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ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PROPOSTA DE REVISÃO
DO  MUNICÍPIO  DE  CURITIBA.  PROJETO  DE  LEI  QUE  NÃO  ATENDE  AO
CONTEÚDO  MÍNIMO  DETERMINADO  PELO  PLANO  DIRETOR  DE  2015.
AUSÊNCIA DE ESTUDOS, PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DELIMITAÇÃO DE
ZONAS. SETORES ESPECIAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHIS.
INDISTINÇÃO  ENTRE  AS  TIPOLOGIAS  INSTITUÍDAS  PELA  LEI  14.771/15.
GRAVES PREJUÍZOS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. POTENCIAL
CONSTRUTIVO.  INCORREÇÕES  E  LACUNAS  NA  REGULAMENTAÇÃO  DOS
INTRUMENTOS  DE  OUTORGA  ONEROSA  DO  DIREITO  DE  CONSTRUIR  E
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR. CONSELHO MUNICIPAL DE
URBANISMO. ÓRGÃO COM COMPETÊNCIAS LIMITADAS AO DISPOSTO NO
PLANO DIRETOR DE 2015. ASSUNÇÃO DE ATRIBUIÇÕES AMPLAS CONTRA
LEGEM.  EXCESSO DE DISCRICIONARIEDADE E CONFLITO DE INTERESSES.
ABERTURA  E  FLEXIBILIZAÇÃO  INJUSTIFICADA  DE  PARÂMETROS.
USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA.  PREVISÃO  DE  “ATOS  DO
PODER EXECUTIVO” PARA DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E ZONAS. VIOLAÇÃO DA
HIERARQUIA DAS NORMAS E DA SEPARAÇÃO DE PODERES.  ABUSO DE
PODER  REGULAMENTAR.  ILICITUTE  E  INCONSTITUCIONALIDADE.
NECESSÁRIA REVISÃO E CORREÇÃO DA PROPOSIÇÃO. MEDIDAS CABÍVEIS.

Em liça consulta da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba,

encaminhada por  meio do ofício  n°148/2018,  acerca do Projeto de Lei  de revisão do

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba, objeto do Procedimento Administrativo

n° MPPR 0046.17.126568-2, o qual foi  remetido à Câmara de Vereadores de Curitiba

como  Proposição  de  Lei  005.00105.2018.  Foram  formulados  quatro  quesitos  para  a

análise  pela  equipe  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo, respondidos a seguir.

Rua Deputado Mário de Barros, 1290, 1º andar, CEP 80.530-300, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 
caop.  urbanismo@mppr.mp.br   

1

mailto:urbanismo@mppr.mp.br


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo

1. A proposta de lei atende aos parâmetros mínimos propostos pelo Plano Diretor

de 2015 e legislação vigente?

Segundo a doutrina e jurisprudência contemporâneas, é com o Estatuto da Cidade

(Lei 10.257/2001) - norma geral regulamentadora dos arts. 182 e 183 da Constituição de

1988 - e com o Plano Diretor Municipal (Lei Municipal 14.771/2015) - como instrumento

básico da política urbana a definir a função social da propriedade – que o Zoneamento de

Uso e Ocupação do Solo deve estar compatível, sob pena de sua nulidade. Portanto, é

em  face  desses  dois  diplomas  que  se  dará  a  apreciação  deste  Centro  de  Apoio

Operacional.

Os princípios da  reserva  e da  supremacia do Plano Diretor refletem seu estatuto

jurídico  novel  e  peculiar,  mais  abrangente  do  que  as  leis  ou  atos  administrativos

convencionais, com caráter de documento técnico, mas também de pacto sociopolítico

amplo,  contra o qual  leis específicas e posteriores de desenvolvimento urbano jamais

poderão insurgir-se, como é o caso da proposta legislativa em tela:

Neste sentido, os planos urbanísticos podem ser considerados institutos
próprios do direito urbanístico, irredutíveis aos conceitos tradicionais de
lei,  regulamento ou ato administrativo.  No direito  brasileiro,  são planos
urbanísticos, ao lado do plano diretor, o projeto de loteamento (arts. 6º e
17 da Lei 6.766/1979), o projeto de regularização fundiária (art. 51 da Lei
11.977/2009)  e  o  plano  de  operação  urbana  consorciada  (art.  33  do
estatuto da Cidade). Pode-se ilustrar a diferença entre o regime específico
do direito urbanístico e o regime geral do direito constitucional pelo fato de
que  os  planos  de  detalhamento  são  elaborados  após  o  plano  geral,
devendo respeitá-lo, enquanto as leis específicas simplesmente revogam
as leis gerais anteriores. (...) desta forma, o planejamento se converte no
principal  instrumento  de  controle  da  tecnologia  pela  sociedade.  No
processo  de  planejamento  atuam  tanto  os  órgãos  setoriais  quanto  os
grupos de pressão, mas essas influências têm de operar sobre uma base
tecnicamente consistente. Somente ao produto desse processo pode ser
atribuída uma presunção de representação do interesse público.1

1 PINTO, Victor Carvalho.  Direito urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade.  3ª Edição. São
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Nem é outra a posição do Supremo Tribunal Federal, na matéria, ao reiterar que as

normas urbanísticas não podem, em nenhuma hipótese, destoar do Plano Diretor:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART.
182,  CAPUT,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PLANO  DIRETOR.
DIRETRIZES  BÁSICAS  DE  ORDENAMENTO  TERRITORIAL.
COMPREENSÃO. 
1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil
habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico
da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art.  182,  § 1º).
Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas
destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o
objetivo  de  “ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da
cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto,
nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação
dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor.
2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital
710/2005,  que  dispôs  sobre  uma  forma  diferenciada  de  ocupação  e
parcelamento  do  solo  urbano  em  loteamentos  fechados,  tratando  da
disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a
serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre
outras  finalidades,  inibir  a  consolidação  de  situações  irregulares  de
ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela
Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede
que  a  matéria  seja  disciplinada  em  ato  normativo  separado  do  que
disciplina o Plano Diretor.
3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão
geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e
o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos
de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis
com as diretrizes fixadas no plano diretor”.
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento 
STF. RE 607.940 – DF. Rel.: Min. Teori Zavaski. DJ: 29/10/2015.

No mesmo sentido, é expressa a disposição do art. 4o, §3o, I, 'b' da Lei Municipal

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 233-235.
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14.771/2015 no sentido de que a legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo

integra  o Plano Diretor de Curitiba, podendo, portanto, apenas esmiuçá-lo, detalhá-lo e

dar-lhe concretude e aplicabilidade, jamais contrariá-lo, alterá-lo ou revogá-lo: 

Art.  4º  O  Plano  Diretor  visa  propiciar  melhores  condições  para  o
desenvolvimento  integrado,  harmônico e sustentável  de Curitiba  com a
Região Metropolitana, sendo o instrumento básico, global e estratégico da
política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes,
públicos e privados.
(...)
§ 3º Integram o Plano Diretor de Curitiba:
I - a legislação municipal que trata do planejamento urbano, em especial:
a) lei de parcelamento do solo;
b) legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo;

Se alguma dúvida ainda restasse, o art. 24, §1o do mesmo diploma determinou:

Art. 24. O território do Município será ordenado por meio do parcelamento,
uso e ocupação do solo para atender as funções econômicas e sociais da
cidade, compatibilizando o desenvolvimento urbano, o sistema viário,  as
condições ambientais, a oferta de transporte coletivo, o saneamento básico
e os demais serviços urbanos.
§ 1º A legislação de Zoneamento, Uso, Ocupação e de Parcelamento do
Solo deverá estar compatibilizada com os objetivos, princípios e diretrizes
deste Plano Diretor.

Nessa esteira,  também é o Plano Diretor  Municipal  que estabelece o  conteúdo

mínimo a ser desdobrado pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. A título não

exaustivo, destacam-se da Lei Municipal 14.771/2015 as disposições pertinentes, abaixo.

Tema: Detalhamento do macrozoneamento
Art. 19. Macrozoneamento é o estabelecimento de áreas diferenciadas de
adensamento,  uso  e  ocupação  do  solo,  dando  a  cada  região  melhor
utilização em função das diretrizes de crescimento, de mobilidade urbana,
das  características  ambientais  e  locacionais,  objetivando  o
desenvolvimento urbano sustentável e o bem-estar de seus habitantes.
Art. 20. A área urbana, constituída da totalidade do município, é dividida
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nas seguintes macrozonas:
§ 3º A legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo  delimitará as
compartimentações das macrozonas, de acordo com o suporte natural e
infraestrutura, definindo parâmetros construtivos, densidades líquidas dos
lotes e usos permitidos, permissíveis e proibidos.

Tema: Microcentros de adensamento e potencial construtivo
Art. 23. Ficam criados os microcentros de adensamento, consistindo em
compartimentações  nas  macrozonas,  com  o  intuito  de  permitir  o
adensamento, através da compra de potencial construtivo, de modo que o
zoneamento aproxime-se ao do entorno, considerando o escalonamento
da paisagem urbana, desde que a infraestrutura urbana, tanto de malha
viária quanto de capacidade de transporte público, esteja apta a suportar o
aumento populacional e de circulação de veículos e pessoas.
(..)
§ 2° As áreas a serem adensadas, conforme o caput deste artigo,  serão
mapeadas pelo órgão municipal de planejamento urbano e deverão ser
contempladas na revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Tema: Conteúdo mínimo e regulamentação de parâmetros urbanísticos
Art. 28. A legislação municipal que trata do zoneamento, uso e ocupação
do  solo  definirá  coeficientes  básicos  e  máximos,  usos  permitidos,
permissíveis  e  proibidos,  as  dimensões  mínimas  dos  lotes  nos
parcelamentos e as dimensões máximas de conjuntos habitacionais, como
também  demais  parâmetros  urbanísticos  de  forma  a  cumprir  a  função
social da propriedade e da cidade.

