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 Curitiba, 05-02-2021 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Ref:  Ação Fiscal nº 34-002577/2020 
 

 
 
À Secretaria Municipal de Urbanismo, 
 
 
 Discordo da decisão da Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo de 
Curitiba em indeferir minha solicitação de anulação das multas 201636/2020; 
201637/2020; 201638/2020; 201639/2020. O Comunicado 402251/2020 da SMU  não 
contra-argumenta nenhum dos questionamentos de minha Defesa prévia (nº 34-
006972/2020), ele simplesmente reafirma os mesmos enunciados contidos nas 
notificações e infrações, indiferente aos conteúdos que apresentei.     
 É necessário dizer novamente que a SMU utiliza conceitos equivocados em 
relação ao que seja área "de passeio" e  "de calçada", confundindo a interpretação 
sobre a área pública em frente aos lotes residenciais, confusão que reverbera no texto 
das infrações, portanto incide no conteúdo das multas. Balizo meus questionamentos 
pela legislação federal do Código Brasileiro de Trânsito.  
 Outra questão a difundir dúvidas ao invés de clareza, é que Curitiba e outras 
cidades brasileiras criaram leis que repassam aos proprietários de imóveis a 
responsabilidade pelo zelo das áreas públicas em frente a seus lotes. Porém, já há 
consenso jurídico de que se as vias públicas são de responsabilidade do Estado, as 
áreas de calçada também são,  portanto é contraditório exigir a manutenção dessas 
áreas como responsabilidade dos proprietários1. Torna-se assim abusivo multá-los 
em caso de falta de manutenção da área pública. Porém esse sequer seria o meu 
caso, pois faço com gosto a manutenção do espaço diante de minha residência. Ainda 
assim, a proposta de jardinagem que faço, em ação análoga a outras ações de 

 
1 Sobre esse debate jurídico e o argumento da responsabilidade estatal pela manutenção das áreas de 
calçada, ler o artigo de Luíza Cavalcanti Bezerra: A natureza jurídica das calçadas urbanas e a 
responsabilidade primária dos Municípios quanto à sua feitura, manutenção e adaptação para fins de 
acessibilidade, publicado em: https://jus.com.br/artigos/22302/a-natureza-juridica-das-calcadas-
urbanas-e-a-responsabilidade-primaria-dos-municipios-quanto-a-sua-feitura-manutencao-e-adaptacao-
para-fins-de-acessibilidade#ixzz2I42viSh6. Ver também dois artigos publicados no portal na internet 
Mobilize: Calçada é responsabilidade das prefeituras, publicado em 22/07/2019 (link: 
https://www.mobilize.org.br/noticias/11688/calcada-e-responsabilidade-das-prefeituras.html); e 
Municípios são responsáveis por calçadas, esclarece Crea-PR, publicado em 05/07/2019 (link: 
https://www.mobilize.org.br/noticias/11670/municipios-sao-responsaveis-por-calcadas-esclarece-
creapr.html) 
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jardinagem e de agricultura no espaço público, reivindica a perspectiva de participação 
coletiva e de exercício de cidadania no zelo dessas áreas. É certo que isso assinala 
parâmetros diferenciados de relação entre Estado e população: o Estado é o 
responsável pelo zelo das áreas de calçada, entretanto deveria também haver abertura 
para participação popular e comunitária, quando desejada pelos cidadãos.   
 Retornando ao contexto específico de cada multa.   
 Uma delas é por causa da disposição da lixeira, localizada em área ajardinada 
junto à rua, a qual, segundo Lei de 2004, estaria fora das normativas e deveria ser 
realocada para junto do muro. Entretanto resido em meu endereço desde 1994 e a 
lixeira sempre esteve disposta onde está. E a casa onde moro é do final da década de 
1950. A Lei é Retroativa? Não. Além disso, a grande maioria dos moradores do bairro 
Bom Retiro e mesmo da cidade de Curitiba dispõe suas lixeiras em lugar análogo. Caso 
a Lei fosse retroativa, onde estaria então a isonomia ao comparar minha situação com 
a dos demais? Não é razoável, nesse caso, impingir as normativas da Lei sobre situação 
que precede a própria data de sua entrada em vigor, assim como é igualmente sem 
razão o motivo da discriminação de meu caso diante da situação coletiva. 
 Outras duas multas referem-se ao jardim biodiverso e agroecológico que 
cultivo na "área ajardinada da calçada" em frente ao meu lote, basicamente um cultivo 
de ervas medicinais, plantas comestíveis e ornamentais. O jardim, denominado 
Transborda jardim, não está na "área de passeio", não está obstruindo o "passeio 
público" conforme relatado nas multas. Nada do que mantenho na área em frente ao 
meu lote está "obstruindo o passeio público". Essa acusação é uma mentira, ou uso 
equivocado dos critérios pelo fiscal. Isso invalida totalmente o argumento da multa. 
Além do mais, o jardim está de acordo com a Lei de Agricultura Urbana de Curitiba, 
de 2018. Os troncos e folhas utilizados fazem parte da técnica agroecológica que 
utilizo, que por sinal deveria ser o parâmetro técnico de cultivo das hortas da cidade, 
evitando uso de agrotóxicos em área urbana e promovendo diversos serviços 
ecológicos de interesse público. Seria um contrassenso eu fazer a "retirada de troncos" 
e a "roçada" da área, conforme o exigido nas infrações, pois isso seria destruir o jardim 
segundo a técnica de cultivo que uso.  
 Sobre a escultura "Asfalto estacionado" que aloquei no espaço público, obra 
indiretamente questionada por uma das infrações, primeiramente é necessário relatar 
que ela está nesse lugar há 16 anos e nunca causou problema para a vizinhança ou 
para o trânsito de pessoas, ao contrário, ela promove interações de sociabilidade no 
contato da população com um trabalho de arte, pensado, inclusive, como linguagem 
de diálogo com o espaço público. Sobre os 12m² de área que tive de calçar para servir 
de base para a escultura, penso que o bom senso perceberia que a impermeabilização 
decorrente do pequeno calçamento sob a escultura é amplamente compensada pelo 
alto grau de permeabilização que os 260m² do jardim que cultivo implantam na área, 
considerando 36m² de jardim externo e 224m² de jardim interno, pois as técnicas que 
uso - técnica agroecológica e terraceamento - são as que melhor promovem a 
biorretenção das águas da chuva e a permeabilização do solo. 
 O procedimento de fiscalização da SMU deve ser revisto, ele está sendo 
executado com autoritarismo em meu caso. Sobrevaloriza uma única denúncia 
anônima e ignora o envolvimento afirmativo da maior parte da vizinhança, situação 
em que pessoas interagem com a obra de arte e com a vegetação, sendo o jardim 
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bastante usado para coleta comunitária de ervas medicinais. Ignora-se o grande apoio 
popular que a iniciativa tem inclusive na internet, no sentido de valorização de uma 
iniciativa que promove a biodiversidade e a diversidade cultural no espaço público. 
Outro problema grave de procedimento é que entre a denúncia e a aplicação da 
multa, todo trâmite administrativo correu dentro da própria Fiscalização da SMU: o 
fiscal/a Fiscalização interpreta a Lei, cria provas (no meu caso levantou três outras 
questões que sequer faziam parte da denúncia anônima original), acusa, julga, 
estabelece prazos e multa! Sabemos que esse não é um procedimento juridicamente 
correto. No mínimo, a fase de julgamento deveria ser revista, deveria ser realizada 
por outra instância onde houvesse realmente mais espaço para exercício do 
contraditório e um julgamento mais isento, algo análogo a um Juizado de Pequenas 
Causas. Também é questionável o procedimento do fiscal de "criar provas e acusar",  
levantando questões para além da denúncia. 
 Um "fato novo" altamente relevante a justificar esse meu novo recurso 
administrativo é que coletei 21 depoimentos de vizinhos e de pessoas que conhecem 
o Transborda jardim, visando uma ampliação das reflexões sobre o caso e sobre 
situações análogas de jardinagem e agricultura urbana em áreas de calçada. Esses 
espaços são pensados como locais de produção de alimentos e de medicina natural, 
como locais para diferentes práticas sociais, como lugares de experiência de relações 
de vizinhança, como perspectivas para a construção coletiva do espaço público. Nesses 
depoimentos/textos há argumentos que enfatizam a biodiversidade, os serviços 
ecológicos, o direito à cidade, a arte pública, as ervas medicinais, padrões estéticos do 
paisagismo, a pedagogia cidadã, históricos sobre a construção de uma identidade 
ecológica para Curitiba, as interpretações e procedimentos jurídicos sobre o caso. 
 Além da avaliação deste Recurso administrativo solicito também re-avaliação 
de minha Defesa prévia anteriormente enviada. Em ambos os casos, solicito 
anulação das multas. 
 Sobre as multas da SMU, ainda: qual o sentido de ato tão contrário à 
biodiversidade, à diversidade cultural e à participação cidadã ecologicamente 
consciente num momento em que a humanidade deveria estar focada mais do que 
nunca na ecologia planetária sob riscos da extinção da própria espécie? É necessário 
"pensar globalmente e agir localmente". Se a administração pública de Curitiba ainda 
considera que a cidade está em busca de ser verdadeiramente uma "ecocity" e de que 
há necessidade de incrementar políticas públicas socioambientais e preservacionistas 
mais contundentes, é um contrassenso insustentável manter um procedimento 
punitivista contra iniciativas como a do Transborda jardim. 
 
