulação  dos 

subsistemas de informações

Meta:  Utilização  dos  aplicativos  do SNIC 

até o final de 2010.

Indicador:  Subsistemas  da  cultura, 

territorial e socioeconômico articulados.

Meta:  Conversão  das  informações  do 

Plano Diretor até o final de 2011.

Indicador:  Subsistemas  da  cultura, 

territorial e socioeconômico articulados.

Meta:  Conversão dos  dados  do cadastro 

técnico  municipal  em  arquivos 

compatíveis  com  o  SNIC  até  o  final  de 

2011.

Indicador:  Subsistemas  da  cultura, 

territorial e socioeconômico articulados.

2.4  Implementar  programa  de 
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qualificação  e  profissionalização  dos 

servidores municipais

Meta:  Contratação  de  empresa  para 

elaboração do “programa de qualificação 

e  profissionalização  dos  servidores  e 

conselheiros municipais” em 2011.

Indicador: Empresa contratada.

Meta:  Realização  de  no  mínimo  dez 

capacitações por ano.

Indicador:  Número  de  capacitações 

realizadas por ano.

Meta:  Capacitação  de,  no  mínimo,  40 

horas  por  servidor/conselheiro  no 

primeiro ano.

Indicador:  Quantidade  de  horas  de 

capacitação  de  servidor/conselheiro  ao 

ano.

Meta:  Implementar  Política  de 

Capacitação de Servidores em 2011.

Indicador:  Política  de  capacitação  de 

servidores implantada.

2.5 Padronizar os processos de trabalho 

relacionados a gestão do patrimônio da 

Prefeitura Municipal da Lapa

Meta:  Mapear,  padronizar  e  formalizar 

100% dos processos existentes da Secultur 

até 2011.

Indicador:  Percentual  de  processos 

mapeados, padronizados e formalizados.

Programa  de 

Reconhecimento 

do Patrimônio

3.1  Estabelecer  Convênios  com 

Instituições de Nível Superior

Meta:  Convênios  firmados até  dezembro 

de 2011.

Indicador:  Realização  de  convênios  com 

Instituições de Nível Superior.

Meta: Material didático e programa para 

inclusão nas disciplinas até dezembro de 

2011.
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Indicador:  Inclusão  da  temática  no 

conteúdo  das  disciplinas  da  rede  de 

ensino.

Meta:  Curso  de  capacitação 

implementado até março de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para conselheiros.

Meta: Cursos iniciados até julho de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para a comunidade.

Meta:  Primeira  edição  do  Fórum  até 

dezembro de 2010.

Indicador: Realização do Fórum Municipal 

de Cultura e Turismo.

3.2 Implementar  atividade de formação 

comunitária

Meta:  Convênios  firmados até  dezembro 

de 2011.

Indicador:  Realização  de  convênios  com 

Instituições de Nível Superior.

Meta: Material didático e programa para 

inclusão nas disciplinas até dezembro de 

2011.

Indicador:  Inclusão  da  temática  no 

conteúdo  das  disciplinas  da  rede  de 

ensino.

Meta:  Curso  de  capacitação 

implementado até março de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para conselheiros.

Meta: Cursos iniciados até julho de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para a comunidade.

Meta:  Primeira  edição  do  Fórum  até 

dezembro de 2010.

Indicador: Realização do Fórum Municipal 

de Cultura e Turismo.
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3.3  Realizar  o  Fórum  Municipal  de 

Cultura e Turismo

Meta:  Convênios  firmados até  dezembro 

de 2011.

Indicador:  Realização  de  convênios  com 

Instituições de Nível Superior.

Meta: Material didático e programa para 

inclusão nas disciplinas até dezembro de 

2011.

Indicador:  Inclusão  da  temática  no 

conteúdo  das  disciplinas  da  rede  de 

ensino.

Meta:  Curso  de  capacitação 

implementado até março de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para conselheiros.

Meta: Cursos iniciados até julho de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para a comunidade.

Meta:  Primeira  edição  do  Fórum  até 

dezembro de 2010.

Indicador: Realização do Fórum Municipal 

de Cultura e Turismo.

3.4  Incentivar  a  produção  de 

conhecimento  por  meio  de  Núcleos 

Temáticos

Meta:  Convênios  firmados até  dezembro 

de 2011.

Indicador:  Realização  de  convênios  com 

Instituições de Nível Superior.

Meta: Material didático e programa para 

inclusão nas disciplinas até dezembro de 

2011.

Indicador:  Inclusão  da  temática  no 

conteúdo  das  disciplinas  da  rede  de 

ensino.

Meta:  Curso  de  capacitação 

implementado até março de 2011.
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Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para conselheiros.

Meta: Cursos iniciados até julho de 2011.

Indicador:  Implementação dos  cursos  de 

capacitação para a comunidade.

Meta:  Primeira  edição  do  Fórum  até 

dezembro de 2010.

Indicador: Realização do Fórum Municipal 

de Cultura e Turismo.

3.5 Implementar um Concurso periódico 

“A ….. – ontem e hoje!!”

Meta: Realização do concurso a cada 02 

anos.

Indicador: Periodicidade de realização do 

concurso.

Meta:  Participação  de  no  mínimo  250 

candidatos.

Indicador  I:  Número  de  candidatos 

inscritos no concurso.

Indicador II. Quantidade de kits de postais 

confeccionados.

Meta:  Inserção  do  kit  para 

comercialização em no mínimo 100% dos 

atrativos e meios de hospedagem.

Indicador: Distribuição dos kits.

Meta:  Catálogo  digital  de  imagens 

elaborado até 2009. (sic)

Indicador:  Elaboração  de  um  catálogo 

digital de imagens.

Fonte: MPPR, baseado em Plano Diretor do Patrimônio Cultural Edificado da …... (PDPEC, 2010)
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 Dentre as ações previstas, estão sendo cumpridas a de elaborar e 
implementar projeto de requalificação urbanística, resultando no Projeto de 
Requalificação Urbana do Centro Histórico da ….. de 2013, e a de adequar a 
Legislação Urbanística à Política Municipal de Preservação do Patrimônio 
Cultural, por meio da revisão do Plano Diretor e demais leis e códigos atinentes. 
Ações pontuais estão sendo desenvolvidas no tocante à mobilidade urbana, tais 
como a mudança do sentido de algumas vias com vistas à proteção e preservação 
do patrimônio, e criação de binários no entorno do Centro Histórico e do “Novo 
Centro”, face à característica estreita da malha viária nessa região.

 Com relação aos convênios estabelecidos entre o município e 
demais entes no período compreendido entre 2010 e 2015 e que auxiliam na 
implementação das ações previstas no Plano Diretor do Patrimônio Cultural 
Edificado da ….. de 2010, tem-se:

Quadro 03: Convênios estabelecidos entre o município e demais entes

Objeto do Convênio

Concedente 

(Descrição - 

Código)

Início 

Vigência

Fim da 

Vigência
Situação

Realização de programa 

educativo interdisciplinar acerca 

da valorização do patrimônio 

cultural da …..

Secretaria 

Nacional do 

Consumidor - 

SENACON

29/12/2010 28/02/2013 Prestação de 

Contas 

Aprovada

- Elaboração de projeto de 

requalificação urbanística 

considerando os seguintes 

componentes: a) acessibilidade e 

mobilidade urbana; b) 

recuperação e reconstrução de 

passeios; c) mobiliário urbano e 

sinalização; d) nova estrutura de 

posteamento com iluminação a 

LED e embutimento da fiação 

elétrica (2010);

- Elaboração de projeto de 

intervenção e restauro das 

estações ferroviárias de …., …. e 

entornos (2010);

IPHAN-10A. 

Coordenação 

Regional

5/01/2011 30/09/2013 Prestação de 

Contas 

Aprovada com 

Ressalvas

Elaboração do projeto de 

estruturação do circuito histórico 

e ambiental da ….; Implantação 

de Parque Linear na orla do 

Córrego …. e Córrego ….

Coordenação-

geral de 

convênios - 

CGCV

17/12/2010 30/09/2011 Prestação de 

Contas 

enviada para 

Análise

Pavimentação e urbanização de 

ruas

Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

29/11/2012 30/04/2016 Em execução

Pavimentação e urbanização de 

ruas

Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

29/11/2012 30/08/2016 Em execução

Recapeamento de vias urbanas Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

31/12/2012 30/11/2015 Prestação de 

contas 

aprovada

Construção de Centro de 

Atendimento ao Turista

CEF/Ministério 

do 

Turismo/MTUR

04/11/2013 30/04/2016 Em execução
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Objeto do Convênio

Concedente 

(Descrição - 

Código)

Início 

Vigência

Fim da 

Vigência
Situação

Realização de programa 

educativo interdisciplinar acerca 

da valorização do patrimônio 

cultural da …..

Secretaria 

Nacional do 

Consumidor - 

SENACON

29/12/2010 28/02/2013 Prestação de 

Contas 

Aprovada

- Elaboração de projeto de 

requalificação urbanística 

considerando os seguintes 

componentes: a) acessibilidade e 

mobilidade urbana; b) 

recuperação e reconstrução de 

passeios; c) mobiliário urbano e 

sinalização; d) nova estrutura de 

posteamento com iluminação a 

LED e embutimento da fiação 

elétrica (2010);

- Elaboração de projeto de 

intervenção e restauro das 

estações ferroviárias de …., …. e 

entornos (2010);

IPHAN-10A. 

Coordenação 

Regional

5/01/2011 30/09/2013 Prestação de 

Contas 

Aprovada com 

Ressalvas

Elaboração do projeto de 

estruturação do circuito histórico 

e ambiental da ….; Implantação 

de Parque Linear na orla do 

Córrego …. e Córrego ….