Tema: Estudos e diagnósticos para revisão de parâmetros
Art.  32.  A  revisão  da  lei  de  Zoneamento,  Uso  e  Ocupação  do  Solo
considerará  estudos,  diagnósticos  e  relatórios para contemplar,  se
necessário,  a  modificação  de  parâmetros  urbanísticos e  de
zoneamento considerando, dentre outras, as seguintes demandas:
I - alterações urbanísticas para estimular o maior uso dos vazios urbanos
em bairros como Uberaba e Santa Cândida.
II - revisão de áreas que perderam a sua função essencial, estabelecida
pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo devido ao uso
distinto do outrora planejado, a fim de possibilitar o uso residencial e não
residencial, além de outras medidas, em áreas como a Zona
Especial  Desportiva (ZED),  Setor de Serviços do Boqueirão,  áreas com
influência a partir da Av. Afonso Camargo e Sítio Cercado;
III - avaliação de áreas em que o fracionamento dos lotes inviabilizam o
uso  e  a  ocupação  de  maneira  adequada,  de  forma  que  possa  ser
respeitada a função social  da cidade e da propriedade em áreas como
Santa Felicidade;
IV - reajuste do zoneamento dos bairros próximos ao Centro, permitindo a
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ocupação  residencial  e  não  residencial  em bairros  como Alto  da  XV e
Cristo Rei.
V  -  bairros  da  região  sul,  avaliando  a  possibilidade  de  ligação  radial,
interligando  os  terminais  de  ônibus  do  Boqueirão,  Sítio  Cercado,
Pinheirinho, CIC, Fazendinha, utilizando inclusive a possibilidade de VLT e
outras demais formas de transporte de massa;
VI  -  desenvolvimento  do bairro  do Boqueirão,  mais  especificamente  na
região da rua Bley Zorning, em relação às atividades e serviços ligados ao
setor  têxtil  e  de  confecções  de  malhas,  além  das  demais  vocações
comerciais da região, a fim de gerar emprego, renda e ainda, situando-se
como referência regional no segmento.
VII  -  definição  de  incentivos  para  levar  maior  infraestrutura  aos  bairros
recentemente adensados de Curitiba como o Tatuquara e o Bairro Novo,
principalmente  os  que  necessitam  de  maior  investimento  e  são
caracterizados pela sua vulnerabilidade social;
VIII  -  desenvolver  estudos  considerando a  largura  da caixa  de  rua  em
relação à altura da edificação, de modo a qualificar a paisagem e
manter a escala humana em relação à cidade;
IX - otimização da utilização da malha ferroviária do município, com projeto
específico para todas as linhas, preferencialmente para o
transporte de passageiros.

Leitura detida dos arts. 19, 20, 23, 28 e 32, supra reproduzidos, demonstra que se

tratam de normas vinculantes,  destinadas ao próprio  Município  de  Curitiba,  as  quais,

inclusive,  empregam  termos  imperativos  e  não  facultativos  como  “delimitará”,  “serão

mapeados”,  “definirá”  e  “considerará”,  não  deixando  margem  à  discricionariedade  do

Prefeito Municipal ou mesmo do Poder Legislativo. Trata-se, assim, de conteúdo mínimo

imprescindível da lei de zoneamento, sem a qual a mesma se acha em descompasso com

o  Plano  Diretor,  tornando-se  inválida  e  inconstitucional.  Contudo,  do  confronto  das

previsões do Plano Diretor em vigor com o Projeto de Lei de Zoneamento de Curitiba,

nota-se que diversos elementos essenciais não foram incorporados. Arrolamos:

a) a densidade líquida dos lotes, a que alude o art. 20, §3o;

b) a demarcação dos microcentros de adensamento e delimitação em mapa das 

áreas nas quais se poderá utilizar a compra de potencial construtivo (art. 23);

c) os coeficientes máximos de aproveitamento, nos termos do art. 28, caput ;
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d) estudos e diagnósticos específicos que embasem as alterações de parâmetros 

urbanísticos propostas, mormente quanto às funções e localidades designadas nos 

incisos do art. 32.

Sendo tais aspectos indelegáveis a momento ou ato regulamentar posterior, ínsitos

à natureza e núcleo da Lei de Zoneamento e não de outra legislação, por força do próprio

Plano Diretor de Curitiba, as omissões acima referidas não são admissíveis e maculam a

proposta legislativa em comento, merecedora de revisão e complementação. 

2. É possível não haver delimitação de um setor na Lei Zoneamento, visto que não 

há menção às áreas de interesse social?

A delimitação de áreas destinadas para a implantação de habitação de interesse

social funda-se no princípio constitucional da função social da propriedade privada e visa

assegurar o direito à cidade e à moradia digna para a população mais pobre. A exclusão

dessa população é notória na urbanização brasileira, lançando à indignidade o enorme

contingente de assentamentos precários em nossas cidades. O papel das leis de uso e

ocupação e zoneamento, neste aspecto, é crítico e já foi  objeto da literatura da área,

sinalizando  que,  amiúde,  a  legislação  reforça  o  caráter  excludente  das  cidades  ao

estipular padrões segregadoras de urbanização, em vez de garantir o acesso de todos à

terra urbanizada (ANGOTII, MORSE2 2016, FELDMAN3 2005, ROLNICK4 2003). 

Nesse sentido, a criação das Zonas Especiais de Interesse Social, inicialmente por

leis municipais e posteriormente reconhecida como instrumento urbanístico pelo Estatuto

da  Cidade  (Lei  n°  10.257/2001)  e  pela  Lei  n°  11.977/2009,  alterada  pela  Lei  n°

2 ANGOTTI, Tom; MORSE, Sylvia (org.).  Zoned Out! Race, Displcement, anda city planning in New
York City. Nova York: UR Urban Research, 2016. 

3 FELDMAN,  Sarah.  Planejamento  e  Zoneamento:  São  Paulo  1947  –  1972. São  Paulo:  EDUSP,
FAPESP, 2005. 

4 ROLNICK, Raquel.  A Cidade e a Lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São
Paulo. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 2003. 
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13.465/20015,  representa um importante avanço tanto no reconhecimento do direito à

permanência e melhorias de assentamentos precários ocupados predominantemente por

famílias  de  baixa  renda,  como  na  destinação  de  áreas  equipadas  e  dotadas  de

infraestrutura básica para a produção de habitação de interesse social.

As Zonas Especiais  de Interesse Social  são essencialmente um instrumento de

planejamento urbano, definidas pela Lei 13.465/2017 nos seguintes termos:

Art. 18. O Município e o Distrito Federal poderão instituir como instrumento
de planejamento urbano Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), no
âmbito da política municipal de ordenamento de seu território.
§ 1o Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana
instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada
preponderantemente  à  população  de  baixa  renda  e  sujeita  a  regras
específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo.
§ 2o   A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS.

Em Curitiba, desde a década de 80, delimitam-se Setores Especiais de Interesse

Social  por  decretos  municipais,  que  visavam  indicar  porções  do  território  em  que  a

densidade  máxima  de  habitações  por  hectare  poderia  ser  exercida  acima  do  limite

estabelecido no zoneamento. A Lei de zoneamento em vigência, Lei n° 9.800/2000, prevê

a criação de setores especiais de habitação de interesse social (SEHIS) e os define como

áreas com ordenações especiais de uso e ocupação do solo em função de destinações

existentes ou desejadas (artigo. 15), com o objetivo de regularização e/ou implantação de

programas habitacionais de interesse social, na locução do artigo 29: 

Art.  29.  O  Setor  Especial  de  Habitação  de  Interesse  Social  –  SEHIS
compreende as áreas onde há interesse público em ordenar a ocupação
por  meio  de  urbanização  e  regularização  fundiária,  em  implantar  ou
complementar  programas  habitacionais  de  interesse  social,  e  que  se
sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

 

O  Plano  Diretor  de  Curitiba,  Lei  Municipal  n°  14.771/2015,  aprovado  em 2015,

também estabelece os Setores Especiais de Habitação como um instrumento da política
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urbana, que assegura o cumprimento da função social da propriedade:

 

Art. 81 O Setor Especial de Habitação de Interesse Social - SEHIS é um
instrumento  de  política  urbana  que  tem  como  objetivo  fazer  cumprir  a
função social da propriedade. 
§  1º  A  parcela  de  área  urbana  demarcada  como  SEHIS  deverá  ser
destinada a empreendimentos de interesse social e estará sujeita a regras
específicas  de  parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo.
§  2º  Empreendimento  de  interesse  social  é  aquele  composto
predominantemente por habitações de interesse social. 

Para  o  alcance  da  função  social  da  propriedade  o  diploma  prevê  diferentes

tipologias  de SEHIS que se  harmonizam com diferentes  estratégias  possíveis  para  a

garantia  do  direito  à  moradia,  entendido  como  parte  integrante  do  direito  à  cidade.

Destarte estabelece que os setores podem ser destinados à (i) regularização fundiária de

assentamentos  precários  existentes,  garantindo  a  essas  famílias  o  direito  à  titulação,

infraestrutura,  serviços  urbanos  e  melhorias  habitacionais,  (ii)  implantação  de  novos

projetos de habitação de interesse social,  sendo que nesse caso torna-se essencial  a

existência de infraestrutura urbana, (iii)  manutenção de empreendimentos de interesse

social já implantados e que possuem parâmetros urbanísticos específicos. 

A classificação encontra-se no art. 82 do Plano Diretor de 2015:

Art. 82 A SEHIS classifica-se em: 
I - SEHIS de Regularização Fundiária, a ser demarcada em área ocupada
por assentamentos irregulares passíveis de consolidação com o objetivo
de implantação de regularização fundiária de interesse social;
II  -  SEHIS de  Vazios,  a  ser  demarcada  em imóvel  público  ou  privado,
dotado  de  infraestrutura  urbana,  com  objetivo  de  implantação  de
empreendimento de interesse social;
III  -  SEHIS  de  Produção,  em  área  ocupada  por  empreendimento  de
interesse social.
§ 1º As áreas demarcadas como SEHIS deverão contemplar, a critério do
Poder  Público  Municipal,  equipamentos  que  prestem serviços  sociais  e
culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local.
§ 2º A demarcação dos perímetros do SEHIS e a definição dos critérios e
parâmetros  de  uso  e  ocupação  do  solo  deverão  ser  definidos  em
legislação específica. 
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Observe-se que o legislador, no §2o do art. 82, ao delegar a demarcação dos SEHIS

e a definição de seus parâmetros de uso e ocupação para legislação específica, não

vislumbrou outro diploma que o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. Este tem, como já

citado, conteúdo mínimo insculpido nos artigos 20, 28 e outros do Plano Diretor:

Art. 20 A área urbana, constituída da totalidade do município, é dividida nas
seguintes macrozonas: 
(...)
§ 3º A legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo delimitará as
compartimentações das macrozonas, de acordo com o suporte natural e
infraestrutura, definindo parâmetros construtivos, densidades líquidas dos
lotes e usos permitidos, permissíveis e proibidos. 
(...)
Art. 28 A legislação municipal que trata do zoneamento, uso e ocupação do
solo definirá coeficientes básicos e máximos, usos permitidos, permissíveis
e  proibidos,  as  dimensões  mínimas  dos  lotes  nos  parcelamentos  e  as
dimensões  máximas  de  conjuntos  habitacionais,  como  também  demais
parâmetros urbanísticos de forma a cumprir a função social da propriedade
e da cidade. 

