
Curitiba, 18-09-2020 
 
DEFESA PRÉVIA / RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Ref:  Infrações: 201636/2020; 201637/2020; 201638/2020; 201639/2020. 
 

 
 
À Secretaria Municipal de Urbanismo, 
 
 Venho por meio desta apresentar minha defesa prévia/recurso administrativo 
e externar minha indignação em relação às 4 (quatro) infrações a mim imputadas pela 
Secretaria de Urbanismo, acima referenciadas, e em relação às quais solicito 
cancelamento/anulação, por entender faltar às mesmas base legal e atendimento aos 
princípios basilares da Administração Pública, notadamente Motivação e Finalidade.  
 
 Não há nada de errado nas práticas de jardinagem urbana e no uso e 
manutenção do espaço público em frente à casa onde moro, por mim realizadas. 
Certamente é uma ocupação diferente do padrão costumeiro adotado pela maior 
parte das pessoas no paisagismo das áreas de calçada de Curitiba. O paisagismo 
urbano predominante na cidade propõe a monocultura de grama acompanhada de 
cultivo de algumas espécies comerciais, jardins esses que são basicamente para serem 
apreendidos pela visualidade, como complementos estéticos de projetos 
arquitetônicos.  

A área em frente de casa da qual cuido propõe uma jardinagem biodiversa 
estruturada com técnica agroecológica, misturando plantas ornamentais, ervas 
medicinais e plantas comestíveis (tudo com embasamento técnico e pesquisa em 
fontes bibliográficas consagradas) algumas das espécies são inclusive nativas de matas 
de araucária.  

Além disso o espaço abriga uma proposta artística, a escultura pública Asfalto 
estacionado, de minha autoria, realizada em 2002. Percebo o próprio jardim como um 
ambiente artístico e o denomino Transborda jardim (Imagem 1), uma proposta que 
abriga pequenas trilhas construídas em calçada permeável, estabelecendo assim uma 
situação de ambiente transitável, vivencial e sensorial, aberto a possíveis interações 
cotidianas dos transeuntes com a biodiversidade específica. Não é somente um jardim 
visual, mas também um espaço de compartilhamento cultural.  

Assim, ao contrário do que entendeu o Sr. Fiscal da Secretaria de Urbanismo - 
desdobrando argumento decorrente de uma única "denúncia anônima" de um suposto 
vizinho -, o espaço público em frente da casa que ocupo promove há anos boas 
práticas ambientais e culturais e oportuniza interações afirmativas com a grande 
maioria da vizinhança, seja na coleta de ervas medicinais, trocas de mudas, encontros 
para conversas ou mesmo em relações participativas com a obra artística.  



No decorrer dos anos já recebi muitas manifestações espontâneas de elogio e 
apoio ao jardim que cultivo nesta calçada, tendo sido o próprio jardim motivo para 
aproximação entre vizinhos e melhores relações comunitárias. Há de se apontar ainda 
que a prática de jardinagem que realizo, neste mesmo local ora objeto de 4 (quatro) 
autuações simultâneas está de acordo com os parâmetros da LEI DA AGRICULTURA 
URBANA DE CURITIBA (Lei Municipal 15.300/2018), em pleno vigor. 

 

 



 Importante destacar também que em 24-04-2020, em decorrência deste 
processo de notificação e infração agora em curso, este mesmo local ora objeto de 4 
autuações simultâneas, recebeu a visita do Sr. LUIZ DAMASO GUSI, titular da 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CURITIBA, juntamente com três 
outros membros de sua equipe (Imagem 2), oportunidade em que os referidos agentes 
públicos receberam explicações de minha parte acerca da dinâmica das atividades 
agroecológicas naquele espaço e não perceberam nenhuma irregularidade na referida 
área ajardinada, a considerando, inclusive, como  uma prática "inspiradora" no sentido 
de promoção da biodiversidade, da permeabilização do solo, da reciclagem de resíduos 
vegetais e da interação com a vizinhança.  