Coordenação-

geral de 

convênios - 

CGCV

17/12/2010 30/09/2011 Prestação de 

Contas 

enviada para 

Análise

Pavimentação e urbanização de 

ruas

Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

29/11/2012 30/04/2016 Em execução

Pavimentação e urbanização de 

ruas

Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

29/11/2012 30/08/2016 Em execução

Recapeamento de vias urbanas Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

31/12/2012 30/11/2015 Prestação de 

contas 

aprovada

Construção de Centro de 

Atendimento ao Turista

CEF/Ministério 

do 

Turismo/MTUR

04/11/2013 30/04/2016 Em execução

Pavimentação de vias urbanas Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

04/11/2013 30/07/2016 Em execução

Apoio a projetos de 

infraestrutura turística – 

Reforma da Praça ….. e 

Implantação do Museu no 

Município da …./PR

CEF/Ministério 

do 

Turismo/MTUR

31/12/2013 30/04/2016 Em execução

Reforma do Museu ….no 

Município da ….. - PR

CEF/Ministério 

do 

Turismo/MTUR

17/09/2014 30/04/2017 Em execução

Pavimentação de vias urbanas Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

12/09/2014 30/04/2017 Em execução

Construção do Memorial …. IBRAM - SEDE 31/12/2014 20/07/2016 Em execução

Reforma do Casarão ….. (Centro 

Comunitário) e da Unidade de 

Saúde …. no Projeto de …. no 

Município da ….. - PR

Superintendênci

a Regional do 

INCRA/PR

30/12/2014 31/03/2016 Em execução

Pavimentação de Via Urbana Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

18/12/2015 31/08/2017 Assinado

Elaboração de projetos Caixa Econômica 

Federal – 

programas 

sociais

18/12/2015 31/08/2017 Assinado

Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consultam.
asp?fcod=7657&fnome=lapa&festado=pr&forgao=00&fconsulta=0
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 A partir de uma análise transversal entre os Programas e Ações previstas 
no Plano Diretor do Patrimônio Cultural Edificado da ….. (2010) e os convênios 
firmados entre concedentes e o município verifica-se que, ainda que não 
estejam localizadas as áreas específicas atendidas pelos objetos do convênio, 
a maior parte dos investimentos se enquadram no Programa de Valorização do 
Patrimônio Edificado, seguido pelo Programa de Reconhecimento do Patrimônio. 
O Programa de Estruturação da Gestão do Patrimônio é o que mais carece de 
investimentos.

 Como instrumentos voltados ao patrimônio cultural da ….. mais 
recentes, destacam-se o já mencionado i) Projeto de Requalificação Urbana do 
Centro Histórico da ….. de 2013, previsto no Plano Diretor do Patrimônio Cultural 
do Patrimônio Cultural Edificado da …... – PDPCE, em que são apresentadas 
diretrizes de incentivo aos estabelecimentos relacionados ao turismo, à cultura 
e à preservação do Centro Histórico, e a ii) Lei Municipal nº3064/2015, que 
revoga a lei municipal nº2791/2012 e cria o fundo, o conselho municipal de 
política cultural e a comissão municipal de incentivo à cultura.

 Ademais, cabe mencionar a elaboração, ainda em curso, pela Secretaria 
de Estado da Cultura (SEEC), de levantamento fotográfico, estudo e relatório 
sobre as 14 quadras do Centro Histórico, como subsídio para futuras notificações 
a proprietários que não estejam cumprindo as normas estabelecidas para a área 
tombada.

 

5. Sistema Nacional de Cultura

 Conforme preconiza a Constituição Federal,

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de 
colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um 
processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, 
democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e 
a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, 
social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
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§1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 
cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, 
e rege-se pelos seguintes princípios:

I. diversidade das expressões culturais;

II. universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III. fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais;

IV. cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 
atuantes na área cultural;

V. integração e interação na execução das políticas, programas, projetos 
e ações desenvolvidas;

(…)

IX. transparência e compartilhamento das informações;

X. democratização dos processos decisórios com participação e controle 
social.

 Em suma, o Sistema Nacional de Cultura - SNC volta-se ao desenvolvimento 
de políticas públicas de cultura por meio de gestão compartilhada entre os entes 
federados e a sociedade civil. A adesão ao SNC significa o fortalecimento das 
políticas culturais que passam a ser vistas como políticas de estado e não de 
governo. Não obstante, os municípios que aderirem ao SNC poderão, por meio 
da participação de editais, acessar recursos destinados a projetos culturais.

 Para que estados e municípios possam aderir ao SNC é necessária 
uma estrutura mínima que, em âmbito municipal, corresponde a: secretaria 
de cultura ou órgão equivalente; conselho de política cultural; conferência de 
cultura; plano de cultura; e sistema de financiamento à cultura com existência 
obrigatória do fundo de cultura160. A conclusão da fase de adesão ao SNC 

160 SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. Disponível em: <http://pnc.culturadigital.br/metas/sistema-
nacional-de-cultura-institucionalizado-e-implementado-com-100-das-unidades-da-federacao-ufs-
e-60-dos-municipios-com-sistemas-de-cultura-institucionalizados-e-implementados-2/>
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corresponde ao momento posterior à publicação do Acordo de Cooperação no 
Diário Oficial da União, DOU.

 Concluída a fase de adesão, o município deve preencher na Plataforma 
do SNC todas as informações relativas às atividades previstas no Plano de 
trabalho (que corresponde ao cronograma de execução para implementação do 
Sistema Municipal de Cultura), juntamente com documentos comprobatórios 
para a implementação de cada componente. Tal procedimento deve ocorrer 
dentro do prazo de 2 anos, a contar da data de publicação no DOU.

 Nos casos em que expirar o prazo para a realização do Plano de 
Trabalho, o município deve encaminhar à Secretaria de Articulação Institucional 
do Ministério da Cultural ofício solicitando a prorrogação do prazo por mais 
dois anos.

 A Lapa, PR, possui acordo de adesão ao SNC publicado no DOU no 
dia 24 de setembro de 2013. Entretanto, até o momento o município não 
encaminhou uma série de informações e documentos ao sistema, tais como, 
i) Lei do Sistema de Cultura; ii) Relatório de Atividade do Órgão Gestor; iii) Ata 
de Reunião de Criação do Conselho de Políticas Culturais; iv) Lei do Fundo de 
Cultura; v) Lei do Plano de Cultura.

 Tal qual regulamenta a Lei Municipal nº3064/2015, o conselho 
municipal de política cultural, de caráter consultivo, normativo, deliberativo 
e fiscalizador, tem por finalidade a participação na formulação das políticas 
públicas do município, visando garantir a todos o pleno exercício dos direitos à 
cultura e seu acesso, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.

 Dentre as competências do Conselho, é legislado:

Art. 3º. Compete ao Conselho de Políticas Culturais:

(…)

III. promover, bienalmente, ou em caráter extraordinário, a qualquer 
tempo, em parceria com o Órgão Gestor Municipal de Cultura (Secretaria 
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ou Departamento de Cultura), a Conferência Municipal de Cultural;

IV. elaborar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura;

V. estabelecer diretrizes que comporão o Plano Municipal de Cultura, a 
ser instituído por lei municipal a partir das propostas e ações definidas na 
Conferência Municipal de Cultura e Fóruns Setoriais/Territoriais;

VI. fiscalizar e deliberar sobre a aplicação de recursos do Fundo Municipal 
de Cultura (FMC), de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Conferência Municipal de Cultura;

VII. estabelecer cooperação com os movimentos sociais, organizações 
não-governamentais e o setor empresarial, visando o incentivo à cultura;

VIII. incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos 
investimentos públicas na área cultural, com a criação de mecanismos 
para possibilitar essa participação, fomentando os fóruns e seminários de 
política cultura;

(…)

XIII. propor a concessão de auxílios emergenciais, dentro das dotações 
orçamentárias específicas, às instituições com fins culturais, oficiais ou 
particulares, declaradas de utilidade pública municipal, tendo em vista a 
conservação e guarda de seu patrimônio cultural e a execução de projetos 
específicos para a difusão da cultura científica, literária e artística;

XIV. atuar na defesas e conservação do patrimônio histórico, arquitetônico, 
paisagístico, arqueológico, natural e imaterial do Município, podendo 
atuar no auxílio à fiscalização da normativa do centro histórico;

XV. sugerir e/ou desenvolver ações que estimulem a produção e a difusão 
das diversas formas de manifestações culturais do Município;

XVI. sugerir e/ou desenvolver campanhas que visem o desenvolvimento 
das ações culturais do Município e propor políticas de geração, captação 
e alocação de recursos para o setor;

XVII. fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura;

XVIII. fiscalizar e deliberar sobre o emprego dos recursos recebidos por 
instituições culturais através do Fundo Municipal de Cultura e propor 
ao Chefe do Poder Executivo a abertura de sindicância quanto entender 
conveniente;
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(…)

XX. opinar sobre convênios e incentivá-los, quando autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo, visando a realização de exposições, festivais, 
congressos de caráter científico, artístico e literário, ou intercâmbio 
cultural com outras entidades;

(…)

XXII. representar a sociedade civil da Lapa, junto ao Poder Público 
Municipal, nos assuntos da Política Cultural.

(LEI Nº3064/2015, LAPA, PR).

 Com relação do Fundo Municipal de Cultura - FMC, a Lei Municipal 
nº3064/2015 esclarece, no Art. 11, que trata-se de um mecanismo de 
financiamento de políticas públicas, com recursos destinados a programas, 
projetos e ações culturais e de execução de serviços e obras de manutenção 
e reparos dos bens tombados no Município, implementados de forma 
descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e 
com o Governo do Estado do Paraná.

 Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura – FMC com 
planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, 
incluídas a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao 
cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) 
de suas receitas, tal qual determina o Art.14 da legislação específica.

