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CONSULTA 18/2015 

 

 

 Procedimento Administrativo MPPR-0046.15.011304-4 (Originário) 

 Procedimento Administrativo MPPR- 0046.15.014261-3 (CAOPJ-HU) 

 

 

EMENTA: ANÁLISE DO PROJETO DE LEI DA 
POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE CURITIBA. 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 

Curitiba remete à Casa Legislativa Projeto de Lei que “dispõe sobre a Proteção do 

Patrimônio Cultural do Município de Curitiba, 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 Curitiba 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 – 
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UIPs, em Curitiba, 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 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 Diretor1: 

 
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. 

  

                                                             
1 Disponível em : http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/proposta-de-lei/1629  
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 Outrossim, o projeto se coaduna com os arts. 178 e 179 da Lei Orgânica do 

Município de Curitiba, infra transcritos: 

 
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 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 Curitiba, 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. 



 
 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 
 
 

 
 
 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar – Centro – Curitiba (PR) – CEP 80.060-010 – Tel.: (41) 3250-4870 
 

4 

 § 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 Curitiba, 

delineia como uma das diretrizes da Política Municipal do Patrimônio 

Cultural a criação de “sistema único de 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 Paraná2, é imprescindível, 

declinando, também, os incentivos e isenções concedidos aos 

proprietários, em atendimento ao art. 9º, §1º, II, do supra referido 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 

                                                             
2 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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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: 
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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 
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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 

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 Curitiba, 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; 
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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 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 
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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 Curitiba, 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 