A avaliação do Exmo. Sr. Secretário Municipal e de sua equipe diverge 
amplamente do ponto-de-vista individual (e absolutamente errôneo, equivocado e, 
mais do que isso, ilegal) do Sr. Fiscal de Urbanismo que elaborou o parecer das multas 
ora aplicadas contra mim. Este paradoxo por si só  revela a inconsistência das quatro 
autuações e o desvio de finalidade e a falta de motivação em sua aplicação. 
 

 

 

  

 

  Antes de contra-argumentar sobre cada uma das multas aplicadas, faço 

ainda um questionamento sobre a nomenclatura utilizada pela Secretaria do 

Urbanismo ao referir-se  às partes desse espaço público situado em frente aos lotes 

residenciais. No "Anexo I – dos conceitos e definições" do Código Brasileiro de Trânsito 

(Lei nº 9.503 de 23/09/1997), Lei Federal que normatiza com primazia o uso desse 

espaço, essa área é denominada de "calçada", dentro da qual situa-se o "passeio", que 

é a calçada propriamente dita,"destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 

excepcionalmente, de ciclistas". Dentro da "calçada" há ainda área prevista para 

"vegetação", quando possível  (Imagem 3).  

Imagem 2: Visita do Secretário de Agricultura e Abastecimento de Curitiba e equipe ao Transborda 

Jardim em 24-04-2020. Na foto: Newton Goto (Transborda Jardim e Horta do Jacu), Felipe Thiago 

de Jesus (Jardins de Mel), Edson Rivelino Pereira (Superintendente Secretaria Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional), Luiz Dâmaso Gusi (Secretário Municipal de Agricultura e 

Abastecimento de Curitiba), Guilherme Scharf (Horta do Jacu) 



  

  

  

  

 Considerando esses parâmetros, percebe-se que não há nenhum impedimento 

no passeio público em frente de minha casa, as calçadas estão livres e desimpedidas 

para o trânsito de pedestres (Imagens 4 e 5). 

Imagem 3: Convenções para área de "Calçada" e "Passeio", seguindo diferentes definições usadas pelo 

Código Brasileiro de Trânsito e pela Secretaria de Urbanismo de Curitiba. Montagens gráficas elaboradas 

em 2016 pela comunidade da Horta Comunitária de Calçada do Cristo Rei e divulgadas em redes sociais. 

 



 

 

 

  

 

Imagens 4 e 5: Passeio público desimpedido para livre trânsito de pedestres. Vistas nos sentidos 

Sudoeste-Nordeste e Nordeste-Sudoeste, respectivamente. 

 



 Paradoxalmente, é possível encontrar num raio de até 200m distante de minha 

residência nada menos do que 18 (dezoito) postes de iluminação pública alocados  no 

meio do passeio público, o maior deles, inclusive, no mesmo passeio público situado 

em frente a minha residência e em frente à casa vizinha. E os demais postes na rua 

transversal, rua Henrique Itiberê da Cunha (imagens 6, 7 e 8).  

 Ou seja, além de usar um critério equivocado na acusação, a Secretaria de 

Urbanismo não percebe seu próprio erro na instalação dos equipamentos públicos, na 

área imediatamente próxima ao local objeto de quatro notificações. Ainda assim, 

manifesto que, individualmente, não considero ser prioritário denunciar a Prefeitura 

nesses vários casos comprovados de obstrução do passeio público, pois tenho 

consciência de que há outras prioridades urbanísticas e de política pública a serem 

executadas, em especial junto a bairros pobres e menos favorecidos de infra-estrutura 

pública, ou em casos que exijam preservação ambiental de rios e remanescentes 

florestais.  

 

 

  

 

  

 

 

Imagem 6: Vistas do poste de iluminação pública obstruindo o passeio público  

em frente ao lote ao lado de minha residência, na Rua Cel João Guilherme Guimarães. 

Registros feitos no sentido Sudoeste-Nordeste e Nordeste-Sudoeste, respectivamente. 