 O Art. 16 da lei municipal esclarece que a Comissão Municipal de 
Incentivo à Cultura, de composição paritária entre membros do Poder Público e 
da Sociedade Civil, regulamentada mediante decreto, é criada para a seleção de 
projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura – FMC.

 Para a seleção dos projetos, o Art. 18 destaca que a Comissão Municipal 
de Incentivo à Cultura deve ter como referência maior o Plano Municipal de 
Cultura e, no caso de seleção prévia à existência do Plano, as propostas de 
Conferências Municipais de Cultura ou ainda, critérios definidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultura.



369
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

 A partir do exposto, entende-se meritória a reformulação do Conselho 
e Fundo de cultura da Lapa, PR, tendo em vista a adesão do município ao SNC. 
Ademais, grifa-se importante que sejam mantidas atualizadas as informações 
relativas à gestão e seus objetos culturais, bem como o encaminhamento das 
informações pendentes à plataforma do SNC.

6. Conclusão

 Decorrentes tais considerações, o Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo apresenta as seguintes 
recomendações para a ….ª Promotoria de Justiça da …..:

 a) Verificar, no bojo do Procedimento Administrativo nº ….., quais os 
instrumentos do Estatuto da Cidade, possíveis de contribuírem para a proteção 
do patrimônio conforme descrito nas folhas 08 a 12 deste documento, estão 
previstos na minuta do Plano Diretor e, após a aprovação do PD pela Câmara 
de Vereadores, acompanhar, caso necessário, a regulamentação dos mesmos, 
tendo em vista o prazo de 180 dias estabelecido pela Minuta do Projeto de Lei 
do Plano Diretor de 2014, contados a partir da sua publicação;

 b) Solicitar à Divisão de Fiscalização de Obras da Secretaria de Serviços 
Públicos de Saúde e Ação Social, Educação, Cultura, Viação, Obras e Urbanismo, 
Esporte e Lazer do Município da ….. que encaminhe relatório acerca das 
atividades de fiscalização no setor Histórico, descrevendo como está organizado 
o trabalho dos fiscais e o relatório contendo o número de autos de infração 
lavrados nos últimos 3 anos de edificações no Setor Histórico especificando o 
tipo de infração. Deve-se requerer, também, se existem ações para capacitar 
os agentes municipais responsáveis pela proteção do patrimônio e fortalecer 
institucionalmente os órgãos competentes em esfera municipal, por meio da 
exigência e acompanhamento do cumprimento dos ritos e ações previstos nos 
instrumentos existentes.

 c) Solicitar ao setor responsável pela implementação do Plano Diretor 
do Patrimônio Cultural Edificado informações quanto ao estágio de implantação 
das ações previstas, conforme cronograma físico (Quadro 02), estabelecendo 
prazo de execução para aquelas que ainda não foram iniciadas;
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 d) Solicitar à Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) informações acerca 
da fase em que se encontra o levantamento fotográfico, estudo e relatório sobre 
as 14 (quatorze) quadras do Centro Histórico;

 e) Oficiar ao Município da ….. para que este informe:

(i) quais ações foram realizadas com recursos municipais para a 
recuperação e pintura das fachadas das edificações de interesse 
histórico e cultural;

(ii) se houve encaminhamento à Câmara de Vereadores de Projeto 
de Lei referente à alteração de sentido em alguns trechos do 
sistema viário;

iii) sua situação junto ao Sistema Nacional de Cultura, 
destacadamente se este elaborou o Plano de Trabalho, se possui 
Lei do Sistema de Cultura, Relatório de Atividade do Órgão Gestor, 
Ata de Reunião de Criação do Conselho de Políticas Culturais, Lei 
do Fundo de Cultura, Lei do Plano de Cultura;

iv) se o Conselho Municipal de Política Cultural tem se reunido 
e, em caso positivo, que encaminhe as atas de reuniões e as 
atividades que têm sido desenvolvidas.

 É a consulta.
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Curitiba, 04 de fevereiro de 2016.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Débora Pinto Follador
Arquiteta e Urbanista

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico



372
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURALV. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

372



373
V. 3: POLÍTICAS SETORIAIS: MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO BÁSICO E PATRIMÔNIO CULTURAL

CONSULTA 18/2015

EMENTA: ANÁLISE DO PROJETO DE LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL 
DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE …... INICIATIVA QUE, PRIMA 
FACIE, SE COADUNA COM O PLANO DIRETOR VIGENTE E A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO 
DAS NORMATIVAS JÁ EXISTENTES. URGÊNCIA NA SUA 
TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA E APROVAÇÃO. ASPECTOS A SEREM 
ESCLARECIDOS. APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES.

 Em apreço, Mensagem n. 06/2015, por meio da qual o Sr. Prefeito do 
Município de …. remete à Casa Legislativa Projeto de Lei que “dispõe sobre a 
Proteção do Patrimônio Cultural do Município de …., cria o Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural, institui o Fundo de Proteção ao patrimônio Cultural – 
FUNPAC e dá outras providências”.

 Comunicada do teor da proposição, a Promotoria de Justiça de 
Habitação e Urbanismo de ….. instaurou o Procedimento Administrativo em 
epígrafe e suscitou, em 05/02/2015, consulta a este órgão auxiliar, que passa às 
considerações sobre a peça.  De plano, louva-se a iniciativa tomada pelo 
ente, há muito almejada, tendo em vista, sobretudo, os reiterados casos de 
demolições de Unidades de Interesse de Preservação – UIPs, em ….., autorizadas, 
inclusive, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, firme no entendimento 
de que as limitações ao direito de propriedade, tais como o tombamento, devem 
estar albergadas em lei em sentido estrito e devem assegurar o devido processo 
administrativo, conforme asseveram os precedentes em anexo.

 Não se pode olvidar que, além das normativas historiadas na exposição 
de motivos (fls. 03-05), o Decreto Municipal 2.044/2013 representou avanço no 
sentido da sistematização de procedimentos e da publicidade dos bens imóveis 
de valor histórico-cultural, não tendo, todavia, o condão de suprir todos os 
requisitos da jurisprudência.

 A edição, portanto, de regramento local mais minucioso da matéria 
é urgente e bem-vinda, na medida em que abarca tanto os bens materiais 
como imateriais, em diversas categorias; que disciplina o iter procedimental 
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de inscrição dos mesmos nos livros de registro, com direito ao contraditório; 
que clarifica as várias modalidades de acautelamento a serem aplicadas, com os 
respectivos graus de restrição ao uso da propriedade que impõem; que prevê 
incentivos e mecanismos de controle, além das sanções administrativas; e que 
estrutura órgão colegiado e fundo especial próprio para esta política setorial.

 Nesse sentido, o texto está de acordo com o art. 20 do Plano Diretor 
vigente (Lei n. 11.266/2004) e atende também ao art. 52 do Anteprojeto de Lei 
do novo Plano Diretor:

Art. 52. Lei Municipal específica, com base no Plano Diretor, disporá sobre 
a proteção do patrimônio cultural no Município, trazendo, dentre outros:
I – definição do inventário, tombamento, registro e vigilância como 
instrumentos de proteção ao patrimônio cultural;
II – criação de um fundo próprio de proteção ao patrimônio cultural;
III – instituição de um Conselho Municipal do Patrimônio Cultural;
IV – estabelecimento de um sistema de penalidades ao descumprimento 
das obrigações de conservação, preservação e proteção dos bens culturais 
protegidos;
V – definição de outros mecanismos de incentivos à preservação de bens 
que integram o patrimônio cultural da cidade.

 Outrossim, o projeto se coaduna com os arts. 178 e 179 da Lei Orgânica 
do Município de ….., infratranscritos:

Art. 178 A lei estabelecerá:
I – A administração, a gestão da documentação e as providências para 
franquear a consulta a quantos dela necessitem. II – Incentivos para a 
produção do patrimônio cultural do Município, e a participação da 
comunidade neste processo. III – A forma de proteção e promoção do 
patrimônio cultural do Município, e a participação da comunidade neste 
processo. IV – O processo de tratamento dos documentos, edificações e 
sítios detentores de reminiscências históricas.
V – A fixação de datas comemorativas de significação cultural.

Art. 179 O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural municipal, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de 
acautelamento e preservação. § 1º Os danos e ameaças ao patrimônio 
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cultural serão punidos na forma da lei.
§ 2º As iniciativas para a proteção do patrimônio histórico-cultural serão 
estabelecidas em lei.

 Não obstante, restam, no esboço do diploma, aspectos que merecem 
esclarecimento e/ou complementação, visando à sua maior solidez como 
instrumento de defesa do patrimônio cultural, direito insculpido no art. 216 da 
Constituição Federal de 1988:

 1. O primeiro deles diz respeito ao caput do art. 5º, ao mencionar que 
os livros de inscrição “poderão adotar a forma eletrônica”, quando, em verdade, 
essa publicidade decorre incontornavelmente da transparência ativa hoje 
obrigatória a todos os órgãos que integram a Administração Pública, por força 
da Lei 12.527/2011. No Município de …., o Decreto n. 1.135/2012, mormente 
em seu art. 9º, regulamenta:

Art. 9º. É dever dos órgãos e entidades da administração pública 
municipal promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações 
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 
constar, no mínimo:
(…)
II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros;
(…)
V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos 
e obras de órgãos e entidades; e
(…)
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

 Sob esta ótica, inescapável o direito à informação como tônica principal 
a ser impressa ao projeto, viabilizando o efetivo engajamento da comunidade 
na vigilância e salvaguarda do patrimônio cultural. O próprio art. 51, III do 
Anteprojeto de Lei do Novo Plano Diretor de ….., delineia como uma das diretrizes 
da Política Municipal do Patrimônio Cultural a criação de “sistema único de 
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informações dos bens culturais”, o qual seguramente há de estar pautado no 
acesso irrestrito e no controle social. Assim sendo, a formatação de banco de 
dados digital, informatizado e disponível virtualmente (internet), ainda que 
simplificado, nos moldes adotados pelo Estado do Paraná161, é imprescindível, 
declinando, também, os incentivos e isenções concedidos aos proprietários, 
em atendimento ao art. 9º, §1º, II, do suprarreferido Decreto, bem como à 
Recomendação Administrativa n. 01/2013 da PJ-HU;