Ao  prever  a  aplicação  do  instrumento  de  parcelamento,  edificação  e  utilização

compulsórios, o plano mais uma vez endereça à lei de zoneamento, uso e ocupação do

solo a delimitação dos Setores Especiais de Habitação de Interesse Social:

Art.  136  Para fins de aplicação do parcelamento, edificação e utilização
compulsórios considera-se: 
(...)
b) lote na zona central  e setor histórico ou demarcado como SEHIS de
Vazios - conforme a legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo -
independente  de  sua  área,  definido  como  não  edificado  na  legislação
tributária municipal; 

Coaduna-se  com  essa  previsão  o  entendimento  da  publicação  Guia  para

regulamentação e implementação de Zonas Especiais de Interesse Social  – ZEIS em
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Vazios Urbanos do Ministério das Cidades5, ao orientar que as ZEIS:

Devem ser  criadas por  lei  (Plano Diretor  ou outra lei  municipal).  Como
interferem  com  as  possibilidades  de  aproveitamento  do  solo  urbano  e
atingem de forma diferenciada as diversas áreas da cidade, com regras
que se aplicam tanto aos terrenos públicos quanto particulares, as ZEIS
devem ser  criadas  por  lei  de  igual  hierarquia  das  leis  que  instituem o
zoneamento ou disciplina de uso do solo do município. (p.17)

 

Compreende-se, portanto, que as Zonas Especiais de Interesse Social, nominadas

Setores  Especiais  de  Habitação de Interesse Social  (SEHIS)  em Curitiba,  devem ser

definidas no Plano Diretor ou na Lei  de Zoneamento,  Uso e Ocupação do Solo, pois

consistem  em  instrumento  de  planejamento  territorial,  objetivando  essencialmente  a

demarcação e a garantia de espaços para a moradia digna da população de baixa renda,

estabelecendo parâmetros urbanísticos adequados para essa função, devendo integrar

assim  a  compartimentação  da  área  urbana  como  um todo.  Não  defini-las  na  Lei  de

Zoneamento, Uso e Ocupação e fazê-lo por leis esparsas pode incorrer na prática de spot

zonning:  “uma  forma  particularmente  afrontosa  de  tratamento  excepcional  de  um  ou

alguns proprietários,  em que  as  regras  são 'flexibilizadas'  pontualmente  sem que daí

decorra o oferecimento de uma contrapartida válida sob o ângulo do interesse coletivo”6,

bem como a criação de antinomias, posto que eventuais  leis esparsas que delimitem

SEHIS  poderão  estar  contradição  com  zonas  previamente  estabelecidas  pela  lei  de

Zoneamento,  Uso  e  Ocupação  do  Solo,  podendo  gerar  insegurança  jurídica  e

questionamentos por parte dos proprietários dos imóveis. Noutras palavras: não há como

ignorar o vínculo ínsito entre a função de ordenamento territorial (art. 30, VIII da CF/88) e

a competência para “promover programas de construção de moradias e a melhoria das

condições habitacionais”, indicada no art. 23, IX da Carta Magna. Não é por outra razão

que a reserva de áreas para tal deve estar regulada no próprio zoneamento urbano.

5 MINISTÉRIO DAS CIDADES.  Guia  para  regulamentação  e  implementação  de  Zonas  Especiais  de
Interesse Social – ZEIS em Vazios Urbanos. Brasília: Ministério das Cidades, 2009.

6 SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  Mudar  a  cidade:  uma  introdução  crítica  ao  planejamento  e  à  gestão
urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
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De fato o presente Projeto de Lei para o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no

município de Curitiba7 traz uma definição para todos os possíveis Setores Especiais em

seus artigos 92 a 95: 

Art.  92.  Os  Setores  Especiais  compreendem  áreas  para  as  quais  são
estabelecidas  ordenações  especiais  de  uso  e  ocupação  do  solo,
condicionadas  às  suas  características  locacionais,  funcionais  ou  de
ocupação urbanística, existentes ou projetadas, e aos objetivos e diretrizes
de ocupação da cidade. 
Art.  93.  Os  diferentes  Setores  Especiais  estão  delimitados  conforme  o
contido no Mapa de Zoneamento em anexo, parte integrante desta Lei. 
Art.  94.  O  Município  de  Curitiba  compreende  os  seguintes  Setores
Especiais: 
I - Setor Preferencial de Pedestres – SEPE; 
II - Setor dos Pontos Panorâmicos – SEPP; 
III - Setor dos Polos – SEP; 
IV - Setor Desportivo e de Estádios – SEDE; 
V - Setor de Atendimento Hospitalar e Maternidade – SEAHM 
VI - Setor do Sistema Viário Básico – SEVB
VII - Setor de Áreas Verdes – SEAV
VIII - Setor de Saneamento Ambiental – SESA; 
IX - Setor de Habitação de Interesse Social – SEHIS. 
Art. 95. Por proposta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba – IPPUC, novos Setores Especiais poderão ser criados por ato do
Poder Executivo Municipal. 

Ao descrever os Setores Especiais de Habitação de Interesse Social o Projeto de

Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo abandona as tipologias definidas pelo Plano

Diretor, não mais as diferenciando entre aqueles que estão ocupados por assentamentos

precários e os vagos, ou seja, disponíveis para produção de habitação:

Art. 158. O Setor de Habitação de Interesse Social – SEHIS compreende
as  áreas  com  ocupação  predominante  de  loteamentos  e  conjuntos
habitacionais  de  interesse  social  e  áreas  resultantes  de  processo  de
regularização fundiária 
Parágrafo único. Os critérios de uso e ocupação do solo para os terrenos
situados  no  Setor  de  Habitação  de  Interesse  Social  –  SEHIS  estão

7 Projeto  de  Lei  disponível  em:  http://www.ippuc.org.br/ldz/arquivos/TEXTO/034%20-%20projeto%20de
%20lei%20-%20Zoneamento.pdf
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definidos no Quadro XLIX, em anexo, parte integrante desta Lei. 
Art.  159.  Nos  parcelamentos  e  nas  regularizações  efetuados  pela
Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT será admitido
o lote mínimo de acordo com o disposto na Legislação Federal e Municipal
sobre Regularização Fundiária, sendo adotados os parâmetros de uso e
ocupação  para  este  Setor  de  Habitação  de  Interesse  Social  –  SEHIS,
conforme Quadro XLIX, em anexo, parte integrante desta Lei. 
Art. 160. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderá conceder
parâmetros  diferenciados  de  uso  e  ocupação  do  solo,  conforme
característica  da  via,  tamanho  dos  lotes  e  usos  previstos,  para
regularização das edificações existentes 

A demarcação no mapa de zoneamento anexo à lei também não faz diferenciação

entre os tipos de SEHIS definidos pelo Plano Diretor (Lei n° 14.771/2015): todas as áreas,

sejam aquelas ocupadas por conjuntos da Companhia de Habitação Popular de Curitiba,

por assentamentos precários ou vagas e disponíveis para a produção de habitação de

interesse  social,  estão  demarcadas  com  a  mesma  cor.  O  quadro  de  parâmetros

urbanísticos  também  é  uno,  não  sendo  diferenciado  de  acordo  com  as  tipologias

possíveis de intervenções em SEHIS, o que confronta o Plano Diretor de Curitiba.

Cada  tipologia  enseja  uma  atuação  específica  do  Poder  Público  no  âmbito  da

política  habitacional  e  sua indistinção dificulta  a  definição  de parâmetros  urbanísticos

específicos  para  cada  situação,  um  dos  principais  motivadores  da  utilização  do

instrumento.  De  acordo  com  o  Manual  para  implementação  de  ZEIS  da  Secretaria

Nacional de Habitação (Ministério das Cidades)8, essa diferenciação não apenas facilita

sua  operacionalização  e  leitura  pelos  munícipes,  como  também  permite  estabelecer

regras próprias de uso do solo em função de diferentes configurações urbanas.

Outro  objetivo  da  distinção  entre  tipos  de  ZEIS  decorre  do  interesse  no
estabelecimento de regras diferenciadas de uso do solo para os diferentes tipos,
em  função  de  situações  urbanas  diferenciadas,  a  serem  contempladas.
Considerando que as ZEIS são um tipo de zoneamento, ou seja, são perímetros
urbanos  delimitados  e  com  regras  próprias  de  uso  e  ocupação  do  solo,  elas
podem  incidir,  por  exemplo,  em  áreas  centrais  mais  bem  servidas  de  infra-

8 MINISTÉRIO DAS CIDADES.  Guia  para  regulamentação  e  implementação  de  Zonas  Especiais  de
Interesse Social – ZEIS em Vazios Urbanos. Brasília: Ministério das Cidades, 2009.
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estrutura e com maior  potencial  de adensamento,  ou em áreas intermediárias,
onde seja mais adequado adotar um potencial de adensamento médio, em relação
aos padrões vigentes no município. (p. 25)

De fato a análise do mapa de zoneamento anexo ao projeto de lei em tela não

possibilita  a  compreensão  do  quantum do  território  municipal  necessita  de  ações  de

regularização fundiária ou de qualificação habitacional e quanto são áreas disponíveis

para a produção de novas unidades habitacionais, não permitindo sequer a análise se o

gravado com destino para a futura produção habitacional é compatível  ou não com o

déficit habitacional municipal. Em suma: esta opção não otimiza o planejamento urbano

nem reconhece o território de acordo com sua ocupação e status hodierno.

De igual modo, o estabelecimento de parâmetros urbanísticos de ocupação comuns

as áreas atualmente ocupadas e aquelas vagas, na dicção do artigo 159, inviabiliza a

regularização das edificações no âmbito de futuros Projeto de Regularização Fundiária

(art.  35  da  Lei  13.465/17),  visto  que  os  parâmetros  a  serem  observados  estão

estabelecidos a priori sem prévia análise da realidade existente do assentamento.