 
* Newton Goto (Newton Rocha Filho) 
Curitibano, 50 anos, há 25 reside no Bom Retiro. Artista visual, pesquisador e produtor 
autônomo. Doutorando em Poéticas Visuais pela UFRGS, Mestre em Linguagens Visuais 
pela UFRJ, Especialista em História da Arte do Século XX pela EMBAP, Bacharel em Pintura 
pela EMBAP. Ativista de hortas urbanas e jardins biodiversos. Ativista de circuitos 
autônomos de artes visuais. Orientador de fluxos da EPA! - Expansão Pública do Artista. 
Coordenador do projeto Circuitos compartilhados. Propositor e mantenedor do 
Transborda jardim. 
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ÍNDICE DE DEPOIMENTOS/TEXTOS RELACIONADOS AO TRANSBORDA JARDIM: 
 
Ari Baiense      .........................................................................................................      07 
Cadu Cinelli      ........................................................................................................      09 
Carlos Alberto Alfaro Garcia      ..............................................................................      11 
Carlos Nigro      .......................................................................................................      13 
Cássio Leandro      ...................................................................................................      15 
Denise Bandeira      .................................................................................................      17 
Doroti Mehl     .........................................................................................................      21 
Douglas Andrade     .................................................................................................      23 
Flávio Camargo De Mattos    ...................................................................................      25 
Geraldo Pougy     .....................................................................................................      27 
José Farias dos Santos Filho      ................................................................................     29 
José Manoel Saraiva Faria      ...................................................................................     31 
Juliano Geraldi     .....................................................................................................     33 
Luca Rischbieter      ..................................................................................................     35 
Maria Izabel Cardoso     ..........................................................................................      37 
Mariana Marques Auler     ......................................................................................     39 
Mariza Tezelli     ......................................................................................................     45 
Ricardo Leinig     ......................................................................................................     49 
Sandra Regina Barros Ribeiro   ...............................................................................     55 
Sergio Moura    .......................................................................................................     57 
Thaís Itapema    ......................................................................................................     59 
 
 
Observações: 
1) Entre os 20 depoimentos de pessoas que conhecem e têm ou tiveram relações 
presenciais com o Transborda jardim, 4 foram gravados em áudio e posteriormente 
transcritos - Cássio, Doroti, Maria Izabel e Sandra. As demais colaborações foram enviadas 
por escrito. 
 
2) Entre os 21 participantes, 9 são vizinhos de bairro ou de localidades fronteiriças, 
portanto também vizinhos: Ari, Cadu, Carlos Alberto, Doroti, Douglas, Flávio, José Manoel, 
Maria Izabel e Sandra Regina. 
 
3) Quanto à naturalidade, 10 participantes são curitibanos, 3 são paranaenses de outras 
localidades, 3 são paulistanos, 3 são cariocas, 1 é mineiro e 1 manauara. Dentre os nãos 
naturais de Curitiba, 2 vivem a menos de 5 anos na cidade, 2 vivem ou viveram cerca de 10 
anos aqui e 7 vivem há mais de 25 anos. 4 dos participantes não residem atualmente em 
Curitiba. 
 