 



 

 

 

Imagem 7: Postes de iluminação pública obstruindo o passeio público na rua 

Henrique Itiberê da Cunha, entre a rua Cel João Guilherme Guimarães e Dom 

Alberto Gonçalves, num raio de 100m de distância do Transborda jardim 



 

 

 

 

Imagem 8: Postes de iluminação pública obstruindo  o passeio público  na rua Henrique Itiberê da 
Cunha, entre a rua Cel João Guilherme Guimarães e rua Raquel Prado, num raio de 100m de distância 
de minha residência. 
A última foto, marcada com asterisco amarelo, refere-se a poste de iluminação pública  situado entre a 
rua Dom Alberto Gonçalves e Hugo Simas, a cerca de 200m do “Transborda jardim 

 



Em relação às 4 (quatro) autuações e multas a mim aplicadas, em relação às 

quais solicito cancelamento/anulação, pontuo a seguir argumentos que demonstram a 

inconsistência e ilegalidade de cada uma delas. Os dizeres em letra maiúscula 

correspondem à tipologia usada pela municipalidade nas notificações de infração. 

 

1) Infração 201636/2020, decorrente de Notificação 4956/2020, referente à 

LIMPEZA/ROÇADA na área destinada ao passeio, RETIRANDO 

MATO/VEGETAÇÃO. LIXO,ENTULHOS E OUTROS: 

 Razões Recursais: 

 Como comprova a anexa fotografia, o jardim em frente de casa está limpo, 

estava limpo no dia da visita do fiscal (exatamente como aparece na foto) e mais do 

que isso, está biodiverso, com cultivo de um conjunto de plantas ornamentais, 

medicinais e comestíveis, inclusive espécies nativas.  

O jardim é estruturado com técnica agroecológica e faz uso de troncos para 

delimitação de seus canteiros e como suporte para cultivo de plantas, fazendo uso 

também de folhas como material de cobertura do solo, preservando assim seus 

nutrientes da incidência solar direta e da lavagem pela água da chuva; promovendo a 

absorção mais vagarosa da água pelo solo e mantendo sua umidade por mais tempo, 

preservando sua vida bacteriana e criando condições adequadas para a existência de 

uma diversidade de insetos e de outros pequenos bichos que realizam o controle 

biológico natural e a produção de húmus.  

Portanto, os troncos e folhas secas que utilizo na cobertura do solo não são 

“lixo” e muito menos “entulhos”, são parte do manejo agroecológico, conforme ampla 

bibliografia a respeito do assunto, notadamente a obra da conhecida engenheira 

agrônoma recém-falecida ANA MARIA PRIMAVESI (1920-2020). 

 Assim, além da promoção da biodiversidade vegetal o jardim propicia também 

a biodiversidade animal, entre os quais notadamente abelhas nativas, anelídeos, 

insetos diversos e, consequentemente, pequenos pássaros. Não é demais lembrar que 

no quadro atual de deterioração global dos ecossistemas (objeto, por exemplo, da 

reportagem da Revista Piauí “O Apocalipse dos Insetos”, de abril de 2019) e do 

indiscutível valor financeiro dos serviços ambientais desempenhados por insetos, a 

disseminação de pequenos jardins biodiversos como o que cuido e mantenho, em toda 

a cidade de Curitiba, é essencial para a qualidade de vida dos curitibanos, gerando 

polinização, oxigenação de solos, mantendo a biodiversidade urbana e outros 

benefícios para a população. 



Esclareço que realizo trabalhos de jardinagem para a manutenção mensal deste 

jardim biodiverso (Imagens 9, 10 e 11), utilizando técnicas consagradas de 

agroecologia. 

 

  

 Vale notar ainda que além de realizar a compostagem dos próprios resíduos 

vegetais de podas deste jardim, faço também a coleta dos resíduos de cortes de 

grama e podas de alguns vizinhos, matéria orgânica usada para produção de solo e 

adubo para as plantas, material que é misturado na cobertura do solo.  

Integrando este sistema agroecológico urbano, mantenho também no interior 

de minha residência dois grandes canteiros de compostagem para os resíduos vegetais 

crus dos alimentos consumidos pela família, assim como para compostagem de outros 

materiais de podas de meu jardim e, esporadicamente, também da vizinhança.  