 2. Por sua vez, o art. 11, II faz alusão à situação de hipossuficiência 
econômica como hipótese para elastecimento dos prazos de realização das 
obras necessárias à conservação e reparação dos bens edificados protegidos. 
Conquanto a possibilidade de confecção de um Plano de Trabalho (art. 11, III) 
para a realização das obras seja importante, é imperativo que o dispositivo 
estabeleça definição e critérios nítidos para a configuração dos sujeitos 
hipossuficientes, de modo a evitar o posterior emprego casuístico ou arbitrário 
da categoria. Ademais, sugere-se que o mecanismo das parcerias público-
privadas, prefigurado no art. 61, IV do diploma seja priorizado para os casos de 
comprovada hipossuficiência, com eventual partilha de custos com o Fundo de 
Proteção ao Patrimônio Cultural – FUNPAC, segundo o art. 83, II e VII;

 3. Quanto ao art. 32, §1º, à parte a averbação do tombamento no 
respectivo Registro de Imóveis, sugere-se inserção de comando expresso para 
que todas as informações sejam lançadas também na Guia Amarela do imóvel 
(inclusive relativas a eventuais benefícios fiscais e/ou incentivos construtivos 
recebidos pelo proprietário, bem como parcerias seladas com o Poder Público e 
eventuais planos de trabalho e obras em andamento);

 4. Ainda, no tocante aos incentivos à preservação de bens imóveis, 
avulta imprecisão do caput do art. 62 ao caracterizar o incentivo construtivo 
como “autorização para ser edificada construção acima dos limites previstos pela 
legislação em vigor”. Prima facie, a conceituação se afeiçoa ao enquadramento 
dado pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) ao instituto da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir, que tem finalidade sabidamente diversa. Em vez disso, 
o denominado “incentivo construtivo” deve ser entendido como modalidade de 
Transferência de Direito de Construir, nos termos do art. 35:

161 A relação de bens tombados pelo Estado do Paraná pode ser acessada em: http://www.
patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/municipio.php
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Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o 
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro 
local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto 
no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o 
referido imóvel for considerado necessário para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 
ambiental, paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar 
ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos 
incisos I a III do caput.
§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas 
à aplicação da transferência do direito de construir.

 Nesse viés, o limite máximo de incentivo construtivo concedível ao 
particular refere-se ao “potencial não utilizável desse imóvel” (dizeres do art. 
1º da Lei Municipal 9.803/2000, que rege a matéria, hoje) corresponderia 
à diferença entre o direito de construir gratuito (isto é, calculado a partir do 
coeficiente de aproveitamento básico), e o total de área já construída (bem 
edificado) concretamente afetada pelo ato de proteção (tombamento ou 
inventário), como espécie de ressarcimento. De toda sorte, as novas regras terão 
impacto significativo no zoneamento urbano, havendo de ser compatibilizadas 
com a legislação própria;

 5. As obscuridades acima apontadas acarretam, por arrastamento, 
problemas na redação do art. 68. Assumindo-se que o dispositivo entende 
“projetos de intervenção” como as edificações a serem levadas a cabo no 
mesmo lote do bem imóvel protegido, com utilização de incentivo construtivo, 
cabe questionar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos (coeficiente de 
aproveitamento e taxa de ocupação) mencionados, sobretudo porque fixados 
em diploma específico (Lei de Uso e Ocupação do Solo) que cuida, propriamente, 
do zoneamento. Tais índices não podem ser modificados pelo projeto em 
comento, porque a Lei de Uso e Ocupação do Solo (atualmente, a Lei Municipal 
n. 9.800/200) é de hierarquia superior e compõe, inextricavelmente, o corpus 
material do Plano Diretor.

 6. O art. 65, parágrafo único, e art. 66 delegam ao Chefe do Poder 
Executivo a regulamentação das condições para concessão e transferência de 
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incentivo construtivo. Contudo, o art. 35, caput e §2º, do Estatuto da Cidade 
é indubitável ao determinar que essa normatização há de ser lastreada em lei 
municipal baseada no plano diretor, afastando a possibilidade de disciplina por 
mero decreto ou ato normativo análogo;

 7. O art. 70, ao estipular a composição do Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural de ….., peca ao nominar, em seus incisos III e VIII, entidades 
específicas com assento permanente no colegiado. É preciso reconhecer que, 
a despeito do inconteste conhecimento e protagonismo dessas instituições 
na área, sua presença cativa no Conselho destoa do princípio da gestão 
democrática da cidade, inscrito no art. 2º, II da Lei 10.257/2001, que exige 
que os próprios segmentos organizados da comunidade possam participar na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano. Por conseguinte, ainda que se mantenha o formato 
de indicação (repise-se, que não é o mais compatível com o atual arcabouço 
jurídico) para os membros do órgão, é sumamente recomendável a supressão 
de pessoas jurídicas individualizadas para sua composição permanente, 
devendo-se dar preferência a termos que permitam maior rotatividade das 
representações, tais como “entidades e instituições acadêmicas e de pesquisa”, 
“conselhos e entidades profissionais”, entre outros;

 8. Sugere-se inclusão, no art. 82, VI, de previsão para que montantes 
advindos de multas aplicadas em razão de descumprimento de Termos de 
Ajustamento de Conduta igualmente possam integrar o Fundo de Proteção ao 
Patrimônio Cultural, como é praxe em fundos de outras naturezas, como os de 
meio ambiente, defesa do consumidor, etc.;

 9. O art. 92 convalida os procedimentos administrativos de aplicação de 
penalidade e de constituição de bens protegidos instaurados e já encerrados. 
Ventila-se, no entanto, questionamento quanto ao destino das centenas de 
imóveis inventariados no Decreto Municipal 2.044/2013. Evidencia-se, com 
ênfase, a necessidade de que a nova lei disponha sobre o regime jurídico, ainda 
que em caráter transitório, destes bens edificados (por exemplo, explicitando se 
os mesmos se enquadram na categoria “tombamento” ou mero “inventário”) e 
que confira prazo para que a Administração Municipal proceda às notificações 
dos particulares para abertura dos processos administrativos de inscrição, sob 
pena de dar-se margem a expedientes ardilosos dos proprietários recalcitrantes;

 10. Ulteriormente, nota-se que a proposição legislativa é evasiva 
quanto a eventuais alterações no status dos bens imóveis protegidos (como 
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de edificação inventariada para edificação tombada) e quanto às hipóteses de 
replicação de tombamentos em nível estadual ou federal e a manifestação de 
interesse dos demais entes federativos nos processos de inscrição.

 Destaque-se, ainda, a existência de acerba regulamentação municipal 
acerca da concessão de incentivos construtivos para imóveis considerados de 
interesse de preservação. Dessa forma, indispensável proceder a uma revisão 
sistemática desses diplomas, visando à sua compatibilização/harmonização 
quando se sobreponham ou contradigam. Entre eles avultam a Lei Municipal 
n°6337/82, institui o incentivo construtivo para a preservação dos imóveis de 
valor cultural, histórico ou arquitetônico; os Decretos n° 410/1982 e 408/1991, 
que regulamentam a sobredita lei; o Decreto n°380/1993, que dispõe sobre as 
Unidades de Interesse Especial de Preservação (UIEPs) e a Lei 9.803/2000, que 
dispõe sobre a Transferência de Potencial Construtivo, nenhuma das quais é 
referenciada pelo projeto sub examen, tendendo a ensejar um controvertido 
emaranho normativo.

 Sem a pretensão de exaurir os enfoques possíveis sobre o temário, o 
qual envolve outras áreas de atuação ministerial, ou de sanar todas as eventuais 
deficiências do Projeto de Lei sub examen, as ponderações acima visam a 
contribuir com a robustez da Política Municipal de Proteção do Patrimônio 
Cultural de …..., assim como antecipar e dirimir futuras dúvidas e confusões que 
possam emergir no momento de sua aplicação.

  É a consulta.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2015.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico

Maria Fernanda Willy Fabro
Estagiária de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
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REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
01/2016

EMENTA: DECRETO ESTADUAL 2445/2015. PROTEÇÃO 
DO PATRIMÔNIO  NATURAL E CULTURAL. PROCESSO 
DE TOMBAMENTO. CONTRARIEDADES EM FACE DA LEI 
ESTADUAL 1.211/53 E DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ 
DE 1989. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RITO LEGAL: 
ABERTURA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO PELA DIVISÃO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL. 
ILEGÍTIMA SUBORDINAÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO À PESSOA 
DO GOVERNADOR E À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. 
HIERARQUIA DAS NORMAS. DECRETO QUE NÃO PODE ALTERAR 
O CONTEÚDO DE LEI EM SENTIDO FORMAL. OBSTÁCULOS 
À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. BUROCRATIZAÇÃO QUE 
PREJUDICA A CELERIDADE E DESGUARNECE OS BENS NATURAIS 
E CULTURAIS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO: MEDIDAS MENOS 
PROTETIVAS AO MEIO AMBIENTE NATURAL E À CULTURA. 
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE 
MINISTERIAL.