 
Créditos fotográficos:  
Carlos Nigro: foto de “Nigro, Otto e Goto”, a segunda entre as 8 da página 38. 
Mariza Tezelli: páginas 24, 42, 45 e 46. 
Thaís Itapema: páginas 58 e 59. 
Newton Goto: todas as demais fotos. 
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Depoimento de Ari Baiense* 
Em 31-01-2021. 
 
 Incompreensível a multa aplicada ao amigo Newton Goto por seu jardim urbano na 
Rua Cel. João Guilherme Guimarães (Transborda Jardim). 
 Além de não atrapalhar em nada a circulação na calçada, o paisagismo em frente a 
sua casa ainda cumpre um importante papel ambiental e cultural, com um jardim 
comestível que só agrega valor ao local. Ao mesmo tempo que a prefeitura tem 
implementado diversas hortas urbanas e estimulado a transformação de espaços públicos 
em jardins comestíveis, como os casos da Escadaria Comestível das Mercês e da Horta 
Comunitária de Calçada do Cristo Rei, além das já citadas hortas urbanas oficiais, causa 
estranheza o tratamento aplicado ao Transborda Jardim. 
 
 
*Ari Baiense (Aristoteles Baiense Leite). Carioca, 52 anos, mora há 26 anos em Curitiba, 
artista visual. 
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Depoimento de Cadu Cinelli* 
Em 08/01/2021. 
 
 Não nasci em Curitiba. Sou estrangeiro nessas terras dos aglomerados das 
araucárias1. Aliás foi amor à primeira vista por elas, quando em 1999 passei por aqui. 
Desde então voltei à Curitiba algumas vezes para me apresentar contando histórias junto 
com o meu grupo. Durante algumas dessas visitas tive a felicidade de poder permanecer 
na cidade por temporadas que duravam quase três meses. E sempre gostei. O que sempre 
me chamou a atenção foi o fato de que, as áreas da cidade que eu circulava, sempre foram 
bem arborizadas, como um grande parque. E olha que eu circulava e circulo bastante...  
 Só que o amor, não pela araucária, mas por um paranaense, soprou as velas do 
meu barco para que eu pudesse ancorar e decidisse viver aqui. E aquela cidade com jeito 
de parque se tornou lar. Nos últimos quatro anos venho acompanhando movimentos 
lindos, que me chamam a atenção. São os jardins, hortas, pomares, jardinetes que 
atravessam os muros das casas, dos edifícios e propriedades privadas e transbordam para 
as calçadas, terrenos desocupados, margens de rios, canteiros de esquinas... Numa brecha 
de encontrar e fazer brotar a vida na paisagem urbana. Esses movimentos são 
importantíssimos para incorporar as ações das pessoas, dos moradores da cidade como 
parte dos ideais de “viver” nos espaços urbanos. Quando os jardins atravessam os muros 
do que seria apenas o “seu”, e coabitam com o transeunte, com o passante, com as 
pessoas, compondo paisagens pra além daquelas que seguem o padrão estético do que 
deveria ser a regra, mas fazendo dessa forma, inúmeros padrões e jeitos de ser e estar; 
tudo isso provoca uma importante sensação de pertencimento a este estar aqui. E que 
sim, vale a pena viver nesta cidade com suas contradições. E que sim, quem sabe através 
de movimentos como esses, possamos fazer valer o sentido de comunidade; porque os 
jardins atravessam as propriedades privadas e convocam os moradores para cuidarem das 
suas comunidades, convocam os passantes a olhar com afeição. É o que sinto como 
morador do bairro do Bom Retiro. Vim no início do 2019 pra cá, e numa vistoria para ver o 
apartamento que íamos alugar, passamos pela Horta do Jacu. Vimos um movimento 
potente de proposição positiva para um espaço da cidade, que só faz brotar vida e 
encontros entre pessoas, plantas, muitos pássaros e mais tantas formas de vida, que 
usualmente não vemos na cidade. Também como morador do bairro, tenho o privilégio de 
ver inúmeros jardins feitos pelas próprias mãos dos moradores daqui, como é o caso do 
Transborda que potencializa tudo que percebo e encarna mais um monte de conceitos em 
proposições transformadoras. Pra além de ser uma inspiração individual, o Transborda é o 
reflexo daquilo como cidade latino americana no século XXI desejamos: que tenhamos a 
cidade como casa, que tenhamos o direito a ela, como lugares de ocupação para além dos 
nossos próprios espaços privados, e que as políticas públicas possam nos acolher e não 
punir em nossas proposições, e que sobretudo, possamos criar em conjunto e amparo do 
Estado políticas de cuidado e pertencimento. 
 Volto a falar, não nasci em Curitiba, mas quando vejo proposições como o jardim   
do Goto, da Fae e do Otto, me enterneço pela cidade, com suas complexidades, e me 
lembro quando vi a primeira araucária quando estive aqui em 1999. 
 
 
*Cadu Cinelli. Ator, contador de histórias, artista educador e têxtil. Nasceu no Rio de 
Janeiro e há 3 anos vive em Curitiba. Está com  41 anos. 
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Depoimento de Carlos Alberto Alfaro Garcia*  
Em 16-01-2021. 
 
 Eu Carlos Alberto Alfaro Garcia moro no mesmo bairro de meu amigo e cliente 
Goto. Sou confeiteiro e padeiro e vendo meus produtos indo de casa em casa pelas ruas 
do bairro e entregando encomendas aos clientes.  
 Como vendedor, caminho com muita freqüência pelo bairro e costumo usar muito 
a calçada onde fica o jardim, o qual não atrapalha a passagem nem o fluxo de pedestres, 
muito pelo contrário, tem amplo espaço para fazer caminhada. Acho que o jardim dele faz 
um bem para o bairro e contribui para a biodiversidade do ecossistema pelas inúmeras 
plantas que possui, que embelezam a paisagem das calçadas, trazendo ao mesmo tempo 
grandes benefícios. É nossa obrigação valorizar como cidadãos a dedicação e esforço de 
fazer um jardim tão biodiverso. 
 
 
* Carlos Alberto Alfaro Garcia. Paulistano, 35 anos, criado no Peru onde residiu por 18 
anos. Retornou ao Brasil em 2018 para morar em Curitiba. Confeiteiro e padeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 



13 

 

Depoimento de Carlos Nigro*  
Em 27-01-2021. 
 