Há de se considerar nessa prática que engloba tanto o espaço público em 

frente de casa quanto a parte interna do lote esse valioso "potencial de compostagem" 

como um outro serviço ecológico (a diminuição de resíduos sólidos para a coleta de 

lixo), uma contribuição pública relacionada à reciclagem local de resíduos vegetais de 

nossa casa e do entorno.  

Tais práticas só se tornaram viáveis e possíveis graças, também, à educação 

ambiental proporcionada para minha família pelo jardim biodiverso e agroecológico 

Imagem 9: jardinagem biodiversa e agroecológica no Transborda jardim, 2020. 

 



mantido na calçada em frente de casa (sem nenhuma interferência no trânsito de 

transeuntes) e objeto de quatro injustas e ilegais autuações. 

 

 

 

 

 Pelos motivos expostos, sugiro consulta desta SECRETARIA DE URBANISMO à 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, assim como recomendo sejam as 

Imagem 10: jardinagem biodiversa e agroecológica no Transborda jardim, 2020. 

 

Imagem 11: jardinagem biodiversa e agroecológica no Transborda jardim, 2020. 

 



autuações revistas à luz das disposições da LEI DE AGRICULTURA URBANA DE CURITIBA 

(Lei Municipal 15.300/2018), de modo a constatar que as práticas objeto de autuação 

no espaço público em frente de minha casa são lícitas, seguras e estão de acordo com 

as melhores práticas ambientais, pois promovem a proteção da biodiversidade 

vegetal e animal, a reciclagem de resíduos vegetais, a polinização de plantas, uma 

maior permeabilidade do solo, a produção de oxigênio e o controle térmico do 

ambiente circundante, visto que as plantas ajudam a criar um microclima com 

temperatura mais amena no seu entorno imediato e, também, cumulativamente, em 

toda a cidade.  

Há que se observar, ainda, que o clima ameno decorrente de uma maior 

presença de plantas auxilia no controle de proliferação de mosquitos, como o causador 

da dengue, bem como viabilizando a presença de predadores naturais do Aedes 

aegypti, como libélulas, lagartixas e pequenos anfíbios.  

 Dito isto, não há o que retirar de “mato” e “lixo” como enunciado na infração. 

A notificação não apenas é ilegal, como pede o impossível. Não há nem mato e nem 

lixo no local, mas nada além de um jardim biodiverso e agroecológico. 

Embora cause perplexidade que, em 2020, um fiscal da Secretaria de 

Urbanismo de uma cidade como Curitiba ignore isso, o manejo de um jardim desta 

natureza tem seu próprio método, inclusive períodos específicos de poda, em respeito 

aos ciclos da natureza e inclusive, em respeito ao ecossistema (ciclo de reprodução de 

insetos e pequenos animais, nidificação de pássaros, ciclos de polinização e 

reprodução de plantas) que se forma em um espaço deste. 

Vale relembrar, como argumentado na introdução dessa defesa/recurso, que a 

área de passeio propriamente dita está limpa e desobstruída ao trânsito de pessoas, 

com nenhum risco aos transeuntes.  

Por todos estes motivos, requeiro a anulação/cancelamento da infração 

201636/2020. 

 

2) Infração 201637/2020; decorrente de Notificação 4957/2020, referente à 

readequação da LIXEIRA METÁLICA TIPO CESTA: 

Razões Recursais: 

 O modelo de lixeira que uso e o local onde está situada são os mesmos desde 

no mínimo 1994, quando passei a residir nesse endereço, portanto há 26 anos 

(Imagem 12).  



Nunca houve nenhum questionamento ou orientação pública anterior que 

propusesse um parâmetro diferente. Ao contrário, a prática corriqueira no bairro e na 

cidade assinalam o modelo e disposição de lixeira similares às que emprego.  

Considerando que a casa é uma construção do final dos anos 1950, tendo sido 

residência de meus avós por parte de mãe, considero ser muitíssimo improvável que 

anterior a minha chegada no imóvel tenha ocorrido alguma orientação pública diversa 

da que pratico.  