Tratam-se de imprecisões tendentes a gerar  graves entraves para  a política de

habitação no Município, inicialmente porque não se consegue vislumbrar, apenas pelo

anexo ao Projeto de Lei, quais são as áreas vagas que poderão ser utilizadas para a

implantação  de  novos  empreendimentos  habitacionais,  perdendo-se  inclusive  a

possibilidade de apontar parâmetros urbanísticos diferenciados em função da localização

dos Setores (se em áreas mais centrais e com mais infraestrutura ou em locais de menor

densidade habitacional e carentes de serviços) ou empregar instrumentos associados. 

Segundo porque a forma como os setores foram regulamentados também prejudica

o processo de regularização fundiária, tanto no que compete ao mapeamento das áreas

quanto  à  regularização  das  edificações.  O  Instituto  de  Pesquisa  e  Planejamento  de

Curitiba  (IPPUC)  realizou  no  ano  de  2016  a  espacialização  de  todas  as  ocupações

irregulares e regularizadas existentes em Curitiba, compreende-se que algumas dessas

ocupações possuem dimensão reduzida (duas ou três quadras apenas) e por isso não
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poderiam ser adequadamente representadas no mapa anexo ao presente Projeto de Lei,

entretanto, essencial que o diploma fizesse ao menos menção ao material já produzido,

reconhecendo essas como as ocupações irregulares existentes no Município no momento

e, portanto, necessariamente SEHIS, segundo a locução do art. 82, I, do Plano Diretor. 

 No  que  tange  às  edificações  em  ocupações  irregulares,  a  vinculação  dos

parâmetros urbanísticos das edificações clandestinas ao estabelecido no Quadro XLIX do

Projeto de Lei, segundo locução do artigo 159, praticamente inviabiliza a regularização

das mesmas no bojo do procedimento da regularização fundiária plena:

Art.  159.  Nos  parcelamentos  e  nas  regularizações  efetuados  pela
Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT será admitido
o lote mínimo de acordo com o disposto na Legislação Federal e Municipal
sobre Regularização Fundiária, sendo adotados os parâmetros de uso e
ocupação  para  este  Setor  de  Habitação  de  Interesse  Social  –  SEHIS,
conforme Quadro XLIX, em anexo, parte integrante desta Lei. 

De  se  notar  que  a  flexibilização  dos  parâmetros  urbanísticos  visando  a

regularização não apenas dos lotes, mas também das edificações é da própria essência

da delimitação de zonas especiais de interesse social,  sendo prevista a dispensa dos

parâmetros urbanísticos pela Lei Nacional de Regularização Fundiária, Lei 13.465/2017:

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 
(...)
1o Para  fins  da  Reurb,  os  Municípios  poderão  dispensar  as  exigências
relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público
ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parâmetros
urbanísticos e edilícios.

Equiparar  os  parâmetros  construtivos  dos  SEHIS  destinados  a  novos

parcelamentos/empreendimentos  aos  de  regularização,  praticamente  inviabiliza  a

regularização das edificações em um processo contínuo ao da urbanização e titulação.

Ainda  que  possa  se  evocar  a  Regularização  Simplificada  de  Edificações,  conforme
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previsto  pelo  Plano  Diretor  Municipal  (artigos  33  e  34  da  Lei  n°  14.771/2015),  tal

procedimento  implica  em  mais  um  ônus  para  famílias  já  empobrecidas,  além  de  se

constituir em um novo processo administrativo que não possui necessariamente relação

com parâmetros e questões diagnosticadas e tratadas pelo Plano de Urbanização.

A boa técnica e a prática da área recomendam o estabelecimento dos parâmetros

urbanísticos nas áreas de assentamentos precários não a priori, mas tão somente a partir

da elaboração de seus Planos de Urbanização, estes sim responsáveis pelo levantamento

e  diagnóstico  da  área,  indicando  as  áreas  ocupadas,  sistema  viário,  possíveis  áreas

livres, edificações que necessitem de realocação, que estejam em situação de risco ou

ofereçam grandes impactos aos vizinhos no tocante à insolação e ventilação, tamanho

médio dos lotes, condições de acessibilidade entre outros. Por se tratar de regularização

fundiária  de  interesse  social,  ou  seja,  tentativa  de  conferir  condições  mínimas  de

habitabilidade a uma ocupação preexistente, não faz sentido a exigência de parâmetros

análogos aos aplicados para novas edificações em outras porções do Município, mas sim

a  criação  de  uma norma de  adaptação  a  partir  da  leitura  da  realidade  ali  existente.

Portanto a definição de parâmetros urbanísticos para SEHIS destinadas à regularização

fundiária  deve ser  feita  no  momento  e  no âmbito  do  Projeto Urbanístico,  devendo-se

manter no Projeto de Lei os parâmetros previstos para SEHIS apenas para a modalidade

“produção”, em lotes vagos de ocupação futura. Entendimento este que coaduna com o

previsto no artigo 89 do Plano Diretor, inciso I, alínea b:

Art. 89 São diretrizes específicas para regularização fundiária de interesse
social:
I  -  atualizar  a  legislação  municipal  relativa  à  regularização  fundiária  de
interesse social, compatibilizando-a com a legislação federal, em especial:
a) instituição do projeto de regularização fundiária;
b)  estabelecimento  de  parâmetros  especiais  de  urbanização,  uso  e
ocupação do solo e de edificações,
respeitadas  a  situação  socioeconômica  da  população  e  as  normas
ambientais;
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c) estabelecimento de critérios para a regularização fundiária de interesse
social  em Áreas de Preservação Permanente inseridas em área urbana
consolidada;

Destarte essencial que o projeto de lei se adéque não apenas à boa técnica, mas

especialmente ao previsto no Plano Diretor Municipal, respeitando as três tipologias de

Setores Especiais de Habitação de Interesse Social, identificando-as no mapa anexo e

estabelecendo parâmetros construtivos  específicos  para  cada uma delas (no caso de

regularização  fundiária  de  interesse  social,  realizando  desde  logo  o  levantamento  da

ocupação e seus padrões atuais, para que os índices propostas sejam compatíveis). 

Por fim cabe mencionar que o Projeto de Lei prevê o estabelecimento de Setores

Especiais  de  Habitação  de  Interesse  Social  por  decreto,  para  as  situações  que  se

destinem a regularização fundiária (artigo 90)9, ou seja, em ocupações existentes, que

não tenham sido gravadas como SEHIS.  Há que se questionar  a alteração da lei  de

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo por decreto, violando o princípio de hierarquia das

normas. Dessa forma, retoma-se a importância de vincular a delimitação das SEHIS no

presente Projeto de Lei ao mapeamento de ocupações irregulares realizado pelo IPPUC,

assegurando,  desde  logo,  os  mecanismos  e  regimes  jurídico-urbanísticos  para

regularização fundiária. Já os Projeto de Regularização e Planos de Urbanização de cada

área, em função de sua singularidade, poderão ser aprovados futuramente por Decreto. 

3. Qual a interferência do potencial construtivo na Lei de Zoneamento?

Seguindo a lógica dos itens anteriores, a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do

Solo tem a função de, após diagnósticos e estudos sobre a capacidade de suporte do

território urbano e suas vocações, disciplinar adequadamente instrumentos de indução à

ocupação e de recuperação de investimentos, visando a justa distribuição dos ônus e

benefícios da urbanização, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC.

9 Art. 90 As áreas passíveis de intervenção, por parte do órgão municipal competente para habitação, com
fins de regularização fundiária  poderão ser  transformados em SEHIS à qualquer momento,  via  decreto
municipal.
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Para tanto, conforme indicado no quesito 1, falta a regulamentação dos coeficientes

máximos de aproveitamento, sem os quais é inviável (ou pior, daninha) a utilização do

potencial construtivo, neste caso gerando interferências negativas na dinâmica urbana,

posto que implicaria em autorização para edificar sem limitações. É da lógica mesma do

instrumento, como insculpido no Estatuto da Cidade, essa exigência:

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá
ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a
área edificável e a área do terreno.
§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para
toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana.
§ 3o O plano diretor  definirá  os limites máximos a serem atingidos pelos
coeficientes de aproveitamento,  considerando a proporcionalidade entre a
infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.

O estabelecimento de coeficientes de aproveitamento máximo para cada zona é

impreterível.  Não havendo sido fixado no próprio Plano Diretor, este determinou que o

fosse  na  lei  de  zoneamento,  por  força  não  somente  do  já  mencionado  art.  28,  mas

também dos arts. 149 e 154, sobre a OODC e a Transferência do Direito de Construir:

Art.  149.  Os  acréscimos  máximos  ao  coeficiente  de  aproveitamento
indicados  na  legislação  de  zoneamento,  uso  e  ocupação  do  solo,
serão
proporcionais a infraestrutura existente, conforme o indicado abaixo:
I - eixos estruturantes: até 2 (dois);
II - eixos de adensamento: até 2 (dois);
III - áreas de ocupação mista: até 2 (dois);
IV  -  áreas  com  predominância  de  ocupação  residencial  de  baixa
densidade: até 1 (um);
V - áreas com predominância de ocupação residencial  de alta e média
densidade: até 2 (dois);
VI - áreas de ocupação controlada: até 1 (um);
VII - áreas com destinação específica: até 1 (um).
§ 1º Deverão ser respeitadas as compartimentações das macrozonas, de
acordo com o suporte natural, infraestrutura, densidade, uso e
ocupação do solo.

Art.  154.  Os  acréscimos  máximos  ao  coeficiente  de  aproveitamento
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indicados na legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo pela
transferência do direito  de construir  serão proporcionais  a infraestrutura
existente, conforme o indicado abaixo:
a) eixos estruturantes: até 2 (dois);
b) eixos de adensamento: até 2 (dois);
c) áreas de ocupação mista: até 2 (dois);
d) áreas com predominância de ocupação residencial de baixa densidade:
até 1 (um);
e)  áreas  com  predominância  de  ocupação  residencial  de  alta  e  média
densidade: até 2 (dois);
f ) áreas de ocupação controlada: até 1 (um);
g) áreas com destinação específica: até 1 (um).
§ 1º Deverão ser respeitadas as compartimentações do macrozoneamento,
de acordo com o suporte natural, infraestrutura, densidade, uso
e ocupação do solo. 