Sobre o Transborda jardim  
 
 A crítica cumpre um papel preponderante, o que se evidencia com amplitude 
histórica no campo das artes e do urbanismo. As vanguardas européias espraiaram a visão 
de mundo dos dadaístas, dos surrealistas e dos situacionistas, que deixam um importante 
legado para a compreensão do urbanismo contemporâneo, fundamentado pela filosofia 
da diferença, e não pela repetição, frente aquilo que oprime. De um lado a atual cidade 
oficial, higienista, funcionalista, legalista, economicista e espetacularizada, sob métricas 
cotidianas que ditam o que e onde pode ser ocupado e construído, pois visa otimizar 
investimentos a partir das densidades que demandam infraestruturas. A tríade tradicional 
do planejamento urbano - uso do solo, sistema viário e transporte público - sustenta a 
lógica do pensar e do fazer, por onde se desdobra todo arcabouço jurídico de gestão 
urbana. Assim, torna-se a paisagem homogênea. A cidade homogênea. A vida homogênea. 
Sob hierarquia, controle e tutela do Estado. Mas, em contrapartida, o que é extremamente 
saudável e marca o atual estado da arte desenvolvimentista, se encontra, nas bases do 
pensamento revolucionário do urbanismo unitário, da deriva, da psicogeografia e do 
urbanismo tácito que tem, na presença dos usuários, atores emergentes, resposta 
dinâmica às necessidades efetivas e afetivas, pelas intervenções pontuais que promovem 
o direito à cidade. Possibilitamos, assim, um encontro, um pacto, uma conversa carregada 
de significados. A cidade formal se abraça à cidade subjetiva, tão cara aos movimentos 
citados, e tão alinhada à era ambientalista, pela prática que rege, do ponto de vista maior, 
o que é força identitária de Curitiba pelo contexto das suas áreas verdes e dos seus 
recursos hídricos, cultura absorvida nas últimas décadas, mas que implica no seu potencial 
de chegar ao microcosmo, o que tem bem feito a agricultura urbana e os jardins 
agroecológicos, pelas iniciativas de indivíduos como Newton Goto, que cultiva o seu 
“Transborda Jardim”, exemplo de conexão desse fluxo de concretização de urbanidades 
socioambientais participativas. Os ganhos e benefícios são de tal natureza que, o próximo 
tempo conduzirá o viver lúdico e educativo no espaço urbano, público e privado, pela 
sabedoria que une a ancestralidade às novas gerações, mais sensíveis às causas e aos 
propósitos comunitários. Seja apenas contemplando a beleza ou usufruindo do canto de 
um pássaro, do pouso de uma borboleta, de uma sombra, de aromas, de texturas e de 
cores, de uma erva ou de um alimento, que sempre nutrem nossas almas, por onde 
caminhamos, pelas calçadas, que podem ainda ser um lugar de maior valor, com a adoção 
de manifestações artísticas, ou mesmo nos recuos obrigatórios dos lotes.  Sábia sociedade 
que entende o ser humano deste tempo, o respeita e, ainda, aprende com “inovações” 
que nada mais são que ágeis restaurações intuitivas e éticas desta subjetividade da cidade 
que pede um convívio harmônico. A biodiversidade e a imagem da cidade se fortalecem, 
pois, a vida faz sentido além daquilo que a padroniza.  
  
 
*Carlos Nigro. Paulistano, 52 anos de idade, há 30 residente em Curitiba, é um fotógrafo 
errante, arquiteto urbanista, gestor, professor, pesquisador e ensaísta que situa as suas 
imagens como um dispositivo de leitura e de apreensão da cidade, através da 
transcendência das relações ontológicas, sob narrativas intuídas.  
https://www.carlosnigro.com/ 
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Depoimento de Cássio Leandro*  
Em 26-01-2021. 
 
 Vim para Curitiba para trabalhar no meu ramo de calhas e telhados, é um lugar 
muito maravilhoso para viver, adorei, por isso estou aqui até hoje, e admiro muito as 
árvores, a jardinagem, coisa muito linda mesmo. 
 Vim fazer um orçamento de calhas e telhado na casa do sr. Goto, e aí achei muito 
bonita a jardinagem dele, achei interessante mesmo, até para respirar é outra coisa. 
Estava em outro lugar, estava meio quente, e cheguei aqui e para respirar, é bem melhor 
mesmo, viu? E é difícil ver uma jardinagem tão bonitinha assim!  E aí tem gente que não 
gosta, né? Eu achei muito lindo! Para você ter uma ideia tinha até uma borboleta na flor, 
cheguei passei a mão nas asas dela e ela não voou. Lugar muito saudável mesmo. 
 
 
* Cássio Leandro. Calheiro na empresa Calhas e Telhas, 48 anos, natural de Teófilo Otoni-
MG, reside em Curitiba há 23 anos. 
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                            Depoimento de Denise Bandeira* 
Em 31/01/2021. 
 
Como cuidar de plantas daninhas: uma dobra entre calçada e jardim. 
 
 Em um insight de artista, plasmar asfalto e concreto, usando um molde cuja escala 
mantém proporcionalidade com o corpo humano, Newton Goto criou a escultura Aslfalto 
Estacionado (1) (2002), já em defesadas ocupações políticas e sociais da cidade, contra o 
abuso de poder e a falta de democracia na gestão da coisa pública. Em 2002, o conjunto 
participou da Mostra RioArte e, desde 2005, permanece instalado na calçada em frente ao 
Espacial EPA! (2), em Curitiba (PR). 
 Uma dobra volumosa, que incorpora em sua corporeidade uma tentativa de se 
contrapor aos que persistem em restringir direitos das minorias, coibir liberdades de ir e 
vir ou ditar os modos de compartilhar o viver junto.   
 No entanto, a dobra ao ser deslocada da sua função primeva, agenciou todo um 
entorno de pessoas, casa e jardim, reestabelecendo uma nova situação para a sua vida 
urbana, acionou e acelerou os processos ecológicos em contraposição aos controles 
biopoliticos. Em sua morada, estacionada paralelamente ao jardim da calçada, gerou um 
fluxo de energia e trocas entre o passeio e os passantes. Neste local, situado o trabalho 
(3), surgiu um sítio de confluências politico, cultural, social, ecológico, humano e não-
humano. Cada parte do conjunto age e transforma radicalmente o ambiente e suas 
cercanias, quiça a cidade.  
 Neste contexto, um microcosmos opera e gera potencialmente uma centena de 
novos organismos, entre as espécies vegetais ramificadas e minúsculos seres vivos, são 
feitos plantas, pássaros e pedras. O trabalho Asfalto Estacionado é mais um 
acontecimento nesta ocupação, a sua dobra suscitou as respostas do ambiente que o 
acolheu. Há uma simbiose, engajamento com o mundo e a vida cotidiana, em contínuo 
moto.  
 Dificil discernir arte e não-arte, uma sobra de construção civil, um refugo de 
pavimento, uma paisagem deslocada e, agora, um abrigo para jardins urbanos. Mas, 
certamente, o que esta obra vaticina são os discursos sobre esses cruzamentos e seu 
enclave, alguns contrários à sua existência, questionam a sua legitimidade e, por outro 
lado, outros alimentam as trocas e o debate cultural. Um território pequeno e autônomo, 
que integra o traçado urbano e penetra na organização sociopolítica da cidade 
contemporânea. O que torna este site um campo de conhecimento.Todos esses elementos 
são gerados pela ambiência do próprio trabalho e, também, perfazem sua potência e 
evolução como arte e vida. 
 