Além do mais é facilmente perceptível que a disposição de cerca de 80% das 

lixeiras do bairro é similar à de minha residência, inclusive as situadas em frente aos 

diversos empreendimentos imobiliários do entorno, construídos posteriormente, nas 

décadas de 1990 e 2000.   

 Na imagem 13 mostro um registro fotográfico em zoom feito da própria rua 

onde moro e com ponto de vista de frente de minha casa, sentido Nordeste-Sudoeste, 

foto orientada para o fundo do vale do riacho que nasce no Parque Gutierrez/Bosque 

Chico Mendes, um riacho infelizmente canalizado e que deságua, duas quadras à 

frente, no Córrego Pilarzinho (afluente do rio Belém). Essa foto mostra diversas lixeiras 

em situação similar à de minha casa e é fácil perceber que os imóveis são construções 

muito mais recentes, do final da década de 1990 ou início dos 2000. 

 Portanto considero igualmente desprovida de motivação e ilegal a autuação 

relativa a este fato, seja por não levar em consideração a prática habitual 

predominante empregada pelos moradores do bairro - e também na cidade - ou por 

querer impor uma abordagem regulatória posterior a que esteve vigente durante 

décadas anteriores, período em que me estabeleci nessa casa. 

 

 
Imagem 12: Disposição da lixeira na área de calçada em frente de casa. Vista 

Sudoeste-Nordeste. 

 



 

  

 

Por todos estes motivos, requeiro a anulação/cancelamento da infração 

201637/2020. 

 

3) Infração 201638/2020; decorrente de Notificação 4958/2020, referente à 

RETIRADA DE TRONCO DE ÁRVORES E PLACA DE TAPUME SOLTA que estariam 

obstruindo a via pública: 

Razões Recursais: 

 Primeiramente, ratifico que não há nada em frente de casa que esteja 

“obstruindo” a via pública, conforme já relatei na introdução desse recurso/defesa.

  

 Remeto-me novamente a meu argumento acima (relacionado à minha defesa 

da Infração 201636), em que justifico o uso de troncos de árvores como parte da 

técnica de cultivo agroecológico com a qual realizo o manejo de meu jardim 

biodiverso.   

Ou seja, os troncos dispostos no jardim fazem parte de minha prática 

agroflorestal e têm a função de reter os nutrientes dentro dos canteiros e de delimitar 

a área de cada setor, além de serem bordas biodegradáveis integradas ao sistema 

agroecológico com o qual estruturo o espaço de jardinagem. Os troncos estruturam 

Imagem 13: Foto da quadra de baixo de minha residência, ponto de vista Nordeste-

Sudoeste. Diversas lixeiras em localização análogas à minha, em frente a ocupações 

imobiliárias construídas décadas depois. 

 



também os patamares de cultivo e representam ainda uma opção estética rústica e 

natural.  

Toda a matéria-prima (troncos) foi coletada a partir de resíduos vegetais de 

podas feitas pela vizinhança, num raio de 1km, ou gerada em podas de meu próprio 

jardim, sendo assim uma proposta de reciclagem de resíduos vegetais individuais e 

coletivos originados no próprio bairro e adjacências, sendo uma prática também por 

isso sustentável.  

Nesse sentido vale destacar a contribuição individual para a reciclagem de 

resíduos coletivos, incidindo também na contribuição ao serviço público de coleta 

vegetal, tendo em vista a diminuição de resíduos a serem transportados pela empresa 

concessionária. A reciclagem de resíduos na própria região de sua produção é uma 

solução ambiental correta e que incide também na economia de recursos. Isto posto, 

justifico que os troncos não estão “largados” no espaço público, mas sim foram 

intencionalmente alocados para atender ao propósito do manejo agroecológico, 

conforme as boas técnicas e a literatura especializada. 

 Em relação ao "tapume solto", tenho dúvidas sobre a que se refere, carecendo 

a notificação de infração de qualquer fundamentação neste sentido ou de uma 

demonstração mínima disto estar ocorrendo - mais um exemplo da ilegalidade da 

notificação. 