 Em liça o Decreto Estadual nº 2445/2015, que dispõe sobre os processos 
de tombamento de bens pertencentes ao Estado, Municípios, pessoas naturais 
e pessoas jurídicas, reduzindo a autonomia para instauração de tais processos, 
legalmente exercida pela Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria 
de Estado da Cultura (CPC) e pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico (CEPHA), nos termos da Lei Estadual nº 1.211/53, passando a subordiná-
los à anuência do Governador do Estado e parecer conclusivo sobre os pedidos 
de tombamento pela Procuradoria-Geral do Estado.
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 Eis o inteiro teor da normativa:

Art. 1º Os processos de tombamento de que trata a Lei nº 1.211, 
de 16 de setembro de 1953, somente serão abertos após anuência 
do Governador do Estado, ouvida a Procuradoria Geral do Estado. 
 
§ 1º Nenhuma medida de ofício será adotada pela Coordenação 
do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura ou 
pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - 
CEPHA antes da anuência de que trata o caput deste artigo. 
 
§ 2º A Secretaria de Estado da Cultura encaminhará à Procuradoria Geral do 
Estado os pedidos de anuência devidamente instruídos com as justificativas 
de seus órgãos técnicos e demais documentos que entender pertinentes. 
 
§ 3º Antes de emitir parecer conclusivo sobre o pedido, a 
Procuradoria Geral do Estado poderá solicitar à Secretaria de 
Estado da Cult ura instrução ou diligências complementares. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

 Diversas controvérsias e questionamentos surgiram a partir de sua 
edição, razão pela qual manifesta-se este Centro de Apoio Operacional, 
evidenciado os aspectos de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto 
Estadual nº 2445/15, conforme segue.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI 
ESTADUAL 1.211/53 POR MERO DECRETO

 Inicialmente, pontua-se a natureza jurídica do Decreto, qual seja a de 
ato administrativo de competência privativa do Poder Executivo (art. 84, inciso 
IV, da Constituição Federal), destinado a prover situações gerais ou individuais, 
abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, em lei. Ou seja, a 
função principal dos Decretos lato sensu é a fiel execução da lei, nos casos em 
que esta exija regulamentação.
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 Importa destacar ainda que o Decreto é ato hierarquicamente inferior 
à Lei, portanto, não pode ampliar ou restringir o conteúdo e o alcance das 
disposições previstas no texto da lei, sob pena de ferir o princípio da legalidade 
estabelecido no art. 5º, II e caput do art. 37, ambos da Constituição Federal162.

 Ocorre que o Decreto Estadual nº 2445/2015 ultrapassa flagrantemente 
os limites da mera regulamentação, como norma infralegal que é, uma vez 
que estabelece novas regras relacionadas ao processo de tombamento, 
condicionando sua abertura,   expressamente atribuída à Divisão do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural do Paraná163 pela Lei Estadual nº 1.211/53, à 
anuência prévia do Governador do Estado, assim como ao parecer emitido pela 
Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 1.º Os processos de tombamento de que trata a Lei nº 1.211, de 16 de 
setembro de 1953, somente serão abertos após anuência do Governador 
do Estado, ouvida a Procuradoria-Geral do Estado.

§ 1.º Nenhuma medida de ofício será adotada pela Coordenação do 
Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura ou pelo Conselho 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – CEPHA antes da anuência de 
que trata o caput deste artigo.

 Este Decreto, portanto, longe de regulamentar, altera e mesmo revoga 
o teor da Lei Estadual em comento, em grave afronta ao princípio da hierarquia 
das normas e, portanto, da legalidade estrita. Neste sentido é a jurisprudência 
dos tribunais pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE 
SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE 
- AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - PREVISÃO DA LEI 15.464/05 
- DECRETO 44.769/08 - ESPECIE NORMATIVA DE HIERARQUIA INFERIOR 
- IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE 
DECRETO OU REGULAMENTO - PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 

162 Conteúdo correlato ao caput do art. 27 da Constituição Estadual do Paraná.

163 Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e Conselho Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA)
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1. Cabível a impetração de mandado de segurança quando apontado 
ato ilegal ferindo direito liquido e certo. 2. Sendo o Decreto espécie 
normativa de hierarquia inferior, não lhe é permitido restringir o alcance 
da Lei que pretende regulamentar. 3. O estabelecimento de determinado 
termo temporal, não previsto na Lei, através de Decreto, implica afronta 
ao princípio da legalidade com consequente desrespeito ao princípio 
da isonomia. (TJ-MG - AC: 10024095042255002 MG, Relator: Rogério 
Coutinho, Data de Julgamento: 23/01/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - DEINFRA 
- SERVIDOR ESTADUAL AUTÁRQUICO - LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
- IMPOSSIBILIDADE - DECRETO QUE EXTRAPOLOU O DISPOSTO EM 
LEI ORDINÁRIA - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DA LEI ESTADUAL 
N. 11.647/2000 - DESRESPEITO À HIERARQUIA DAS LEIS - RECURSO 
DESPROVIDO. Verifica-se, então, que a lei instituidora do benefício em 
momento algum vedou o seu pagamento durante períodos em que os 
servidores estivessem em gozo de licença para tratamento de saúde, 
ao contrário do que fez o Decreto posterior. Aliás, devido a critérios 
hierárquicos, sequer se vislumbra possível um decreto regulador restringir 
a um servidor um direito que lhe foi concedido expressamente por lei 
ordinária. (TJ-SC - AC: 758803 SC 2010.075880-3, Relator: Cid Goulart, 
Data de Julgamento: 27/05/2011,  Segunda Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. AGENTE PROFISSIONAL (MÉDICA 
VETERINÁRIA). QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO 
- QPPE. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUNDA PROMOÇÃO DO 
ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/02. REQUISITOS LEGAIS NÃO 
DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 
DIREITO QUE INCUMBE AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 333, INC. I DO 
CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, EMBORA POR 
FUNDAMENTO DIVERSO, NESSE ÂMBITO. DECRETO ESTADUAL Nº 
1.982/2007.AMPLIAÇÃO DE PRAZOS DE TEMPO DE SERVIÇO PARA AS 
PROMOÇÕES. CONDICIONAMENTO PARA PROMOÇÃO MAIS GRAVOSO 
QUE O PREVISTO EM LEI. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA 
PARCIALMENTE MODIFICADA. DEMANDA PROCEDENTE EM PARTE. 
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APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos não foi somente 
o requisito temporal que impediu a promoção da autora, pois a lei 
exige outros requisitos além do tempo na classe da carreira e do curso 
de pós-graduação (art. 10 da Lei Estadual nº 13.666/02). E do exame 
dos autos vê-se que a autora foi intimada e disse não ter outras provas 
a produzir, deixando assim de demonstrar o cumprimento de todos os 
requisitos do art. 10 da citada lei. 2. Requisitos inexistentes na lei e, 
principalmente, mais gravosos ao servidor (mais tempo de serviço), não 
podem ser criados por mero decreto regulamentador. O Administrador 
deve atenção à hierarquia das espécies normativas. Isso porque, “...Como 
de sabença, a validade dos atos normativos secundários (entre os quais 
figura o decreto regulamentador) pressupõe a estrita observância dos 
limites impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam 
(leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo certo que, se 
vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a 
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de 
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 
AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, 
DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).” (STJ, RMS 21.942/MS, 
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 
13/04/2011) (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1170363-6 - Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - - 
J. 04.11.2014) (TJ-PR - APL: 11703636 PR 1170363-6 (Acórdão), Relator: 
Rogério Ribas, Data de Julgamento: 04/11/2014,  5ª Câmara Cível, Data 
de Publicação: DJ: 1159 20/11/2014)

 Igualmente, importantes são as considerações do constitucionalista 
Celso Antônio Bandeira de Mello acerca dos limites de eficácia dos decretos, 
postulando que:

“Se o regulamento cria direito ou obrigações novas, estranhos à lei, ou 
faz reviver direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações ou exceções, 
que a lei apagou, é inconstitucional. Por exemplo: se faz exemplificativo 
o que é taxativo, ou vice-versa. Tampouco pode ele limitar, ou ampliar 
direitos, deveres, pretensões, obrigações ou exceções à proibição, salvo 
se estão implícitas. Nem ordenar o que a lei não ordena (...). Nenhum 
princípio novo, ou diferente, de direito material se lhe pode introduzir. Em 
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consequência disso, não fixa nem diminui, nem eleva vencimentos, nem 
institui penas, emolumentos, taxas ou isenções. Vale dentro da lei; fora da 
lei a que se reporta, ou das outras leis, não vale. Em se tratando de regra 
jurídica de direito formal, o regulamento não pode ir além da edição 
de regras que indiquem a maneira de ser observada a regra jurídica. 
Sempre que no regulamento se insere o que se afasta, para mais ou para 
menos, da lei, é nulo, por ser contrária à lei a regra jurídica que se tentou 
embutir no sistema jurídico. Se, regulamentando a lei “a”, o regulamento 
fere a Constituição ou outra lei, é contrário à Constituição, ou à lei, e – em 
consequência – nulo o que editou. A pretexto de regulamentar a lei “a”, 
não pode o regulamento sequer, ofender o que, a propósito da lei “b”, 
outro regulamento estabelecera.”164

 Não resta dúvidas, portanto, a respeito da ilegalidade e da 
inconstitucionalidade do Decreto nº 2445/2015, cujos dispositivos alteram 
indiscriminadamente o teor da legislação estadual em vigência, reduzindo a 
autonomia da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Paraná 
ao submetê-la a atos do Poder Executivo e da Procuradoria-Geral do Estado de 
maneira prejudicial à atividade da Administração Pública e, sobretudo, contra 
legem.

2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA 
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – CRIAÇÃO DE IRRAZOÁVEIS 
OBSTÁCULOS À ABERTURA DOS PROCESSOS DE TOMBAMENTO – 
RETROCESSO SOCIAL

 A Constituição Federal dispõe nos arts. 215, 216 e 216-A sobre a 
cultura, estabelecendo inicialmente que “o Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Merece 
realce, neste arcabouço, o art. 216:

164 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 1999, pág. 307.
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

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

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

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação.