 
Notas: 
(1) O conjunto é comporto por 6 peças, cada parte mede 2,00 X 0,80 X 0,30 m e pesa 
aproximadamente 350 quilos. 
(2) O artista reside neste local, à Rua Cel. João Guilherme Guimarães, 1150, Bom Retiro. 
(3) Asfalto Estacionado se configurou, desde sua instalação neste local, em uma proposta 
site-oriented e conjuga em seu processo uma gama de conhecimentos: biopolítica, 
arquitetura e urbanismo, sociologia, história cultural e natural, teoria política e, também, 
se constituiu em sintonia com saberes populares sobre plantas curativas, hortas 
domésticas, vida em comunidade. 
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*Denise Bandeira. Curitibana, 62 anos, professora adjunta de Poéticas Contemporâneas 
do Curso de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes - Campus Curitiba II 
FAP/ UNESPAR. Artista, integrou diversos coletivos e, desde 2010, é pesquisadora do 
Núcleo de Arte e Tecnologia NATFAP. É doutora em Comunicação e Semiótica - PUCSP e 
mestre em Educação - UFPR. Publicou os livros Ensino de Arte em diferentes contextos 
(2017), Material didático: criação, mediação e ação educativa (2009; 2017), além de 
diversos artigos sobre arte contemporânea, políticas de cultura e mediação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asfalto estacionado, de Goto. Transborda jardim, Curitiba, 02/02/2021. 
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Depoimento de Doroti Mehl* 
Em 17-01-2021. 
 
 Moro no Bom Retiro, na João Guilherme Guimarães, moro há 75 anos aqui. 
 Eu conheço muito bem a pessoa que cuida do jardim, é uma pessoa muito 
educada, sempre trata bem todo mundo, qualquer pessoa que chega ali e pede um galho 
de remédio ele sempre dá, oferece muda para ver se quer levar, é uma pessoa que nunca 
incomodou nem incomoda ninguém. Acho que não tem nada a ver esse negócio de dizer 
que tem problema ali no jardim. Ali eu pego tanchagem, carqueja, boldinho, tudo isso eu 
já peguei e tem muito mais ali, que quando eu preciso eu vou correndo ali, e indico para as 
pessoas, e ele sempre atende da mesma maneira, pessoa muito educada e vizinho bom. 
 
 
*Doroti Mehl. Curitibana, 75 anos, aposentada.  
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Depoimento de Douglas Andrade*  
Em 22/01/2021. 
 
 Sou saltolontrense de nascimento, assim sou paranaense, logo sou brasileiro, 
conseqüentemente latinoamericano e por fim  filho desta Terra. Atualmente moro em 
Curitiba, vim para cá há uma década para estudar, e por aqui fiquei, graduei, casei, de 
certa forma enraizei e busco florescer. Sou filho de agricultor e agricultora, deixamos o 
campo, os capões, as sangas, as vertentes, os animais, as cigarras, grilos, vagalumes, 
pombas rolas... as plantas, as araucárias, o pasto, os ariticuns e fomos para cidade quando 
eu ainda era pequeno na busca de 'oportunidades melhores'... O que são estas 
oportunidades melhores? Logo se vê que a Terra, é minha base, é a nossa base. 
 Muito me encanta poder encontrar nas cidades o verde, a vida, os sons, sabores e 
cheiros que só a natureza, no seu sentido espontâneo pode proporcionar, para quem 
quiser desfrutar. Curitiba possui um apelo de cidade, a capital ecológica, e se formos 
comparar com outras capitais (que tive a oportunidade de conhecer) ela tem sim seus 
encantos, suas muitas espécies e espaços. Mas foi no bairro do Bom Retiro, minha atual 
residência onde pude encontrar um pouco daquilo que me nutre o espírito e alma e 
constrói minha identidade e pessoa... Os jardins de moradores e a incrível horta 
comunitária do Jacu. Dentre estes jardins feitos com mãos e amor de vizinhos e vizinhas o 
Transborda Jardim, de Goto, Faetusa, Otto e Luã muito me encanta pelo esmero, cuidado, 
e amor, pela diversidade de espécies, plantas, pássaros, abelhas e borboletas, insetos que 
atrai e cultiva, um oásis na selva de concreto, uma laboratório vivo para práticas urbanas 
de cultivo. Com toda certeza um tesouro que deve ser cuidado, mantido, protegido e uma 
inspiração para outros jardins, ecológico da raiz às pontas. 
 
 
* Douglas Andrade. Farmacêutico acupunturista. 30 anos. 
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  Abelha nativa Boca-de-sapo (Partamona helleri) numa flor de Callianthe  (Callianthe amoena). 

Transborda jardim, dezembro de 2020. 
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Depoimento Flavio Camargo De Mattos* 
Em 06-01-2021. 
 