Partindo-se da hipótese de que "tapume solto" se refira aos blocos que 

compõem minha obra de arte e escultura pública Asfalto estacionado (Imagem 14), 

primeiramente afirmo não serem tapumes soltos, e sim blocos de asfalto 

recombináveis que modelei um a um em fôrma que eu mesmo construí em 2002.  O 

trabalho é resultado de uma mistura singular de técnicas industriais e artesanais de 

construção. A concretagem e o asfaltamento da obra foram feitos numa usina de 

asfalto em Curitiba. A produção da obra foi custeada pela "I Mostra RioArte 

Contemporânea", visando exposição de arte homônima para o qual o trabalho foi 

selecionado em edital público naquele mesmo ano, mostra realizada no MUSEU DE 

ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO (Imagem 15). O trabalho contou também com 

disponibilização de matéria-prima e de serviço de transporte apoiados por dois 

empresários curitibanos. Após a exibição no MAM-RJ a obra retornou para Curitiba e 

optei por alocá-la permanentemente no espaço público em frente de casa ao invés de 

acondicioná-la dentro de meu quintal. Pensei nessa disposição como uma oferta de 

um trabalho artístico ao público, uma disponibilização gratuita e aberta a interações 

cotidianas com os transeuntes.  

Nesse sentido, a obra de arte nunca foi pensada como o descarte de um “lixo”, 

um "tapume solto" deixado na rua. Ao contrário, sua disposição no espaço público foi 

pensada como um procedimento para potencializar no tempo, no espaço e na 



interação com o público o próprio sentido e a existência poéticas da obra, a qual já 

havia sido "legitimada" mediante exposição no circuito de arte contemporânea 

brasileira. Nesse sentido, a obra pode ser vista como um serviço cultural ofertado à 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15: Asfalto estacionado exposto no pátio externo do MAM-RJ, durante a I Mostra RioArte 

Contemporânea, 2002. 

Imagem 14: Obra Asfalto estacionado disposta em área de calçada em frente de casa desde 2005. Arte pública. 

 



 Assim, em relação a esse segundo item da infração, solicito que a Secretaria de 

Urbanismo consulte a Secretaria Municipal de Cultura e sua Diretoria de Patrimônio 

para perquirir os critérios artísticos e culturais que balizam o uso do espaço público 

como espaço para manifestação artística. Considero bastante prepotente por parte da 

fiscalização do Urbanismo impor o ponto de vista pessoal (e mais do que discricionário: 

subjetivo e aleatório) de um fiscal como parâmetro de avaliação sobre a dinâmica 

relacional de uma obra de arte no espaço público, desconsiderando seu histórico de 

relação com o lugar e com as pessoas que por ele transitam. Digo ainda que a obra 

está alocada neste espaço desde 2005 - há 15 nos, portanto - e nunca gerou nenhum 

tipo de problema para os moradores, transeuntes ou tráfego de automóveis, ao 

contrário, é um dispositivo cultural que tem oportunizado diferentes reações do 

público no decorrer dos anos, instigando curiosidade e interações corporais, tendo em 

vista que crianças gostam de andar saltitando sobre os blocos, pessoas gostam de 

sentar neles e mesmo casais de namorados já foram vistos abraçados descansando 

sobre a obra.   

Para saber mais sobre a obra Asfalto estacionado, ver link: 

https://newtongoto.wordpress.com/asfalto-estacionado/ 

Por todos estes motivos, requeiro a anulação/cancelamento da infração 

201638/2020. 

 

4) Infração 201639/2020; decorrente de Notificação 4960/2020, referente a 

não RECUPERAR O PASSEIO: 

Razões recursais: 

 Conforme já argumentado na introdução desta defesa, o setor objetivamente 

destinado ao passeio para pedestres nunca esteve “obstruído”, o que invalidaria a 

acusação da referida infração. 