 De acordo com o texto constitucional, a promoção à proteção do 
patrimônio público deverá ser realizada pelo Poder Público, com a colaboração 
da sociedade civil, por meio de inventários, registros, vigilância, desapropriação 
e tombamento, não obstante outras formas de acautelamento e preservação 
que possam ser efetivadas. É de uma dessas modalidades de proteção, qual seja 
o tombamento, que tratamos aqui, justamente a mais clássica e tradicional no 
direito brasileiro, e com regime jurídico mais consolidado.

 Do mesmo modo, o art. 190 da Constituição Estadual disciplina que a 
cultura deve ser estimulada, valorizada, defendida e preservada pelos Poderes 
Públicos estadual e municipal, com a participação de todos os segmentos 
sociais. Ainda, no parágrafo único do referido artigo, responsabiliza-se o Poder 
Público pela manutenção, a nível estadual ou municipal, dos serviços de gestão, 
preservação e pesquisa, relativos ao patrimônio histórico-cultural paranaense.

 Dentre os instrumentos de acautelamento e preservação, o Decreto in 
concreto refere-se aos processos de tombamento. Estes, por sua vez, implicam 
na limitação perpétua ao direito de propriedade em benefício do interesse 
da coletividade, afetando consideravelmente o direito de propriedade, visto 
que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, 
resguardando ao particular o exercício dos direitos inerentes ao domínio. Nos 
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termos da legislação estadual nº 1.211/53 (cujo conteúdo é balizado pelo 
Decreto-Lei 25/1937165), o órgão responsável pelo desencadeamento, avaliação 
e oficialização do tombamento não é outro senão a Divisão do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural do Paraná, atualmente Coordenação de Patrimônio 
Cultural do Estado, setor integrante da Secretaria de Estado da Cultura.

 A Secretaria de Estado da Cultura, por sua vez, possui seu âmbito 
de atuação delimitada pelo art. 28 da Lei 8.485/1987, que disciplina sobre a 
estrutura administrativa do Estado do Paraná, in verbis:

Art. 28. O âmbito de ação da Secretaria de Estado da Cultura compreende: 
a promoção e a difusão da cultura em todas as suas manifestações; o 
estímulo e a orientação às atividades culturais dos Municípios; a captação 
e a aplicação de recursos para instalação e manutenção de bibliotecas, 
museus, teatros; a conservação e a ampliação do patrimônio cultural, 
compreendendo a preservação de documentos, obras e locais de valor 
histórico e artístico, monumentos e paisagens naturais notáveis e jazidas 
arqueológicas; o patrocínio da edição e reedição de documentos e estudos 
de relevância para a reconstituição de eventos de significado cultural; o 
estímulo e o apoio à iniciativa privada, através da concessão de auxílios 
e subvenções para a realização de atividades culturais; outras atividades 
correlatas. (Redação dada pela Lei 11066 de 01/02/1995)

 Por seu turno, a atividade pretendida pela Lei Estadual 1.211/53 
incumbe especificamente à Coordenação de Patrimônio Cultural, relativa à 
preservação do patrimônio arqueológico, histórico, artístico e natural do Estado 
do Paraná, atuando com as medidas necessárias ao tombamento, à restauração, 
à conservação e à divulgação dos bens culturais, conforme disposto no Decreto 
Estadual nº 6528/1990166, especialmente o art. 25, in verbis:

Art. 25 – A Coordenadoria do Patrimônio cultural compete:

I – o apoio e a orientação técnica em assuntos relativos ao patrimônio 
histórico, ecológico e artístico;

165 Disciplina a organização da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

166 Disponível em: <http://celepar7cta.pr.gov.br/seap/legrh-v1.nsf/4efc6270e615309f8 
3256992005ba9ce/58e6037fec310ea703256adf006f2209?OpenDocument>.
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II – a promoção das medidas necessárias para o tombamento, a 
recuperação, a restauração, a conservação e a preservação de bens 
históricos, artísticos e arquitetônicos, sítios arqueológicos e áreas de 
interesse ecológico ou paisagístico;

III – a promoção das medidas necessárias para a restauração de bens imóveis; 
IV – a organização de eventos no interesse da unidade; 
V – o assessoramento às administrações municipais para a orientação de 
atos legais e administrativos, visando à preservação e à conservação da 
memória regional e local;

VI – o desempenho de outras atividades correlatas. 
Parágrafo Único – Integra a Coordenadoria do Patrimônio Cultural o Centro 
de Conservação e Restauro, responsável pela preservação, recuperação, 
restauração e conservação de bens culturais móveis e imóveis.

  Ademais, da Lei Estadual 1.211/53 extrai-se no art. 4º a disposição de 
que “o tombamento dos bens pertencentes ao Estado e aos Municípios se fará 
de ofício, por ordem do Diretor da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico 
e Cultural do Paraná, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, 
ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada a fim de produzir os necessários 
efeitos”. Isto é, muito embora a atuação deste órgão seja vinculada ao envio de 
notificação prévia, relativa à intenção de tombar o bem, não se olvida a plena 
autonomia concedida pela legislação à Divisão do Patrimônio Histórico em 
relação a tais bens.

 A disposição tem razão de ser, vez que é imprescindível a análise 
técnica dos especialistas na área, vez que o conhecimento necessário refoge às 
habitações tanto da Casa Civil quanto da Procuradoria-Geral do Estado. Ademais, 
o órgão que atua neste setor há muito mais de meio século, consolidou o 
know-how como uma espécie de jurisprudência administrativa, de modo que a 
manutenção de sua competência para a condução dos processos de tombamento 
é essencial para a garantia de racionalidade e da continuidade do trabalho que 
vem sendo desenvolvido. Por fim, não se pode olvidar que ninguém mais do que 
os departamentos responsáveis pela vigilância e conservação posterior poderão 
compreender as problemáticas e a eventual (des)necessidade de tombamento 
de bens culturais e naturais no Estado do Paraná.

 O Decreto Estadual nº 2445/2015, entretanto, extrapolou sua natureza 
jurídica originária ao acrescentar requisitos para a abertura dos processos 
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de tombamento, reduziu de maneira significativa a autonomia concedida à 
Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura ou pelo 
Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), conforme se 
verifica no art. 1º, in verbis:

Art. 1.º Os processos de tombamento de que trata a Lei nº 1.211, de 16 de 
setembro de 1953, somente serão abertos após anuência do Governador 
do Estado, ouvida a Procuradoria-Geral do Estado.

§ 1.º Nenhuma medida de ofício será adotada pela Coordenação do 
Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura ou pelo Conselho 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – CEPHA antes da anuência de 
que trata o caput deste artigo.

§ 2.º A Secretaria de Estado da Cultura encaminhará à Procuradoria-
Geral do Estado os pedidos de anuência devidamente instruídos com as 
justificativas de seus órgãos técnicos e demais documentos que entender 
pertinentes.

§ 3º Antes de emitir parecer conclusivo sobre o pedido, a Procuradoria-
Geral do Estado poderá solicitar à Secretaria de Estado da Cultura 
instrução ou diligências complementares.

  Materialmente, não há qualquer justificativa legítima para a inovação, 
que gera, ao contrário, apenas mais uma fase a burocratizar procedimento 
que, como é de notório conhecimento, exige celeridade para evitar tanto a 
deterioração natural que sofrem os bens históricos, quanto a ação deletéria e 
premeditada de proprietários e/ou possuidores recalcitrantes ao tombamento, 
que não raro promovem despudoradas demolições ou outras medidas visando a 
desonerar-se do ônus de manutenção e preservação do bem. Não se pode olvidar, 
nesta toada, que a centralização de tais decisões na pessoa do Governador do 
Estado, somente implica em mora, quando não em desarrazoado personalismo 
que pode dar margem à quebra da isonomia e da impessoalidade.

 Outrossim, nota-se que o Decreto viola, além dos princípios 
mencionados no item anterior, também os princípios da eficiência administrativa 
e da supremacia do interesse público sobre o privado, visto que acrescenta 
ilegalmente novas etapas ao processo de tombamento, tal como a anuência 
do Governador do Estado e a participação da Procuradoria-Geral do Estado, 
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tornando secundária e dependente a atuação do órgão estadual de proteção ao 
patrimônio histórico ao Poder Executivo.

 Neste ínterim considerando-se que o patrimônio histórico-cultural 
abrange bens de interesse público, os órgãos da administração pública estão, 
por lei, adstritos ao cumprimento de certas finalidades, sendo esta submissão 
obrigatória à concretização dos interesses da coletividade. De igual modo, 
a administração pública deve observância à eficiência administrativa, esta 
intimamente ligada à legalidade, sendo que este princípio objetiva desenvolver 
a atividade administrativa do modo mais congruente, mais oportuno e mais 
adequado aos fins a serem alcançados, graças à escolha dos meios e da ocasião 
de utilizá-los, concebíveis como os mais idôneos para tanto.