 Resido à rua Henrique Itiberê da Cunha, sou vizinho do Newton Goto.  
 A pergunta é: o que eu tenho em comum com a jardinagem de Newton Goto? 
Primeiramente, há muito tempo antes, esses sobrados nas redondezas da região não 
existiam, entretanto, os idosos faleceram e aí, o inventário precisou ser feito. Vieram as 
especulações imobiliárias, as casas simples deram lugar aos sobrados de concreto, 
desmatando as áreas, árvores nativas foram trazidas ao solo, algumas talvez, sem 
autorização dos Órgãos da Administração Pública, os quais regulamentam a licença para os 
cortes. Newton Goto tem estado residindo à sua residência desde os tempos das casas 
simples de madeira, muito antes dos desmanches das casas simples que deram lugares aos 
sobrados. Naquele tempo, Newton já cultivava o seu jardim com plantas nativas, ervas 
medicinais.  
 O que há em comum, entre o meu terreno e o do vizinho Newton Goto? Existe 
uma interação nas visitas de minhas abelhas nativas com o jardim que ele mantém, as 
plantas nativas que ele cultiva dependem diariamente da polinização das plantas, 
beneficiando os insetos, quanto beneficiando as plantas, as quais vão gerar frutos e 
sementes, esses que alimentarão outras espécies de pássaros, entre outros pequenos 
animais, essa interação, entre insetos, plantas, frutos e sementes não poderá ser 
interrompida, pois os nossos biomas florestais estão dia a dia se degradando em função da 
ação humana. Licenças ambientais são autorizadas em nome do progresso, e o pouco que 
resta, ainda, são os quintais das casinhas de madeira, que ainda não deram lugar aos 
sobrados, e nas APA - Área de Proteção Ambiental e APP - Área de Proteção Permanente, 
áreas que competem ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná. Mantendo essas jardinagens, 
beneficia insetos, plantas, aves, entre outros.  
 Essa é a razão pela qual essa multa imposta ao vizinho Newton Goto precisa 
melhor ser analisada, não pelo impulso de notificação e arrecadação, haja vista que somos 
cidadãos e cidadãs que movemos a economia do Município, Estado e União já pagando 
uma carga tributária altíssima.  
 
 
* Flavio Camargo De Mattos. Meliponicultor, guia de turismo e ciclista. Curitibano, 
nascido e criado no bairro Bom Retiro, 51 anos. Morou 11 anos em Guarapuava-PR e 10 
anos em Almirante Tamandaré-PR. Voltou a residir no Bom Retiro em 2008. 
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Depoimento de Geraldo Pougy* 
Em 05/01/2021. 
 
 Conheci a calçada do Goto durante uma caminhada. Diminui as passadas para 
apreciar o inesperado jardim e pensei: que legal que Curitiba ainda tem esse tipo de gente 
que cuida da área pública. O jardim além de bem cuidado parece um jardim japonês, 
desses que convidam você a entrar. Foi então que notei o dono da casa cuidando das 
plantas do lado de dentro da cerca e começamos a conversar. Qual não foi minha surpresa 
ao descobrir que a prefeitura está multando o Goto por conta do jardim que eu tanto 
tinha gostado! 
 Acho importante a prefeitura fiscalizar e cuidar da cidade. Multar quem deixa 
terreno baldio sujo, quem polui rios ou quem faz barulho. É preciso cuidar da cidade, 
principalmente do espaço comum. No caso do Goto, me parece que uma multa vai na 
contramão de tudo isso. Não consigo ver nenhum motivo para multar alguém que tenha 
feito aquele jardim. A cidade seria mais agradável com mais jardins como aquele.  
 O jardim deixa totalmente livre o passeio no qual o piso está nivelado e 
desimpedido. Na caminhada daquele dia passei por vários lugares onde não havia passeio 
ou onde a vegetação bloqueava a passagem. Nesses casos sim, caberia uma advertência 
da prefeitura. 
 Cuidar do espaço público constitui, na minha opinião, uma forma elevada de 
cooperação cívica. Cooperação característica das cidades ditas civilizadas, que gostamos 
de admirar. Que lições a prefeitura quer passar quando multa uma pessoa que se dispõe a 
cuidar de um pedaço da área pública? Porque multar o Goto? 
 
 
*Geraldo Pougy. Carioca, 62 anos, reside em Curitiba desde 1988. Arquiteto e Urbanista, 
Mestre em Gestão Urbana pela PUC-PR, atua na área de cultura e cidades. Iniciou carreira 
trabalhando por oito anos na equipe do urbanista Jaime Lerner. Ex-Presidente da 
Fundação Cultural de Curitiba (1992-1996). Co-fundador do Centro de Design do Paraná 
(atual Centro Brasil Design). Atua junto à iniciativa privada na área de desenvolvimento 
imobiliário. Participa do Conselho Superior do MON - Museu Oscar Niemeyer e do 
Conselho Administrativo da Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente. 
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  Fêmea de beija-flor besourinho-de-bico-vermelho (Chlorostilbon lucidus) bebe néctar em 

cultivares da flor-camarão (Justicia brandegeeana), 31/01/2021. 
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Depoimento de José Farias dos Santos Filho* 
Em 31-01-2021. 
 
 Curitiba é mundialmente conhecida pelas suas áreas verdes: áreas florestais, 
parques, jardins e praças, contribuem para a manutenção da biodiversidade de espécies 
na área urbana. Porém, ainda parte da urbanização pública é feita com espécies exóticas, 
algumas exóticas invasivas (segunda maior causa de perda de biodiversidade global) como 
o alfeneiro. A manutenção das áreas verdes no ambiente urbano tem como vantagens o 
isolamento sonoro, a amenização da temperatura (áreas concretadas e asfaltadas tendem 
a ter temperaturas mais altas do que áreas arborizadas e jardins, estas áreas são 
conhecidas como ilhas de calor), filtração de substâncias poluentes, entre outras, as quais 
contribuem para a saúde e o bem estar dos munícipes. 
 A biodiversidade de Curitiba é grande, quase 400 espécies de aves,  
aproximadamente 500 espécies de borboletas, várias  espécies de abelhas nativas (sociais 
e solitárias), entre outros grupos de animais e plantas. As áreas verdes de Curitiba são 
muito importantes para a manutenção desta biodiversidade, tanto de espécies residentes 
como as que usam a região em suas rotas migratórias.  
 A conectividade destas áreas verdes através de corredores ecológicos são de 
importantíssima necessidade para a variabilidade genética entre os fragmentos, o que 
implica na manutenção das populações das espécies nativas. Neste contexto, jardins, 
jardinetes e praças que contemplem a vegetação nativa, tem grande importância como 
local de alimentação, reprodução e repouso de várias espécies nativas e tem grande 
importância para a fauna local. 
 O Transborda Jardim, situado no bairro Bom Retiro, contempla várias espécies 
vegetais nativas, principalmente plantas que atraem beija-flores e abelhas nativas, se 
tornando importante localidade para alimentação, nidificação para abelhas nativas e beija-
flores, e ponto de estadia e alimentação de espécies migratórias de beija-flores. Quando 
conheci o Transborda Jardim, em 2017, fiquei impressionando com a variedade de beija-
flores assim como a frequência de visualização destas belas aves no Jardim. No caso das 
abelhas nativas, também é impressionante a quantidade e diversidade de espécies 
observadas: Tubunas, irapuãs, boca de sapo, mandaçaia, mirins, jataís, mamangavas (tanto 
Bombus sp. Quanto Xylocopa sp.), e várias espécies de abelhas nativas solitárias. Por todo 
o contexto exposto acima e a localização próxima aos Bosque Gutierrez e Bosque do 
Alemão, o Transborda Jardim tem uma grande importância para a diversidade de espécies 
que utilizam o jardim em suas necessidades vitais.  
 