 Entretanto, considerando que a Notificação precedente à Infração enuncia 

também "RECOMPOR A FAIXA PERMEÁVEL (grama) próxima ao meio-fio", constata-se 

que o texto dessa infração refere-se ao piso calçado situado debaixo da escultura 

Asfalto estacionado, piso que tive de construir para dar uma base estável para a 

escultura, uma área de aproximadamente 12m².  Justifico o calçamento desse 

pequeno trecho para a finalidade cultural de oferta pública e gratuita de uma obra de 

arte ao público transeunte em frente a minha casa. Sugiro interlocução da Secretaria 

de Urbanismo com a Diretoria de Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura 

visando regularizar o uso desse pequeno espaço como local para exibição permanente 

da obra Asfalto estacionado, a qual, como dito, está no local há 15 anos. 

https://newtongoto.wordpress.com/asfalto-estacionado/


 Sobre a questão da recomposição da área permeável, argumento que todo o 

sistema de jardinagem agroecológica e biodiversa que implantei tanto no jardim em 

frente de casa como dentro do lote oportuniza uma permeabilização do solo 

muitíssimo maior em relação a uma área gramada tradicional, tanto por causa da 

cobertura do solo feita com um “mulch” de folhas que preserva o solo do 

endurecimento/ressecamento (apud PRIMAVESI, Ana Maria) e com o tempo forma um 

húmus mais poroso quanto pelas raízes maiores e mais profundas das diferentes 

espécies que cultivo, conforme já descrito no "Argumento contra Infração 201636".  

Além do mais os canteiros externos de meu jardim, localizados na área pública 

em frente ao lote, estão estruturados em patamares, na técnica de "terraceamento" 

ou "cultivo em terraços", método que também oportuniza uma absorção muito maior 

de água da chuva pelo solo e pelas plantas (Imagem 16), maximizando o bom uso 

deste recurso natural e contribuindo para a manutenção do lençol freático da região.  

Considerando assim o "potencial de permeabilização do solo" do jardim 

biodiverso e agroecológico por mim mantido, numa proporção muitíssimo maior do 

que a média das propriedades do bairro, em especial quando comparado com os 

"modernos" e absolutamente impermeáveis condomínios habitacionais construídos 

ou em construção na região, penso que além da própria anulação/cancelamento da 

autuação, deva haver uma reavaliação de critério por parte da Secretaria de 

Urbanismo, com melhor orientação a seus fiscais  e criação de novas modalidades de 

cômputo de área permeável. 

Sugiro que um "crédito de permeabilização" fosse computado mediante a 

consideração da contribuição pública que oferto à municipalidade através do jardim. 

Somente na área externa do jardim são 27m² de área de intensa permeabilidade do 

solo. No interior do lote são mais de 200m² aproximadamente. Essa contribuição de 

área de permeabilização intensa supera em muito os 12m² de área que tive de 

impermeabilizar para ofertar ao público uma obra de arte gratuita. Proponho assim 

que esse "potencial de permeabilização" oportunizado pelo jardim que cultivo seja 

considerado como um "crédito" para a pequena impermeabilização que fiz com 

finalidade cultural e pública. 



 

  

  

 Comento ainda que em localidade próxima a minha residência, a 200m e 300m 

de distância, existem vários calçamentos públicos sobre área de fundo de vale e sobre 

rios canalizados que não têm sequer uma faixa permeável de grama ou um "jardim de 

chuva"como sistema de biorretenção e manejo das águas pluviais urbanas (Imagens 17 

e 18). Ou seja, em locais muito mais prioritários para se evitar alagamentos de áreas 

públicas - alguns dos quais sendo inclusive de responsabilidade direta da Prefeitura - o 

estado atual do calçamento promove total impermeabilização do solo. 

 Considero injusto, desproporcional e ilegal me ser aplicada sanção por 

empreender práticas ecologicamente corretas, enquanto o mesmo poder público 

tarda excessivamente em proibir o uso de agrotóxicos na agricultura e na jardinagem 

urbanas - inclusive o cancerígeno glifosato -, prática que comprovadamente polui 

gravemente o solo e as águas e é prejudicial à saúde da população. Essa sim deveria 

ser uma causa justa a envolver o engajamento e a fiscalização da municipalidade. 

Imagem 16: Trilha com calçamento permeável e patamares de cultivo 

agroecológico, Transborda jardim, 2020. 