É no zoneamento, destarte, e não em peça legislativa outra, que deve ser levada a

cabo a análise sobre a “proporcionalidade de infraestrutura existente e o aumento de

densidade esperado em cada área”, como determina o art. 28, §3o do Estatuto da Cidade.

E este índice fundamental está ausente do Projeto de Lei vertente, cujo art.  193, par.

único equivocadamente remete a regulamentação para legislações posteriores:

Art.  193.  O  coeficiente  de  aproveitamento  máximo  é  o  coeficiente  de
aproveitamento  básico  acrescido  do  coeficiente  decorrente  da  outorga
onerosa ou da transferência do direito de construir permitidos para cada
eixo, zona ou setor especial. 
Parágrafo  único.  Os  coeficientes  de  aproveitamento  máximos  serão
definidos através de legislação específica que trata da outorga onerosa e
da transferência do direito de construir. 

Como se não bastasse, nos casos em que o Projeto de Lei de Zoneamento abordou

os coeficientes de aproveitamento, o fez em flagrante descaso com os limites do Plano

Diretor (CA máximo de 2, conforme arts. 149 e 154), a exemplo da redação dada ao art.

73, que prevê índices de 2,6 (dois vírgula seis) para a ZH-1, podendo chegar a quatro:

Art. 73. O coeficiente de aproveitamento na Zona Histórica 1 – ZH-1 é de
2,6 (dois vírgula seis) e na Zona Histórica 2 – ZH-2 é de 2 (dois). 
Parágrafo único. A Câmara Técnica do Patrimônio Cultural Edificado, como
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forma  de  incentivo  à  restauração  de  bens  imóveis  tombados,  poderá
admitir a adoção de coeficiente de aproveitamento de até 4 (quatro) para
esses imóveis, desde que seja realizada a transferência total do potencial
construtivo do imóvel.

Em  adendo,  vale  salientar  que  as  únicas  hipóteses  de  isenção  e  redução  da

contrapartida dos particulares para acréscimo construtivo vislumbradas pelo Plano Diretor

Municipal em vigor são as dos arts. 84 e 124, para Habitação de Interesse Social e como

incentivo para uso misto (residencial e não residencial) na mesma edificação:

Art. 84. São diretrizes específicas para produção de habitação de interesse
social:
(...)
Parágrafo único. A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo poderá
prever parâmetros urbanísticos diferenciados para edifícios populares e de
interesse social a fim de incentivar a construção das referidas habitações
nas áreas de influência  dos eixos  estruturantes e naqueles dotados de
infraestrutura  próxima  ao  transporte  público  coletivo,  assim  como  nas
demais áreas de interesse público, inclusive podendo conceder isenção na
compra de potencial construtivo e demais benefícios, conforme legislação.

Art. 124. Será incentivado o uso residencial e não residencial na mesma
edificação, concedendo os seguintes benefícios:
(...)
IV - redução de 25% (vinte e cinco por cento) na cobrança do valor total
referente ao potencial construtivo utilizado no empreendimento;

A despeito disso, o Projeto de Lei em comento amplia, sem lastro no Plano Diretor, 

as possibilidades de isenção e redução de valores na aquisição de potencial construtivo, o

que não pode ser tolerado, merecendo, também por esta razão, revisão e ajuste. 

4. Ao Conselho Municipal de Urbanismo competem as atribuições apresentadas na 

proposta, inclusive se caberia ao Conselho as flexibilizações ali propostas.

Quanto  a  este  quesito,  vale  historiar,  brevemente,  a  constituição  do  Conselho
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Municipal de Urbanismo – CMU e suas atribuições até então, comparando-as com as

competências estabelecidas no Plano Diretor de 2015 para o colegiado e na presente

proposta de revisão do Zoneamento.

Foi na reorganização administrativa promovida pelo Município de Curitiba no ano de

1991  que  surgiu,  originalmente,  o  CMU,  por  meio  da  inserção  promovida  pela  Lei

7704/1991 de parágrafo único no art. 26 da Lei 7.671/1991:

Art.  26  Será  de  competência  da  Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  o
planejamento operacional, a execução, a implementação e fiscalização da
legislação relativa  ao uso e  parcelamento  do solo,  a loteamentos  e  ao
código de obras e posturas municipais; o exame e fiscalização de projetos
de obras e edificações; a expedição de atos de autorização, permissão ou
concessão de uso e parcelamento do solo ou de uso de equipamentos
públicos; o fornecimento e controle da numeração predial; a identificação e
emplacamento  dos  logradouros  públicos;  a  atualização  do  sistema
cartográfico  municipal;  a  repressão  às  construções  e  aos  loteamentos
clandestinos, bem como ao comércio irregular; o combate às várias formas
de poluição sonora e visual e outras atividades correlatas.
Parágrafo  Único. Fica  instituído  o  Conselho  Municipal  de  Urbanismo,
CMU,  órgão  de  natureza  consultiva  e  de  julgamento,  cujas  atribuições
serão definidas por decreto regulamentar na forma do Art. 72, IV e V da lei
Orgânica  do  Município  de  Curitiba.  (Redação  acrescida  pela  Lei  nº
7704/1991) 

Como se verifica, todavia, as funções próprias ao CMU apenas foram delineadas

posteriormente,  no  bojo  do  Decreto  244/1995,  limitando-se  a  decidir  sobre  “os  usos

permissíveis,  os  casos  omissos  da  legislação”  e  eventuais  recursos  de  decisões  da

Secretaria Municipal de Urbanismo (art. 3o):

Art.  1º  O Conselho Municipal  de Urbanismo -  CMU, órgão de natureza
consultiva  e  de  julgamento,  julgará  as  questões  referentes  a  matéria
urbanística,  bem  como  contribuirá  para  formulação  da  política  urbana
municipal.
Art.  2º  O CMU, terá sua estrutura administrativa vinculada a Secretaria
Municipal do Urbanismo.
Art. 3º Ao CMU, caberá deliberar originalmente sobre os usos permissíveis,

Rua Deputado Mário de Barros, 1290, 1º andar, CEP 80.530-300, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 
caop.  urbanismo@mppr.mp.br   

21

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/1991/770/7704/lei-ordinaria-n-7704-1991-altera-dispositivos-da-lei-7671-91-e-da-outras-providencias
mailto:urbanismo@mppr.mp.br


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo

os casos omissos da legislação e julgará os recursos interpostos contra a
decisão dos Departamentos da Secretaria Municipal do Urbanismo, no que
versem  sobre  zoneamento,  uso  do  solo,  parcelamento,  publicidade  e
demais matérias correlatas previstas no código de Obras e Posturas e leis
esparsas. 

Tal rol de atribuições foi mantido pelo Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de

2000, segundo o qual  o CMU poderia,  em tese, apenas apreciar eventuais atividades

permissíveis  (nunca  as  proibidas)  e,  assim  mesmo,  para  impor  parâmetros  mais

restritivos que os da norma literal. Essa a previsão do art. 38, §1o da Lei 9.800/2000:

Art. 38. De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona ou
setor as atividades urbanas serão consideradas como: 
I  -  permitidas  -  compreendem  as  atividades  que  apresentem  clara
compatibilidade  com  as  finalidades  urbanísticas  da  zona  ou  setor
correspondente;
II - toleradas - compreendem atividades admitidas em zonas ou setores
onde as atividades permitidas lhes são prejudiciais ou incômodas; 
III - permissíveis - compreendem as atividades cujo grau de adequação à
zona ou setor dependerá da análise ou regulamentação específica para
cada caso; 
IV - proibidas - compreendem as atividades que, por sua categoria, porte
ou natureza, são nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as
finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente. 
§ 1º. As atividades permissíveis serão apreciadas pelo Conselho Municipal
de Urbanismo - CMU, que quando for o caso, poderá indicar parâmetros
de  ocupação  mais  restritivos  que  aqueles  estabelecidos  nesta  lei,  em
especial quanto a: a) adequação à zona ou setor onde será implantada a
atividade;  b)  ocorrência  de  conflitos  com o entorno  de implantação da
atividade, do ponto de vista de prejuízos à segurança, sossego e saúde
dos habitantes vizinhos e ao sistema viário. 

Extraordinariamente,  ainda,  caberia  ao  CMU  avaliar  casos  omissos,

conforme os comandos do art.  53 da mesma Lei  9.800/2000 e do art.  12 do Decreto

188/200010. É dizer: em nenhuma hipótese admite a legislação, nem ao tempo de sua

10 Mesmo a recente tentativa de reestruturação do CMU, que, já abusando do poder regulamentar do
Executivo,  deu  nova  composição  ao  colegiado,  manteve  seu  caráter  consultivo  geral  no  Decreto
678/2017: 
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instituição,  nem a  atualmente  em vigor,  que  o  sobredito  Conselho “flexibilize”  usos e

parâmetros urbanísticos, suplemente lacunas normativas ou, muito menos, que modifique

disposições do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento. Quando muito, se instado, haveria

de pronunciar-se em sentido expressamente mais restritivo, e nunca mais permissivo.