 
*José Farias dos Santos Filho. Farmacêutico e graduando em Biologia. Curitibano, 42 anos, 
residente na cidade de 1978 à 2012, hoje reside em Fazenda Rio Grande-PR. 
 
 
Nota do organizador: A área interna de Transborda jardim hospeda uma coleção de 
orquídeas de José Farias desde maio de 2018. 
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Depoimento de José Manoel Saraiva Faria*  
Em 29-01-2021. 
  
 Como morador do bairro Vista Alegre (Curitiba, Paraná) desde 1980, venho a 
manifestar meu total desacordo com a aplicação da infrações 201636/2020; 201637/2020; 
201638/2020; 201639/2020 aplicadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, PMC 
contra meu vizinho Newton Goto. Considerando que tal penalidade é um abuso de poder, 
um ato de covardia, uma manifestação ultrajante de assédio moral e material e apresenta 
requintes de crueldade e desumanidade. 
 O quintal e a área verde da calçada são componentes de um projeto de jardinagem 
e paisagismo muito interessantes e uma idéia inovadora, não só como um exemplo a ser 
seguido pelos moradores das vizinhanças, mas a ser seguida pela humanidade como um 
todo. 
 Por tratar-se de um jardim biodiverso e agroecológico, são vários serviços sendo 
prestados em tal modelo (projeto). Entre os quais posso citar: Seqüestro de carbono, 
restauração de área antropizada, diversificação de paisagem, suprimento de alimentação, 
promoção da biodiversidade e da permeabilização do solo. 
 Venho a manifestar que o Bairro Vista Alegre, especialmente na área de ZR2, está 
passando por um processo de urbanização muito intenso onde os quintais e jardins estão 
sendo dizimados para a construção de condomínios de sobrados. Tais condomínios 
possuem, em geral, menos de 10% de áreas verdes do que o original. Árvores de espécies 
protegidas (em extinção) estão sendo derrubadas sem qualquer penalidade e o número de 
habitantes está aumentado. Tal fato torna o projeto do Newton Goto mais importante 
ainda, não apenas para si, mas para toda a comunidade. 
 Manifesto ainda, como conhecedor do bairro em questão, que a prática de hortas 
e jardins biodiversos é bastante comum na região, sendo ainda que há inúmeros terrenos 
desabitados onde não há nenhuma aplicação de multas. 
 A legislação aplicada no ato de infração não condiz com a eminência de ações 
necessárias para se recuperar a vegetação que está sendo devastada por projetos 
imobiliários gananciosos em detrimento do preconizado pelo plano diretor do município. 
 Portanto, manifesto meu apoio total à proposta do sr. Newton Goto e REPÚDIO ao 
ato de infração. 
 Solicito ao órgão que infrações desta natureza sejam imediatamente revogadas. 
 
 
* José Manoel Saraiva Faria. Curitibano, 49 anos, Biólogo. 
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Depoimento de Juliano Geraldi * 
Em 23/01/2021. 
 
 Quando a fiscalização pública não reconhece métodos agroecológicos que estão 
em acordo com a lei, o que está sendo fiscalizado não é o descumprimento legal, mas sim 
a tentativa de impor uma visão única de cidade. Questiona-se a estética que não é aquela 
que o fiscal acredita que deve ser a estética urbana. O que está, ou melhor, estaria fora da 
lei não é o jardim em si, mas a estética que ele representa. Até mesmo porque o jardim 
não está fora da lei, atendendo o que preconiza a lei de agricultura urbana.  
 Porém, a lei não dá esse poder ao fiscal, de interpretar a lei a seu bel prazer e 
definir – ele próprio, sem consulta popular, de forma autoritária – qual é a paisagem que a 
cidade deve ter. Ao definir que um tronco que demarca um canteiro é resíduo vegetal 
jogado na calçada ao invés de compreendê-lo da forma que ele se encontra (a própria 
demarcação do canteiro e a técnica ecologicamente correta), a fiscalização impõe ao 
espaço urbano uma visão que é sua, e não uma visão construída a partir da comunidade, 
como deve ser em uma cidade democrática, justa e igualitária. Isso gera um círculo vicioso: 
a fiscalização obriga a todos serem iguais, e na medida que todos vão ficando iguais, todo 
aquele que ousar ser diferente, será considerado um infrator. Assim, impõe a cidade de 
visão única, sem precisar escrever literalmente isso na lei, apenas desvirtuando a sua 
aplicação em nome de uma “beleza” e “organização” do espaço urbano que tem o 
objetivo tão somente de cercear qualquer tentativa de trazer vida à cidade! 
 
 
* Juliano Geraldi. Arquiteto e urbanista, professor e consultor em urbanismo, 41 anos, 
nascido em Curitiba e morador do Hugo Lange. 
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Agroecologia urbana, jardinagem biodiversa e educação cidadã e ambiental são ações integradas: 
Otto preparou seu envelope com sementes crioulas para distribuir na Câmara Municipal dos 
Vereadores no dia da primeira votação da Lei da Agricultura Urbana de Curitiba, em 28/08/2018. 
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Depoimento de Luca Rischbieter*  
Em 11-01-2021. 
 