 



 

 
Imagem 17: Áreas de calçada quase totalmente impermeáveis na rua Hugo Simas, 

próximas ao cruzamento com rua Tapajós. O cruzamento é sobre área de confluência 

de riachos canalizados da sub-bacia rio Pilarzinho. De cima para baixo, fotos tiradas da 

margem esquerda da rua Hugo Simas, sentido centro-bairro. 

 



 

 

 

 

Por todos estes motivos, requeiro a anulação/cancelamento da infração 

201639/2020. 

Imagem 18: Áreas de calçada quase totalmente impermeabilizadas na rua Henrique Itiberê da Cunha, entre rua 

Hugo Simas e rua Professor José Maria Godoy. Toda a região do entorno da rua Henrique Itiberê da Cunha faz 

parte da planície da sub-bacia do rio Pilarzinho, sendo área vulnerável a enchentes. 

 



5) Considerações finais: 

Indignado e perplexo com as notificações (agora multas) a mim impostas por 

esta Secretaria do Urbanismo, fiz duas postagens em minha rede no Facebook 

informando meus conhecidos e demais simpatizantes do movimento comunitário em 

prol das hortas urbanas e da jardinagem agroecológica urbana a opinar sobre estes 

fatos.  

Postagem em 20/04/2020: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2650331741914841&id

=100008141232430 

Postagem em 24/04/2020: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2653635031584512&id

=100008141232430 

 Constata-se na repercussão das postagens a ampla manifestação de 

solidariedade e apoio obtido a meus questionamentos, bem como a justa indignação 

de diversos cidadãos curitibanos com estas ilegalidades praticadas pela Secretaria de 

Urbanismo nestas autuações. 

Dessa articulação, além de algumas contribuições argumentativas incorporadas 

nesta minha defesa, retiro também algumas inspirações de questionamento ao 

procedimento efetivado pela Secretaria de Urbanismo na aplicação das Notificações e 

Infrações. Por que privilegiar e dar seguimento à denúncia anônima de um indivíduo e 

desconsiderar as justificativas do denunciado? Por que desconsiderar a experiência  

afirmativa da maioria da vizinhança que interage com o jardim? Ou mesmo os 

argumentos de apoio de uma expressiva comunidade articulada pela internet ? Que 

democracia é essa que valoriza o denuncismo ou delação indiscriminada e 

desconsidera uma melhor avaliação da situação real? Por que o empoderamento do 

“dedo-duro” recalcado, que é incapaz de dialogar com um vizinho que promove ações 

afirmativas no espaço público? Pior: porque o fiscal resolveu subjetivamente ampliar o 

leque de irregularidades percebidas por ele quando sequer havia denúncia sobre os 

demais elementos? Por que insistir no ato punitivo da emissão de multas quando já 

houve diálogo de outras autoridades públicas da municipalidade (como o próprio Sr. 

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, em visita ao local) manifestando 

argumento oposto ao do fiscal, caracterizando no mínimo uma situação contraditória? 

Por que insistir na imputação das multas quando todos os casos enunciados não 

incidem em prejuízo ou mau funcionamento do bem público, ao contrário, são ações 

que promovem boas práticas socioambientais, comunitárias e culturais e, mais do 

que isso, serviços ambientais valiosos? Por que a Fiscalização da Secretaria de 

Urbanismo usa  critérios tão aleatórios e subjetivos (portanto: ilegais) contra um 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2650331741914841&id=100008141232430
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2650331741914841&id=100008141232430
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2653635031584512&id=100008141232430
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2653635031584512&id=100008141232430


cidadão individual quando a própria Prefeitura é protagonista de situações análogas 

mais graves de manutenção do espaço público na própria região onde resido, 

notadamente no que se refere à impermeabilização do entorno dos rios próximos? 

 Espero que meus argumentos sejam suficientes para anular/cancelar as multas 

a mim aplicadas, revertendo e findando esse processo que considero totalmente 

injusto, ilegal e autoritário. 

 

Atenciosamente, 

 

Newton Rocha Filho (Newton Goto), RG 4.244.402-2, CPF 803.847.069-91. 

 

 
Imagem 19: Transborda jardim florido, fevereiro de 2017.  

 


