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Consulta n. 34/2015

Procedimento Administrativo n°MPPR-0046.13.009846-3 (originário)
Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.15.062325-7 (CAOPJ-HU)

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 Curitiba encaminhou à Promotoria de Justiça de Habitação e

Urbanismo  de  Curitiba ofício  comunicando a  implantação  de  postes  na  rua  Nilo

Peçanha que impediam a “normal e regular mobilidade urbana, e, em especial, a

acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  deficiência”.  Foram  anexadas  ao
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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 Curitiba

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  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 Curitiba.

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. 
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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

Pilarzinho – Bom Retiro,  (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 Curitiba 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  das

Linhas de Transmissão Sítio Cercado – Novo Mundo. 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. 
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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 DENATRAN1 e com o disposto na Lei  Municipal n°13.877/2011, o

Município de Curitiba 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  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

1 Disponível em: http://www.denatran.gov.br/municipios/consulta_municipio.asp
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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 Curitiba, da

Secretaria Municipal de Trânsito (órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito). 

No âmbito legislativo municipal, o Código de Obras de Curitiba (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 tela,
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entre outras listadas no artigo 9°2.  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  Curitiba  (COC)  -  parte  da  estrutura

organizacional da SETRAN3 - 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  Curitiba.  Nos  termos  do  Decreto  Municipal

n°1065/2006: 
2Art. 9º É obrigatório o Alvará de Licença expedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba 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. 

3
Decreto n°17 de 2012 que dispõe  sobre  a estrutura organizacional  da Secretaria  Municipal  de

Trânsito.
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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  Curitiba,
fornecerão à Coordenadoria de Obras de Curitiba - COC os documentos
elencados neste decreto, obedecendo as instruções que se seguem.
(...)
Art. 9º Para efeito de aprovação de projetos, as empresas interessadas
deverão  protocolar  processo  junto  à  Coordenadoria  de  Obras  de
Curitiba  -  COC,  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 COC 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 e

Planejamento Urbano de Curitiba, 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
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pela execução das Linhas de Transmissão em questão (fl. 43) e mesmo da cópia do

processo de licenciamento da Linha de Transmissão Cidade Industrial de Curitiba –

Sítio  Cercado.  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)  Sítio

Cercado, (ii) Jardim das Américas e (iii) Santa Quitéria, os mesmos demonstram que

o  iter definido  pelos  Decreto  1065/2006  e  1892/2012  não  foi  cumprido.  Foram

realizadas  a priori uma série de tratativas com o IPPUC, 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 IPPUC 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 e Planejamento Urbano de
Curitiba,  com  a  sigla  IPPUC,  com  a personalidade  Jurídica,  própria,  de
natureza autárquica, sede e foro nesta cidade de Curitiba, com as seguintes
finalidades: 
I - Elaborar e encaminhar ao Executivo anteprojeto de lei, fixando o Plano
Urbanístico de Curitiba; 
II  -  Promover  estudos  e  pesquisas  para  o  planejamento  integrado  do
desenvolvimento do Município de Curitiba; 
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; 
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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  IPPUC  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  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 IPPUC, “era

praxe submeter os projetos, ainda na fase de concepção destes, à análise prévia do

IPPUC 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 Curitiba (COC)”4. 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
4 Folha 5 – Relatório Técnico LT 69 kv Cidade Industrial de Curitiba – Sítio Cercado, Implantação, 
Procedimentos para a Construção, Folha 7 Relatório Técnico LT 69 kv Santa Quitéria – Parolin 
Recapacitação, Procedimentos para a Construção. 
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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 IPPUC. 

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. 
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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. 115 do Decreto 5.296/2004 que regulamenta o

supracitado diploma e, mais recentemente, no art. 566 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): 

5Art.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.

6Art.  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.
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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 Pilarzinho -  Bom Retiro,  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 Pilarzinho-Bom Retiro de novembro de 20147 e documentação encaminhada

a SETRAN/COC 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 COPEL8). 

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

7Destaque para as seguintes estruturas E28, E29, E36, E 43.
8Destaque para as seguintes estruturas E01, E22, E24, E38.
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alinhamento predial da rua transversal quando estas estiverem localizadas próximas

às esquinas9. 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;

9Solicitação realizada pelo IPPUC no âmbito do protocolo 70-000459/2014 no processo de 
licenciamento da Linha de Transmissão Sítio Cercado – Novo Mundo. 
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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. 
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FIGURAS 01 E 02: Imagens de estruturas na Linha de Transmissão Pilarzinho –

Bom Retiro cuja solução indicada pela COPEL é a relocação do passeio. 

Fonte: COPEL. 

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
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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 Nilo Peçanha,
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 Nilo Peçanha 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:
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FIGURA 06: Setorização das calçadas. 

Fonte:  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  PAULO.  Programa  Passeio  Livre  -
Cartilha Conheça as Regras para arrumar sua calçada. 

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
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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. 

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

19

mailto:urbanismo@mppr.mp.br


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo
Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – urbanismo@mppr.mp.br

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 Curitiba – COC, 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 IPPUC 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
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feita uma compatibilização entre os Decretos existentes acerca do tema (80/1987,

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 Curitiba 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  Curitiba  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  Curitiba  S.A.
outorgar a entidades de direito público ou privado, permissão

21

mailto:urbanismo@mppr.mp.br


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo
Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – urbanismo@mppr.mp.br

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)

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
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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,  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 Curitiba, ao menos não para cobrança em face de concessionárias de serviço
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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
Curitiba, já  os valores a título de permissão de uso serão
revertidos aos cofres da URBS e comporão seus recursos
próprios. 

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,  à  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
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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 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. 
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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 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 Curitiba, mas não aos caixas da URBS, tout

court. 

3. Recomendações do CAOPJ-HU:

Adequação  dos  postes  implantados  pela  COPEL  na  Linha  de
Transmissão Pilarzinho – Bom Retiro.  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.
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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).

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,
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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 Curitiba 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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