Esta a preocupação que da análise da própria Procuradoria Jurídica da

Câmara Municipal de Curitiba, ao apreciar o Projeto de Lei de revisão do zoneamento

urbano. Consta dos itens 13 e ss. da Instrução 00266.2018, data de 26/09/2018:

13. A princípio, portanto, a lei não autoriza que sejam exercidas funções
deliberativas pelo Conselho Municipal de Urbanismo, estando o decreto
regulamentar subordinado às disposições da lei que lhe autoriza a edição.
(…)
15. O projeto em análise em diversos dispositivos (art. 12, art. 17, art. 25,
art. 42, art. 44, art. 47, art. 52, art. 66, art. 68, art. 83, art. 114, art. 124, art.
128, art. 134, art. 150, art. 160, art. 166, art. 169, art. 180, art. 182, art.
188, art. 203, art. 208, art. 212, art. 225, art. 232, art. 235) confere poderes
deliberativos  ao  Conselho  Municipal  de  Urbanismo  para  abrandar  ou
enrijecer os parâmetros de uso do solo previsto em lei ou mesmo definir
outros parâmetros de ocupação e exigências na análise do caso concreto
(…)
18. A concessão de licença pelo Poder Público constitui ato declaratório do
preenchimento de direito preexistente. Trata-se, pois, de ato vinculado e
direito subjetivo da parte interessada que atender aos requisitos legais,
abstratos e objetivos, que foram previamente definidos em lei em sentido
estrito. Aparenta ser inapropriado, portanto, relegar a definição de critérios
à análise e deliberação casuística do Conselho. (…)
20. Assim sendo, incumbe ao Legislativo, nos processos de discussão e
aprovação  ou  rejeição  de  projetos  de  lei,  avaliar  os  limites  da
discricionariedade que se pretende atribuir aos órgãos de aconselhamento
do Poder discussão e aprovação ou rejeição de projetos de lei, avaliar os
limites  da  discricionariedade  que  se  pretende  atribuir  aos  órgãos  de

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Urbanismo - CMU órgão de natureza consultiva, deliberativa
e de julgamento, instituído pelo artigo 6º da Lei Municipal nº 7704, de 23 de agosto de 1991:
I - julgar questões referentes à matéria urbanística;
II - contribuir para formulação da política urbana municipal;
III - analisar questões relativas à aplicação do Plano Diretor e sua legislação complementar;
IV - debater e propor diretrizes para áreas públicas municipais;
V - propor resoluções sobre questões postas ao Conselho em caso de reiteradas decisões sobre o
assunto.
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aconselhamento do Poder Executivo a fim de resguardar o próprio plano
urbanístico que venha a ser definido, priorizando, sempre que possível, em
atenção ao princípio da legalidade (art. 37, CF), os critérios abstratos e
objetivos àqueles definidos casuisticamente.

Símile entendimento é esposado por este Centro de Apoio, na medida em que

a Lei Municipal 14.771/2015 (Plano Diretor de Curitiba) - instrumento básico e maior da

política  urbana,  ao  qual  todas  as  demais  normas  urbanísticas  se  devem  sujeitar  –,

seguindo movimento contrário ao da proposta de revisão do zoneamento, restringiu ainda

mais as atribuições do Conselho Municipal de Urbanismo, cabendo-lhe exclusivamente

manifestar-se nos casos omissos de regularização fundiária de imóveis comunitários. Vide

o art. 35, único a mencionar o CMU, in litteris:

Art. 35. A regularização de imóveis comunitários consistirá na normalização
de todos os imóveis de uso comunitário que se encontram em situação
irregular junto à Prefeitura Municipal.
§ 1º Aplicar-se-á do disposto no caput aos imóveis em funcionamento há
mais de 10 (dez) anos do ano de promulgação desta lei.
§ 2ª A regularização do excedente da área construída e de altura será
através  da  cobrança  de  potencial  construtivo  quanto  à  fração
sobressalente, cujo valor será doado para fundos municipais específicos,
com o objetivo  de  serem aplicados  na habitação  de  interesse  social  e
mobilidade urbana.
§ 3º (VETADO).
§ 4º Os casos de irregularidades cujos parâmetros não estejam previstos
no  caput  serão  avaliados  pelo  Conselho  Municipal  de  Urbanismo  que
solicitará medidas compensatórias e mitigatórias, no intuito de regularizar a
área em questão.

Em flagrante contraste com o previsto no Plano Diretor, a proposta legislativa em

comento  expande  desproporcional  e  ilicitamente  o  âmbito  de  poderes  do  CMU para

abarcar  “dispensas”  de  regras,  “definições”  de  critérios,  “aprovações”  de

empreendimentos, “permissões” de atividades, “ajustes” de parâmetros, “ampliações” de

profundidade, “admissões” de edificações e licenciamentos, entre inúmeras prerrogativas

exorbitantes e sem respaldo normativo.
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A título ilustrativo, não exaustivo, destacam-se dispositivos desse jaez:

Art. 12. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU poderá dispensar
a implantação do Plano Massa, total ou parcialmente, e exigir outros
parâmetros de ocupação,  desde que ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e demais órgãos competentes,
quando necessário para: 
I - a preservação do patrimônio histórico, cultural ou natural do Município; 
II - o atendimento às características de acentuada declividade do terreno; 
III - a implantação de projetos específicos que contemplem equipamentos
sociais,  comunitários  ou serviços  públicos.  Parágrafo  único.  A condição
expressa no caput deste artigo também se aplica para as vias locais. 

Art. 17. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC em conjunto com a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA,  analisará a ocupação
dos  terrenos  integrantes  do  Setor  Especial  de  Áreas  Verdes,
definindo os critérios para a implantação da via local. 

Art. 25. Nos terrenos com frente para a Av. Comendador Franco, somente
poderá ser autorizada a ocupação com implantação da via local, conforme
projeto determinado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba – IPPUC.
(...) 
§ 3º O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderá dispensar
a implantação da via local nos casos em que a mesma seja considerada
inviável, especialmente em razão do tamanho da testada, topografia e área
verde, mantendo-se a obrigação de transferir a área ao Município. 

Art. 42. Nos terrenos situados na ZR3-T com testada para as vias externas
do  Eixo  Nova  Curitiba,  serão  permissíveis,  a  critério  do  Conselho
Municipal do Urbanismo – CMU, mais de uma atividade de comércio e
serviço vicinal e de bairro nas seguintes condições: 
I  -  coeficiente  de  aproveitamento  máximo  1  (um),  obtido  através  da
aquisição  do  direito  de  construir  por  meio  de  outorga  onerosa  e
transferência do direito de construir; 
II  - deverá ser implantada via local em toda a testada da quadra ou no
mínimo em 100 m (cem metros), o que for menor; 
III - o Plano de Ocupação do empreendimento deverá ser aprovado pelo
Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, que poderá analisar condições
menos restritivas, se for o caso. 
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Art. 44. Nos terrenos situados na Zona Residencial 4 – ZR4 com testada
para as vias externas do Eixo Estrutural,  serão permissíveis, a critério
do  Conselho  Municipal  do  13  Urbanismo  –  CMU, atividades  de
comércio e serviço vicinal e de bairro nas seguintes condições: 
(...)
IV - o Plano de Ocupação do empreendimento deverá ser aprovado pelo
Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, que poderá analisar condições
menos restritivas, se for o caso 

Art.  47.  O  Conselho  Municipal  do  Urbanismo,  ouvido  o  Instituto  de
Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  de  Curitiba  –  IPPUC  e  a  Secretaria
Municipal  do  Meio  Ambiente  –  SMMA, poderá  autorizar  ajustes  nos
parâmetros  de  ocupação  do  lote,  desde  que  atendidas  as  seguintes
condições: 
I - o imóvel esteja localizado no Setor Especial de Áreas Verdes; 
II - seja uma área remanescente, livre de cobertura vegetal. 

Art. 52. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  de  Curitiba  –  IPPUC  e  a  Secretaria
Municipal  do  Meio  Ambiente  –  SMMA,  poderá  autorizar  a  redução
proporcional da dimensão dos lotes, desde que atendidas as seguintes
condições: 
I - o imóvel esteja localizado no Setor de Áreas Verdes; 
II - seja uma área remanescente, livre de cobertura vegetal. 

Art.  66.  O Conselho Municipal  de Urbanismo – CMU poderá admitir
edificação junto ao alinhamento predial de acordo com a característica
da  quadra,  quando  mais  de  70%  (setenta  por  cento)  das  edificações
existentes na face da quadra já estiverem nessa situação, sendo proibido o
balanço nessa condição. 

Art.  68.  A  Zona  Educacional  –  ZE  compreende  as  áreas  destinadas
principalmente  a  edificações,  equipamentos  e  instalações  de  uso
educacional e afins. 
§ 1° Os critérios de uso e ocupação do solo para a Zona Educacional – ZE
são os estabelecidos no Quadro XXXI, em anexo, parte integrante desta
Lei. 
§ 2° A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o
Instituto  de  Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  de  Curitiba  –  IPPUC,
poderão ser autorizadas edificações com altura superior a 4 (quatro)
pavimentos, desde que apresentado Plano de Ocupação para a área. 

Art. 83. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal
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do Urbanismo – CMU,  ouvido o Instituto  de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba – IPPUC, que poderá deliberar sobre a ampliação da
profundidade para parâmetros de uso e ocupação do solo, desde que
com aquisição de potencial construtivo. 

Art.  114.  Os  parâmetros  de  uso  e  ocupação  do  solo  para  os  imóveis
integrantes do Setor dos Pontos Panorâmicos são os definidos para as
zonas e setores onde estejam situados, atendidas as disposições deste
Capítulo. 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderá
definir critérios para: 
I -  flexibilizar a taxa de ocupação de forma a propiciar a utilização de
todo o potencial construtivo; 
II  -  no  caso  da  impossibilidade  de  se  usufruir  de  todo  o  potencial
construtivo no lote, autorizar a transferência do potencial remanescente
para outro imóvel. 

Art. 133. O Setor do Sistema Viário Básico é composto pela faixa de 80,00
m  (oitenta  metros)  ou  metade  da  quadra,  o  que  for  atingido  primeiro,
contada a  partir  do  alinhamento  predial  dos  lotes  com testada para  as
seguintes vias: 
I - Vias setoriais 1; 
II - Vias setoriais 2; 
III - Vias coletoras 1; 
IV - Vias coletoras 2. 
§ 1º Nas Vias Prioritárias,  o Setor do Sistema Viário Básico abrange a
totalidade do lote. 
§ 2º A profundidade da faixa de que trata o caput poderá ser objeto de
análise e liberação pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU nas
seguintes situações (...)

Art.  134.  Nos terrenos de esquina,  fica  autorizado o  acesso pelas vias
transversais ao Setor do Sistema Viário Básico, desde que contido na faixa
de  80,00  m  (oitenta  metros)  a  partir  do  cruzamento  dos  alinhamentos
prediais, à exceção das vias prioritárias. 
§ 1º O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC,  poderá admitir
outra  forma de  acessos, desde  que  não  haja  transtornos  ao  sistema
viário ou à vizinhança. 

Art. 150. O Conselho Municipal de Urbanismo - CMU poderá admitir o
licenciamento  de  atividades  não  permitidas  no  Quadro  XLVIII,  em
anexo, em construções comerciais existentes com Certificado de Vistoria
de Conclusão de Obras – CVCO ou anteriores a 1964, desde que seja
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mantido o porte comercial já utilizado na edificação. 