 Tanto assim, que a jurisprudência indica a necessidade de unicidade, 
harmonização e coerência administrativas no processo de tombamento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRÉDIO HISTÓRICO SITUADO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, 
OBJETO DE PROCESSO DE TOMBAMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA 
A SUA DEMOLIÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR, SOB FUNDAMENTO 
DIVERSO DAQUELE TRAZIDO NA INICIAL. IMPETRANTE QUE PROVIDENCIA 
INCONTINENTI O DESFAZIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM AO FINAL. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO, CONTUDO, NÃO CONFIGURADO. REFORMA 
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Caso em que o Magistrado concede 
liminar que propicia a quase imediata destruição da construção, de 
inegável valor histórico, tanto que objeto de processo de tombamento, 
com fundamento, ex officio, de uma incompetência interna da 
Administração Municipal para deflagrar o procedimento de tombamento, 
o que nem o impetrante alegou e nenhum prejuízo lhe trouxe. Divisão 
de atribuições, todavia, que só interessa à própria estrutura interna 
da Administração Pública, pois nenhum efeito prático tem com o 
administrado, que se vincula apenas quando há a exteriorização do 
resultado pela autoridade hierarquicamente competente perante o 
cidadão no ato fiscal. “A Administração Pública, conquanto se divida 
internamente em órgãos distintos, permanece una aos olhos do 
administrado. Logo, para efeitos externos, não é correto pensar-se que 
o início do processo de tombamento se deu por vontade de um órgão, 
enquanto a avaliação definitiva de valor cultural foi incumbida a outro 
órgão, ficando a decisão final a cargo de um terceiro órgão, ou mesmo 
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do Chefe do Poder Executivo. Isto não é verdade. Quem deu início ao 
processo de tombamento foi a Administração Pública; quem avaliou o 
bem foi a Administração Pública, e quem será encarregada de decidir 
pelo tombamento ou não é a Administração Pública (DIAS, Fernando 
Lacerda. O controle judicial sobre o tombamento. Disponível em: www.
anauni. org.br). Não bastasse, a competência administrativa interna no 
que pertine à iniciativa do processo de tombamento, de acordo com 
legislação vigente à época (Lei Complementar n. 72/2007), acometia 
à Fundação Cultural de Jaraguá do Sul a competência para” resgatar, 
conservar, administrar e difundir o patrimônio cultural, histórico, 
documental, arquitetônico e natural de Jaraguá do Sul “. [...] (TJ-SC - 
MS: 447573 SC 2009.044757-3, Relator: Vanderlei Romer, Data de 
Julgamento: 10/12/2009, Primeira Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: Apelação Cível em Mandado de Segurança n., de Jaraguá do 
Sul) grifo nosso.

 Ocorre que as disposições previstas no Decreto Estadual nº 2445/2015 
alteram o conteúdo previsto e aprovado pela Lei Estadual nº 1.211/53, rompendo 
com os princípios supracitados, de modo que a inserção da Procuradoria-Geral 
do Estado, assim como do próprio Governador do Estado, constituem-se em 
obstáculos à persecução dos objetivos legais, quais seja a de preservação do 
patrimônio natural e histórico-cultural do Paraná.

 De igual modo, a alteração do teor da Lei Estadual supracitada viola o 
princípio da vedação ao retrocesso social, muito embora a estrutura inicial deste 
princípio preveja a proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais 
sociais constitucionalmente previsto no art. 7º, está também intimamente 
conectado à vedação da proteção insuficiente, inerente à segurança jurídica. 
Neste sentido, importa salientar a consideração de Ingo W. Sarlet, para o qual:

A problemática da proibição de retrocesso guarda íntima relação com a 
noção de segurança jurídica. (...) a ideia de segurança jurídica encontra-
se umbilicalmente vinculada também à própria noção de dignidade da 
pessoa humana. Com efeito, a dignidade não restará suficientemente 
respeitada e protegida em todo o lugar onde as pessoas estejam sendo 
atingidas por um tal nível de instabilidade jurídica que não estejam mais 
em condições de, com um mínimo de segurança e tranquilidade, confiar 
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nas instituições sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa certa 
estabilidade das suas próprias posições jurídicas.167

 Ademais, o referido constitucionalista caracteriza o princípio de 
vedação ao retrocesso social como “toda e qualquer forma de proteção de 
direitos fundamentais em face de medidas do poder público, com destaque para 
o legislador e o administrador, que tenham por escopo a supressão ou mesmo 
restrição de direitos fundamentais (sejam eles sociais, ou não)”168. Destaca-
se, ainda, análise suscitada pelo jurista Felipe Derbli, segundo o qual “(…) por 
óbvio, é permitido ao legislador rever as leis editadas, mas o fundamento para 
uma reformatio in pejus, de acordo com as circunstâncias fáticas em que se 
a realiza, deve ser, mediante um juízo de proporcionalidade, suficiente para 
prevalecer sobre um grau de concretização legislativa que já tenha alcançado 
o consenso básico na sociedade”169.

 Neste sentido, importante salientar que não se mostra lícito ao Poder 
Público estadual obstaculizar desnecessariamente o andamento dos processos 
de tombamento no Estado do Paraná, quando seu acompanhamento e execução 
já estão consolidados em órgão diverso da Administração Pública.

 Entende-se, assim, que esta aniquilação legislativa, caracterizada 
pela burocratização do processo de tombamento, inevitavelmente respalda 
o retrocesso social ao reduzir a proteção ao bem jurídico em tela, qual seja o 
direito ao meio ambiente cultural. Isto porque tal embaraçamento detém o 
ilegítimo intuito de inviabilizar a celeridade e eficiência destes processos, além 
de deturpar a legislação já existente.

 O Supremo Tribunal Federal posiciona o referido princípio como 
parâmetro constitucional de controle dos atos normativos, juntamente à 
proteção ao mínimo existencial e vedação da proteção insuficiente, como se 
observa nos excertos abaixo:

167 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 436-437

168 Idem. A assim designada proibição de retrocesso social e a construção de um direito 
constitucional comum latinoamericano. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC. Belo 
Horizonte, ano 3, n. 11, jul./set. 2009.

169 DERBLI, Felipe. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social na Constituição de 1988. 
Renovar: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife,2007, p. 86 e 298.
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EMENTA: Ampliação e melhoria no atendimento de gestantes em 
maternidades estaduais – Dever estatal de assistência materno-infantil 
resultante de norma constitucional – Obrigação jurídico-constitucional 
que se impõe ao poder público, Inclusive aos estados-membros – 
Configuração, no caso, de típica hipótese de omissão inconstitucional 
imputável ao estado-membro – Desrespeito à Constituição provocado 
por inércia estatal (RTJ 183/818-819) – Comportamento que transgride 
a autoridade da Lei Fundamental da República (RTJ 185/794-796) – C 
questão da reserva do possível: reconhecimento de sua inaplicabilidade, 
sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo 
básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191- 197) – O papel do 
Poder Judiciário na implementação de políticas públicas instituídas pela 
Constituição e não efetivadas pelo poder público – A fórmula da reserva do 
possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade 
de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres 
estatais de prestação constitucionalmente impostos ao estado – a teoria 
da “restrição das restrições” (ou da “limitação das limitações”) – Caráter 
cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de 
conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, 
especialmente na área da saúde (CF, arts. 196, 197 e 227) – A questão das 
“escolhas trágicas” – A colmatação de omissões inconstitucionais como 
necessidade institucional fundada em comportamento afirmativo dos 
juízes e tribunais e de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do 
direito – Controle jurisdicional de legitimidade da omissão do estado: 
atividade de fiscalização judicial que se justifica pela necessidade 
de observância de certos parâmetros constitucionais (proibição de 
retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção 
insuficiente e proibição de excesso) – Doutrina – Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal em tema de implementação de políticas 
públicas delineadas na Constituição da República (RTJ 174/687 – RTJ 
175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – Possibilidade jurídico-processual 
de utilização das “astreintes” (CPC, art. 461, § 5º) como meio coercitivo 
indireto – existência, no caso em exame, de relevante Interesse social 
– Ação Civil Pública: instrumento processual adequado à proteção 
jurisdicional de direitos revestidos de metaindividualidade – Legitimação 
ativa do Ministério Público (CF, art. 129, Iii) – A função institucional do 
Ministério Público como “defensor do povo” (CF, art. 129, ii) – Doutrina 
– Precedentes – Recurso de agravo improvido. (STF. Segunda Turma. 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 581.352. Rel.; min. Celso de 
Mello. Data do Julgamento: 29/10/2013)
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 Na seara urbanístico-ambiental, a recepção do princípio da vedação 
do retrocesso social assume especial feição, segundo a qual deve prevalecer 
a regra de maior proteção ao meio ambiente (natural, artificial e cultural), 
mesmo em face do ius variandi estatal, isto é, mesmo contra as tentativas de, 
arbitrariamente, modificar normas pela vial legal:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E 
URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE 
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS 
CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO 
CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. 
DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE 
ADMITEM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO 
DE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO 
AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA 
PROIBIÇÃO DE RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO 
ART. 26, VII, DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO 
CIVIL DE 1916 (ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. ART. 334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VOTO-MÉRITO.

(...)

8. As cláusulas urbanístico-ambientais convencionais, mais rígidas que 
as restrições legais, correspondem a inequívoco direito dos moradores 
de um bairro ou região de optarem por espaços verdes, controle do 
adensamento e da verticalização, melhoria da estética urbana e sossego.

10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-
ambientais convencionais, permitido na esteira do ius variandi de que é 
titular o Poder Público, demanda, por ser absolutamente fora do comum, 
ampla e forte motivação lastreada em Documento: 740334 - Inteiro Teor 
do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/12/2010 Página 2 de 134 Superior 
Tribunal de Justiça clamoroso interesse público, postura incompatível 
com a submissão do Administrador a necessidades casuísticas de 
momento, interesses especulativos ou vantagens comerciais dos agentes 
econômicos.

11. O exercício do ius variandi , para flexibilizar restrições urbanístico-
ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o 
licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito 
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente 
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escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas 
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão (ou, 
por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso ), garantia 
de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado 
não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas 
seguintes.

12. Além do abuso de direito, de ofensa ao interesse público ou 
inconciliabilidade com a função social da propriedade, outros motivos 
determinantes, sindicáveis judicialmente, para o afastamento, pela via 
legislativa , das restrições urbanístico-ambientais podem ser enumerados: 
a) a transformação do próprio caráter do direito de propriedade em 
questão (quando o legislador, p. ex., por razões de ordem pública, proíbe 
certos tipos de restrições), b) a modificação irrefutável, profunda e 
irreversível do aspecto ou destinação do bairro ou região; c) o obsoletismo 
valorativo ou técnico (surgimento de novos valores sociais ou de 
capacidade tecnológica que desconstitui a necessidade e a legitimidade 
do ônus), e d) a perda do benefício prático ou substantivo da restrição.