Art. 160. O Conselho Municipal do Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto
de  Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  de  Curitiba  –  IPPUC,  poderá
conceder  parâmetros  diferenciados  de  uso  e  ocupação  do  solo,
conforme característica da via, tamanho dos lotes e usos previstos, para
regularização das edificações existentes.

Art. 166. O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU poderá autorizar
a reforma e ampliação, a transferência ou modificação de alvará de
localização ou funcionamento,  do  uso  não  habitacional situado  em
eixo,  zona ou setor  especial  onde a atividade não esteja  contemplada,
desde que se enquadre em um dos casos abaixo: 
I - modificação da razão social da empresa sem modificação de seu objeto
social  ou  atividade  produtiva,  ou  quando  a  nova  atividade  for  menos
prejudicial que a anterior; 
II  -  o uso não cause transtornos ou prejuízos à vizinhança,  ao sistema
viário básico e ao meio ambiente. 

Art. 169. O uso de conjunto de habitação coletiva ou de habitação em série
somente será permitido em lotes com área total de até 20.000,00 m² (vinte
mil metros quadrados). 
§1º  Poderão ser admitidos pelo Conselho Municipal de Urbanismo –
CMU,  ouvida  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SMMA e  o
Instituto  de  Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  de  Curitiba  –  IPPUC,
conjuntos  habitacionais  em  lotes  com  área  superior  a  20.000,00  m²
(vinte mil metros quadrados), desde que atendidas as seguintes condições:
I  –  os  lotes  sejam  afetos  ao  Setor  de  Áreas  Verdes  ou  Setor  de
Saneamento Ambiental; 
II  –  o  sistema  viário  previsto  para  a  região  seja  implantado  pelo
empreendedor, obedecidos os parâmetros técnicos fixados pelo Município. 

Art.  182.  A autorização ou licenciamento de usos de infraestrutura
urbana dependerá de regulamentação específica. 
§  1º  Enquanto  não  houver  regulamentação  específica,  os  usos  de
Infraestrutura  Urbana  serão  objeto  de  deliberação  do  Conselho
Municipal de Urbanismo – CMU, ouvidos os órgãos competentes. 

Art. 203. As dimensões do recuo frontal obrigatório para cada eixo, zona ou
setor  especial  estão  definidos  nos  diversos  Quadros  em  anexo,  parte
integrante desta Lei. 
§ 1º Quando se tratar de lote de esquina com profundidade média inferior a
14,00 m (quatorze metros), o recuo frontal obrigatório mínimo estabelecido
poderá ser reduzido na proporção de 0,50 m (cinquenta centímetros) por
metro ou fração de redução,  até um máximo de 2,50 m (dois metros e
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cinquenta centímetros). 
§  2º  Conforme  características  das  vias,  quando  houver  mais  de  70%
(setenta por cento) das construções no alinhamento predial,  na face da
quadra, o recuo frontal obrigatório poderá ser dispensado, admitindo-se
construção no alinhamento predial, mediante aprovação do Conselho
Municipal de Urbanismo – CMU. 

Art. 208.  O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU poderá reduzir
ou  dispensar  o  afastamento quando  houver  construções  vizinhas
implantadas junto à divisa lateral e fundos ou nos casos de regularização
de edificação existente, sem prejuízo das edificações vizinhas. 

Art. 212. Os conjuntos habitacionais de habitação coletiva deverão atender
a densidade máxima de 100 (cem) habitações por hectare multiplicadas
pelo  coeficiente  de  aproveitamento  da  zona  residencial  em  que  o
empreendimento estiver inserido. 
§ 1º O cálculo dessas densidades de unidades habitacionais se aplica para
o coeficiente básico e coeficiente máximo. 
§  2º  O  Conselho  Municipal  de  Urbanismo  –  CMU  poderá  admitir
densidade superior à estabelecida, desde que justificada por Estudo de
Impacto de Vizinhança – EIV ou Relatório Ambiental Prévio – RAP. 

Art.  232.  Nos  casos  de  regularização  de  edificações,  nas  condições
estabelecidas pelo Plano Diretor, o Conselho Municipal do Urbanismo –
CMU,  enquanto  não  houver  legislação  especifica,  poderá  admitir
parâmetros menos restritivos que o disposto nesta Lei, desde que de
caráter  oneroso.  Parágrafo  único.  Os  critérios  para  a  regularização  de
edificações,  assim  como  o  caráter  oneroso,  serão  objeto  de
regulamentação específica. 

Art. 235.  Os casos omissos nesta Lei e aqueles em grau de recurso
serão  analisados  pelo  Conselho  Municipal  de  Urbanismo  –  CMU
através de decisão motivada e considerando os princípios adotados pelo
Plano Diretor de Curitiba e pela presente Lei. 

O amplo conjunto de normas abertas decalcado acima demonstra o excesso de

poderes conferidos ao Conselho Municipal de Urbanismo. Resta ainda mais patente a

absoluta discricionariedade do órgão em situações como as dos arts. 182 e 232, em que o

mesmo  assumiria  funções  propriamente  normativas,  avalizando  parâmetros  “menos

restritivos”  inclusive  e  usurpando  competências  do  Poder  Legislativo,  “enquanto  não

houver regulamentação específica”. Outrossim, redações como a do art. 150 (“o Conselho
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Municipal  de  Urbanismo  -  CMU  poderá  admitir  o  licenciamento  de  atividades  não

permitidas  no  Quadro  XLVII”)  praticamente  autorizam  o  CMU  a  decidir  nem  mesmo

praeter,  mas  expressamente  contra  legem,  o  que  é,  a  todo  aviso,  intolerável.  Tais

dispositivos violam todos os princípios da Administração Pública insculpidos no caput do

art.  37 da Constituição de 1988, obnubilam os preceitos do art.  182 da mesma Carta

Magna, desvirtuam as diretrizes do art.  2o do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e

afrontam de modo inconteste a Lei Orgânica de Curitiba e o Plano Diretor de 2015 (Lei

Municipal 14.771/2015). Tratam-se, portanto, de aspectos materialmente inconstitucionais

e ilegais da proposição legislativa em testilha.

É cediço que todos os órgãos da Administração Pública estão adstritos, em seus

atos,  à  legalidade,  seu desvirtuamento configurando atitude ímproba na expedição de

alvarás e licenças:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DESORDENADA
EM BAIRROS -  POSSIBILIDADE -ILEGALIDADE -  NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
E  DO  ESTATUTO  DA  CIDADE  -  ANULAÇÃO  DAS  LICENÇAS  DE
CONSTRUÇÃO.  A  Lei  7.347/85,  em  seu  art.  1º,  rege  as  ações  de
responsabilidade pelos danos causados, dentre outros, ao meio ambiente,
aos  interesses  difusos  e  coletivos,  e  à  ordem  urbanística.  Não  se
desconhece a natureza jurídica da licença para construir,  que, uma
vez concedida, dá efetividade ao direito de propriedade. Contudo, tal
como todo ato administrativo, a licença para construir somente será
válida  se  atendidas  as  exigências  legais. Mesmo  que  ainda  não
sancionada lei municipal específica proibindo expressamente a concessão
de  licença  de  construção  em determinado  bairro,  demonstrado  que  as
autorizações/licenças foram todas deferidas nos dias 17 e 18 de dezembro
de 2003, um e dois dias antes da sanção, esta em 19 de dezembro de
2003, por conseqüência, a alegada ""legalidade"" restou duvidosa e, pois,
cede  preferência  à  moralidade.  Ainda,  deve  ser  observado  pela
Administração  Municipal  os  preceitos  do  art.  182  da  Constituição  da
República  e  da  Lei  10.257/01  (Estatuto  da  Cidade).  Revela-se  ilegal  a
construção  de  edifícios  em  área  tipicamente  residencial,  em  flagrante
afronta às características do bairro Cariru, levando-se em conta, também,
que a cidade de Ipatinga foi construída dentro de um planejamento urbano
específico. (TJ-MG 103130413142270071 MG 1.0313.04.131422-7/007(1),
Relator: GERALDO AUGUSTO, Data de Julgamento: 31/03/2009,  Data de
Publicação: 29/05/2009)
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DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS
NORMAS  URBANÍSTICAS  E  AMBIENTAIS.  I.  O  administrador  público
deve  se  pautar  pelos  princípios  constitucionais  da  legalidade,
impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade, devendo rever seus
atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. II. Constitui ato de
improbidade  administrativa  a  expedição  de  alvarás  de  construção
sem o prévio e integral cumprimento do procedimento administrativo,
diante da violação à legislação vigente e à ordem pública, ambiental e
urbanística. III. A conduta do administrador que, mesmo após ser instado
a  anular  os  atos  ilegais,  mantém-se  inerte  a  situação  de  grave  risco,
merece maior reprovabilidade. IV. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF
– APC: 20100111095192 DF 0039895-47.2010.8.07.0001, Relator:  JOSÉ
DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2014,  6ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2015 . Pág.: 474)

Há que se recordar, aqui, que o Conselho Municipal de Urbanismo não é integrado

unicamente  por  servidores  públicos  e  técnicos  do  corpo  municipal,  mas  também por

entidades e grupos (mormento no Grupo A) diretamente interessados nos licenciamentos

que no órgão tramitam, o que, ademais, compromete gravemente a impessoalidade de

suas decisões:

Art.  3o -  O Conselho Municipal de Urbanismo - CMU será composto da
forma a seguir especificada:

1. Grupo A - comissão de usos comerciais
I - Como relatores, com direito a voz e voto:
a)  4  representantes  da  Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  como
participantes titulares e 2 suplentes;
b) 4 representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba como participantes titulares e 2 suplentes.

II - Como participantes, com direito a voz e voto:
a)  1  representante  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente,  como
participante titular e 1 suplente;
b) 1 representante da Secretaria Municipal de Trânsito, como participante
titular e 1 suplente;
c) 1 representante da Secretaria do Governo Municipal, como participante
titular e 1 suplente;
d) 1 representante da Procuradoria Geral do Município, como participante
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titular e 1 suplente;
e) 1 representante do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis -
CRECI-PR como participante titular e 1 suplente;
f) 1 representante do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná -
CRC-PR como participante titular e 1 suplente;
g)  1  representante  do  Sindicato  de  Hóteis,  Restaurantes,  Bares  e
Similares de Curitiba - SEHA, como participante titular e 1 suplente;
h)  1  representante da Associação Comercial  do  Paraná-ACP como
participante titular e 1 suplente;
i) 1 representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -
ABRASEL-PR como participante titular e 1 suplente;
j) 1 representante da Federação do Comércio do Estado do Paraná -
FECOMÉRCIO  como  participante  titular  e  1  suplente;
k)  1  representante  do  Sindicato  da  Habitação  e  Condomínios  do
Estado do Paraná - SECOVI-PR como participante titular e 1 suplente;
l) 1 representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná -
FIEP-PR como participante titular e 1 suplente.

III  -  Procuradoria  Geral  do  Município:  O representante  da  Procuradoria
Geral  do  Município  participará  do  Conselho  Municipal  do  Urbanismo
prestando assessoramento jurídico, porém sem direito a voto.

2. Grupo B - comissão de edificação, uso e ocupação do solo
I - Como relatores, com direito a voz e voto:

a)  4  representantes  da  Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  como
participantes titulares e 2 suplentes;
b) 4 representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba, como participantes titulares e 2 suplentes.

II - Como participantes, com direito a voz e voto:
a)  1  representante  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente,  como
participante titular e 1 suplente;
b) 1 representante da Secretaria Municipal de Trânsito, como participante
titular e 1 suplente;
c) 1 representante da Secretaria do Governo Municipal, como participante
titular e 1 suplente;
d)  1  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  Públicas,  como
participante titular e 1 suplente;
e) 1 representante da Procuradoria Geral do Município, como participante
titular e 1 suplente;
f) 1 representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PR
como participante titular e 1 suplente;
g) 1 representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado do Paraná - CREAPR como participante titular e 1 suplente;
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h) 1 representante do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Paraná -
SINDARQ-PR como participante titular e 1 suplente;
i) 1 representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná
- SENGE-PR como participante titular e 1 suplente;
j) 1 representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-PR como
participante titular e 1 suplente;
k)  1  representante  do  Instituto  de  Engenharia  do  Paraná  -  IEP-PR
como participante titular e 1 suplente;
l)  1  representante  da  Associação  Brasileira  de  Escritórios  de
Arquitetura - ASBEA-PR como titular e 1 suplente;
m) 1 representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil  -
SINDUSCON-PR como titular e 1 suplente.

III  -  Procuradoria  Geral  do  Município:  O representante  da  Procuradoria
Geral  do  Município  participará  do  Conselho  Municipal  do  Urbanismo
prestando assessoramento jurídico, porém sem direito a voto.

O cenário traçado já foi objeto de reprocha por parte deste Centro de Apoio em

oportunidades anteriores, haja vista a confusão entre funções típicas da Administração

Direta e de seu corpo de servidores – como a atuação em licenciamentos urbanísticos,

em aprovação de projetos e emissão de alvarás de edificação e de funcionamento – e

funções  consultivas  e  orientadoras,  as  quais  são,  diga-se  de  passagem,  exercitadas

atualmente pelo Conselho da Cidade de Curitiba (instituído pela Lei 12.579/2007) e não

pelo Conselho Municipal de Urbanismo.

Vale salientar, por fim, e conquanto extrapole o escopo do quesito formulado pelo

órgão  de  execução,  que,  em  menor  grau  de  prejuízo  e  amplitude,  lógica  similar  foi

erronaeamente  reproduzida  pela  proposta  de  lei  para  a  denominada  “Comissão  de

Implantação do Zoneamento”, a qual tem quase nenhum regramento no projeto, e para a

“Câmara Técnica de Patrimônio Cultural Edificado”, devendo ser igualmente corrigidas.

Destarte,  inviável  a  manutenção  de  tais  dispositivos,  merecendo  impugnação

judicial, na hipótese de não serem ajustadas na tramitação legislativa ou em futuro veto

do Executivo.
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5. Outras considerações

Ulteriormente, há que se alertar para o abuso de poder regulamentar insinuado pela

redação  de  diversos  artigos  da  presente  proposta  legislativa.  Previsões  como  a  de

“criação por  ato  do Poder  Executivo  Municipal”  de novos setores  especiais;  definição

posterior de enquadramento das vias públicas, com rebatimento no zoneamento de seu

entorno e de regulamentação também por “atos” do Poder Executivo, não apenas viola a

reserva do Plano Diretor  e  legislação correlata,  como despreza o princípio  basilar  da

hierarquia das normas, segundo o qual decretos não podem inovar na ordem jurídica,

alterando, revogando ou concorrendo com a legislação que lhes dá suporte.

Art. 95. Por proposta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba – IPPUC, novos Setores Especiais poderão ser criados por ato do
Poder Executivo Municipal. 

Art.  112.  O Setor dos Pontos Panorâmicos -  SEPP é constituído pelos
locais de observação da paisagem e pelos terrenos situados na encosta
dessas elevações, onde os parâmetros de uso e ocupação do solo serão
controlados de maneira a não causar interferências. 
§ 1º O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC
proporá ao Poder Executivo Municipal normas pertinentes e novos locais a
serem integrados ao Setor Especial dos Pontos Panorâmicos. 
§ 2º O Setor dos Pontos Panorâmicos – SEPP será regulamentado por ato
do  Poder  Executivo  Municipal,  incluindo  a  identificação  dos  locais  de
observação da paisagem. 

Art. 132. O Sistema Viário Básico inclui o Anel Viário, que é composto por
um conjunto de vias de circulação, ou trechos de vias, que visam atrair o
trânsito de passagem por meio de maior fluidez e redução do tempo de
deslocamento de veículos na região central da cidade, razão pela qual em
todos os seus trechos as vias serão consideradas como Vias Prioritárias.
Parágrafo único. A composição do Anel Viário será regulamentada por ato
do Poder Executivo Municipal. 

Art. 135. O enquadramento das vias urbanas na classificação do Sistema
Viário Básico, bem como seu ajuste em função do dinamismo da cidade,
poderá ocorrer por ato do Poder Executivo Municipal, mediante análise do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC quanto
ao atendimento dos critérios definidos no artigo 131 e seus incisos.  - LEI
DE SISTEMA VIÁRIO – LEI ESTADUAL 15.229/2006
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Art. 172. Considerando a dinâmica da economia urbana, as atividades que
se  enquadrarem  em  cada  um  dos  usos  não  habitacionais  serão
regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal. 

Art.  206.  As condições estabelecidas para afastamento das divisas,  de
acordo com a localização em eixo, zona ou setor especial, são aquelas
constantes  nos  Quadros  anexos,  parte  integrante  desta  Lei.  Parágrafo
único.  Os  critérios  para  aplicação  dos  afastamentos  das  divisas  serão
definidos por ato do Poder Executivo Municipal. 

Art. 211. As habitações unifamiliares em série e conjuntos de habitações
unifamiliares em série deverão atender as seguintes densidades: I - para
ZR1: uma unidade habitacional para cada fração de terreno de 300,00 m²
(trezentos  metros  quadrados);  II  -  para  as  demais  zonas  residenciais,
exceto  ZROC-1,  que  permitem habitações  unifamiliares  em série:  uma
unidade habitacional para cada fração de terreno de 120,00 m² (cento e
vinte metros quadrados); III - para a ZROC-1, a densidade será definida
em ato do Poder Executivo Municipal. 

Art.  223.  Poderá ser  estabelecida  condição especial  de  ocupação,  por
meio da autorização dada pelo Poder Executivo Municipal para edificar
com  parâmetros  construtivos  especiais,  ou  autorizado  pelo  órgão
competente a transferência a terceiros do potencial construtivo parcial ou
total permitido no imóvel,  em virtude da existência de restrições legais,
ambientais ou urbanísticas sobre o imóvel. 

Parágrafo  único.  As  condições  especiais  de  ocupação  referentes  à
implantação  de  loteamentos  e  empreendimentos  de  interesse  social
executados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-
CT em parceria com a iniciativa privada incluem parâmetros mais flexíveis
para  o  tamanho  dos  lotes,  o  número  de  pavimentos,  o  coeficiente  de
aproveitamento e a densidade habitacional, quando for o caso, a serem
regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal. 

Os  dispositivos  acima  conferem  excessivo  poder  –  inclusive  de  legislar  –  ao

Executivo Municipal, infringindo normas constitucionais de competência, desbaratando a

separação dos poderes e tendendo à discricionariedade e à insegurança jurídica. Isto

posto, como já sinalizado pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Curitiba11,

11 “21. A proposta confere poder regulamentar ao Poder Executivo em diversos dispositivos (art. 95, art.
112,  art.  120,  art.  132,  art.  135,  art.  154,  art.  172,  art.  201,  art.  206,  art.  211,  art.  216 e art.  224),
autorizando, inclusive, a definição de parâmetros urbanísticos e de ocupação diversos dos propostos no
plano de lei.
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hão de ser extirpadas do Projeto de Lei em testilha, sob pena de sua ilegalidade.

Conclusão

Do exposto, ante as inúmeras deficiências, lacunas (não atendimento ao conteúdo

mínimo),  contradições  e  antinomias  do  atual  Projeto  de  Lei  (Proposição  de  Lei

005.00105.2018) não apenas em sua redação interna, como também em face do Plano

Diretor de Curitiba (Lei 14.771/2015) e das normas gerais nacionais de urbanismo (Lei

10.257/2001), vícios que o maculam de ilegalidade e inconstitucionalidade, sugere este

Centro de Apoio Operacional atuação do órgão de execução no sentido da retirada da

proposta pelo chefe do Poder Executivo da Câmara Municipal de Vereadores, seguida de

rediscussão pela população e pelos colegiados competentes e dos ajustes e correções

indicadas. Na hipótese de aprovação do Projeto de Lei em seu estado atual, recomenda-

se a adoção das medidas judiciais cabíveis para sua anulação, ainda que parcial.

          É a consulta Curitiba, 07 de novembro de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOP-MAHU

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico

(…)
24. Diante disso, cumpre salientar que os atos do Poder Executivo, como os decretos, estão inseridos
no âmbito do exercício de seu poder regulamentar, estritamente vinculado e subordinado à lei que lhe
autoriza a edição, não lhes sendo dado inovar na ordem jurídica.
(...)
26. Convém avaliar, então, sob o prisma do princípio da legalidade, a adequação e limites do poder
regulamentar  que se pretende aprovar  para que seja  resguardada a competência  legislativa  que é
atribuída à Casa de Leis.”
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