(...) 18. O Judiciário não desenha, constrói ou administra cidades, o que 
não quer dizer que nada possa fazer em seu favor. Nenhum juiz, por 
maior que seja seu interesse, conhecimento ou habilidade nas artes do 
planejamento urbano, da arquitetura e do paisagismo, reservará para 
si algo além do que o simples papel de engenheiro do discurso jurídico. 
E, sabemos, cidades não se erguem, nem evoluem, à custa de palavras. 
Mas palavras ditas por juízes podem, sim, estimular a destruição ou 
legitimar a conservação, referendar a especulação ou garantir a qualidade 
urbanístico-ambiental, consolidar erros do passado, repeti-los no 
presente, ou viabilizar um futuro sustentável.

19. Recurso Especial não provido.

(STJ. Recurso Especial nº 302.906 – SP. Segunda Turma. Rel.: Min. Herman 
Benjamin. Julgamento: 26 de agosto de 2010)

 Na mesma toada seguem as demais Cortes de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE DO ELETRICITÁRIO. LEIS Nº 7.369/1985 E 12.740/2012. 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL. INCIDÊNCIA DO 
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ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PARCELAS DE NATUREZA SALARIAL. 
O princípio da vedação de retrocesso social, previsto nos tratados 
internacionais de direitos humanos e no sistema constitucional brasileiro, 
impede a redução do nível de proteção já alcançado por meio das leis 
trabalhistas. Para o eletricitário, por força da Lei nº 7.369/1985, art. 1º, o 
adicional de periculosidade incide – sobre o salário que perceber. O art. 
3º da Lei nº 12.740/2012, ao reduzir o nível de proteção já alcançado pelo 
trabalhador eletricitário por meio do art. 1º da Lei nº 7.369/1985, não 
se aplica àquele trabalhador já contratado antes de sua vigência. Como 
consequência, subsiste a totalidade das parcelas de natureza salarial 
como base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário para 
o trabalhador admitido antes da vigência da Lei nº 12.740/2012, na forma 
da Súmula nº 191 do TST. Agravo de instrumento desprovido. (TST – AIRR: 
11573620135030101, Relator: Arnaldo Boson Paes, Data de Julgamento: 
19/11/2014, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/11/2014)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSITENCIA SOCIAL. ARTS. 35 E 36 LEI N.º 
4.870/65. PRELIMINARES. CONEXÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IMPOSSIBIIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA 
DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECEPÇÃO 
PELA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. 
EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. BASE DE CÁLCULO. 
PREÇO. OMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO. RECURSO DE APELAÇÃO 
PROVIDO. (...) II – A demanda proposta destina-se a tutelar direito 
coletivo, visto que a Lei n.º 4.870/65 é destinada aos trabalhadores da 
agroindústria canavieira como um todo, de modo que o Ministério Público 
Federal detém legitimidade para a propositura da ação civil pública. III 
– O pedido não é juridicamente impossível posto que não se encontra 
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, bem como compete 
a empresa ré a aplicação dos recursos no Plano de Assistência Social, 
restando à União Federal a fiscalização. (...) V – A natureza jurídica do PAS é 
a de tributo, na modalidade de contribuição social. Essa noção decorre da 
própria Constituição Federal onde o critério utilizado para a classificação 
é o destino constitucional a que se dá ao quantum arrecadado. Trata-
se de contribuição de cunho finalístico para implementar serviços de 
assistência médica, hospitalar, farmacêutica e social previstos na Lei n.º 
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4.870/65 para os trabalhadores da agroindústria canavieira. VI – A Lei n.º 
4.870/65 foi recepcionada pela atual Constituição Federal, pois, de acordo 
com os artigos 1º, III e 3º, III, da CF, fica claro que uma lei que instaura a 
cooperação do governo e da iniciativa privada, com o intuito de erradicar 
as desigualdades sociais e de promover a busca pela dignidade humana, 
está em plena conformidade com o texto constitucional. A consonância 
da lei debatida com os preceitos constitucionais demonstra a primazia 
que os valores sociais têm. Qualquer iniciativa que opte pela efetivação 
dos princípios constitucionais deve ser aceita pela ordem jurídica em 
vigor, dado o grau de importância que possui em qualquer Constituição 
que existiu no país. VII – A primazia dos direitos sociais decorre da 
fundamentalidade desses direitos, ou seja, do reconhecimento dessa 
categoria como direitos fundamentais, pois, em essência, dizem 
respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. Desse 
modo, os direitos sociais já efetivados através de medidas legislativas 
– como é o caso do plano de assistência social proposto pela Lei n.º 
4.870/65 para os trabalhadores da indústria canavieira – devem ser 
considerados garantidos constitucionalmente, de modo que quaisquer 
medidas legislativas ou interpretações por parte do poder público 
que procurem, pura e simplesmente, anular, suprir ou revogar esses 
direitos devem ser consideradas inconstitucionais, sob pena de violação 
ao princípio vedação ao retrocesso social. VIII – A implantação por 
parte das agroindústrias canavieiras do Plano de Assistência Social em 
benefício dos seus trabalhadores, como veiculado na Lei n.º 4.780/95, 
encontra-se em plena convergência com o texto constitucional. Ora, os 
direitos fundamentais, como o são os direitos sociais, possuem eficácia 
imediata e irrestrita, nos termos do art. 5º, § 1º, da CF. Desse modo, 
a sua observância não deve ser respeitada apenas poder público, mas 
são exigíveis também pelos entes privados, como preconiza a teoria 
da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. IX – A liberação dos 
preços do açúcar e do álcool e da supressão do tabelamento oficial não 
retirou a vigência e, consequentemente, a eficácia da Lei n.º 4.870/65. 
A expressão “preço oficial” não se equipara a fato gerador, uma vez 
que o termo “oficial” é mera acidentalidade proveniente da situação 
econômica vigente à época da promulgação da lei. Dessa forma, a base 
de cálculo da exação deve ser compreendida como “preço” apenas. A 
finalidade continua inalterada, a saber, a proteção dos trabalhadores 
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agroindustriais. X – Mesmo com a extinção da oficialidade do preço, o 
tributo não deixou de ser exigível, de modo o Plano de Assistência Social 
continuou passível de fiscalização. Logo, a União Federal, através do 
Ministério da Agricultura, deveria ter mantido suas atribuições, visto que 
a referida omissão decorreu de ilicitude, uma vez que a Lei n.º 4.870/65 
não possibilitava a discricionariedade administrativa. XI – Preliminares 
rejeitadas. Recurso de apelação do Ministério Público Federal provido. 
(TRF-3 – AC: 13545 SP 2005.61.02.013545-1, Relator: JUIZ CONVOCADO 
DAVID DINIZ, Data de Julgamento: 26/07/2011, DÉCIMA TURMA).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 
12.351/2011. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 4º, I E V E 223, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. INCLUSÃO DE FATOR MODERADOR NO SISTEMA DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO 
AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. VEDAÇÃO AO RETROCESSO 
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. A edição de lei estadual que prevê limitação ao atendimento 
médico de servidores públicos do Estado da Bahia através da instituição 
de -fator moderador-, representa retrocesso social e restringe o direito 
à saúde garantido pela Constituição Estadual, devendo ser afastada do 
ordenamento jurídico pátrio por vício de inconstitucionalidade. (TJ-BA – 
ADI: 00130076420118050000 BA 0013007-64.2011.8.05.0000, Relator: 
Carlos Alberto Dultra Cintra, Data de Julgamento: 01/08/2012, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: 17/11/2012)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 
À SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA 
DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. 1. 
A omissão da autoridade coatora em fornecer o tratamento médico 
vindicado pela impetrante processual afigura-se como um abuso do 
Poder Executivo, suficiente a autorizar a atuação do Poder Judiciário, 
uma vez que o direito à saúde, consagrado no art. 196, da Constituição 
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Federal, é direito fundamental que integra o mínimo existencial, não 
podendo, sua concretização, ficar discricionária ao administrador. 2. A 
cláusula da reserva possível não pode ser invocada pelo Poder Público, 
com o propósito de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 
públicas definidas na própria Constituição, pois encontra insuperável 
limitação na garantia constitucional do mínimo existencial. 3. O princípio 
da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos 
a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde) traduz, no 
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou 
coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, 
uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos 
pelo Estado. 4. Segurança Concedida. (TJPI. Tribunal Pleno. Mandado de 
Segurança n. 2011.0001.001868-3. Rel.: José Ribamar de Oliveira. Data do 
Julgamento: 24 de maio de 2012)

 Evidenciada, portanto, também a inconstitucionalidade do Decreto 
Estadual 2445/2015, por violar, concomitantemente, os princípios da eficiência, 
legalidade, impessoalidade e motivação administrativas (arts. 37 da CF/88 
e 27 da CE/89), bem como os da proibição do retrocesso social e da vedação 
de proteção insuficiente. Na medida em que o rito disposto na Lei Estadual 
1.211/1953 espelha, em sede estadual, simetricamente, o procedimento federal 
do Decreto-Lei 25/1937,  a alteração vergastada se mostra, in totum, irrazoável 
e desproporcional, merecendo célere extirpação.

3. CONCLUSÕES

 Ex positis, as máculas supra indiciadas no Decreto Estadual 2445/2015 
não permitem, sob qualquer aspecto, sua sobrevivência no ordenamento 
jurídico estadual, sugerindo-se a esta d. Procuradoria-Geral de Justiça a adoção 
de medidas judicias destinadas à declaração de nulidade e inconstitucionalidade 
do mesmo, com fulcro no art. 111, II da Constituição do Paraná e art. 61, I e II da 
Lei Complementar Estadual 85/99.
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