 No inicio de sua gestão, em 2016, o prefeito Rafael Greca de Macedo interveio 
ativamente para solucionar positivamente duas situações em que a fiscalização da gestão 
Gustavo Fruet havia agido de forma absurda, ao multar e determinar a destruição de duas 
belas iniciativas cidadãs: uma horta em uma calçada do Cristo Rei e algumas bananeiras 
em frente a uma casa no Hugo Lange.  
 O bom senso do prefeito, que convocou os dois casais responsáveis pelas 
iniciativas ao seu gabinete, se impôs sobre a burocracia fossilizada da cidade e o processo 
se prolongou em uma lei municipal de hortas urbanas, pioneira a nível nacional, e em 
iniciativas como a Fazenda Urbana, ambas em plena concordância com uma das grandes 
tendências do urbanismo mundial, como ilustram os exemplos de Paris, Nova Iorque, 
Detroit, etc. 
 Nesse contexto, foi com grande surpresa e decepção que soube de uma ação, ao 
final da gestão do prefeito reeleito, em que a fiscalização voltou-se contra a calçada em 
frente à casa de meu amigo Newton Goto, umas das pessoas que aprendi a respeitar 
nesses anos de contato com iniciativas de plantio urbano. Ele tem conhecimento e 
competência em agricultura urbana, e sua iniciativa e generosidade deveria ser emulada 
pela cidade, em vez de censurada e multada. Sem prejudicar a circulação, a calçada em 
frente à sua casa prolonga o seu jardim, mas de forma aberta a toda a vizinhança. Parece-
me claro que o fato de algum morador não ser capaz de enxergar isso, e fazer uma 
denúncia à Prefeitura, deveria ser visto como uma chance de educar a população e não 
como pretexto para punir uma iniciativa exemplar.  
 Creio que o Prefeito não está ciente desta nova barbaridade promovida por uma 
fiscalização que não entende que a função reguladora do poder público não deveria ser 
confundida com o sufocamento de iniciativas como essa, que possuem apenas aspectos 
positivos, em nome de regras arcaicas e anacrônicas. 
 O Goto mereceria uma medalha, não uma multa e a condenação de sua iniciativa 
exemplar. 
 Cancelando a multa, a Prefeitura de Curitiba tem a chance de dar mais um belo 
exemplo. 
 
 
*Luiz Carlos Rischbieter. Curitibano, 58 anos. Geógrafo e pedagogo. 
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Vista geral dos canteiros. 
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Depoimento de Maria Izabel Cardoso* 
Em 17-01-2021. 
 
 Sou moradora aqui do bairro, moro na Dom Alberto Gonçalves, 1369, próximo à 
rua Ângelo Zeni. Moro aqui desde que nasci, há 49 anos.  
 Conheço o jardim que o Goto cuida, é uma coisa bem legal, eu acho que é uma 
ajuda para os vizinhos que precisam de remédio, como eu que precisei de babosa para 
queimadura de minha tia, precisei de penicilina, que era para fazer um chá para ferida 
aberta da mãe do meu noivo.  
 Então eu acho uma coisa bem interessante, plantas que eu não tenho, pois moro 
em apartamento, pra mim foi bastante benéfico, e quando preciso ele sempre me ajudou. 
Na queimadura de minha tia foi uma situação urgente, ela tinha queimado o braço, ela 
queria colocar o braço na água e passar pasta de dente e aí lembrei que ele tem babosa 
para fora de seu portão e foi o que me ajudou bastante.  
 Acho bacana isso de as pessoas fazerem horta na rua. Eu por exemplo, morei em 
Francisco Beltrão, a cidade é um ovo, né? E se você andar pela rua você encontra pé de 
laranja, pé de maçã, é uma coisa bem legal até mesmo para quem está com fome, está na 
rua, não tem nada, então tem como se virar. 
 
 
* Maria Izabel Cardoso. Curitibana, 49 anos, trabalha com vendas. 
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Alguns apoiadores do Transborda jardim presentes no espaço entre 21/01 e 02/02/2021: Juliano; 
Nigro; Luiz e Mariana; Denise; Oliver e Feniman; Flavio; Cassio e Carlos. Goto e Otto no registro. 
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Depoimento de Mariana Marques Auler* 
Em 31/01/2021. 
 

Relato de visita ao Transborda Jardim em 26/01 . 

 

Em visita ao Transborda Jardim restou bastante evidente que não há qualquer prejuízo à 
caminhabilidade na calçada, já que não há nenhum tipo de obstrução do passeio. Toda 
norma deve ser lida em primeiro lugar por sua finalidade, sob pena de formalismos 
excessivos, que é justamente o que ocorre nesse caso. Isso porque a funcionalidade 
precípua da calçada, para trânsito de pedestres, está plenamente garantida.  

No caso, o corpo de fiscais do Município parece ter confundindo padrões estéticos 
convencionais com a norma, já que o problema parece ter começado pelo estranhamento 
de um fiscal com um jardim que não é grama. Entretanto, a lei instituída sequer define tal 
padrão e esses padrões parecem reger apenas as cabeças de quadrados urbanistas.  

Além disso, há diversos problemas jurídicos nas notificações e infrações providas, por falta 
de precisão, mal enquadramento das condutas e contradições com a própria legislação 
municipal, que se passam a expor:  

 

1. Duas infrações para o mesmo problema inexistente  

A Notificação 4956/2020 (Infração 201636-2020) versa sobre o fato “não fazer 
limpeza/roçada em área destinada ao passeio” (com fundamento no Art. 90 da Lei 
11.095/2004) enquanto a Notificação 4958/2020 – Infração 201638 - 2020 versa sobre 
“Não retirada de troncos de árvores e placa de tapume solta/ obstrução da via” (com 
fundamento no Art. 90 da Lei 11.095/2004).  

Aqui a sujeira e obstrução da rua são gerados por um mesmo fato, que é o Jardim 
Transborda. Ou seja, foram criadas duas infrações pelo mesmo fato. Além da situação 
absurda de se deixar um cidadão à mercê da percepção estética do fiscal sobre o jardim, 
em direito é vedado que se puna alguém duas vezes pelo mesmo fato. Trata-se do 
princípio do non bis in idem. Então, mesmo que se admita a situação teratológica de se 
considerar um jardim cultivado há mais de 5 anos, que não atrapalha a passagem de 
nenhum pedestre, como sujeira ou obstrução da via, esse fato não poderia ter ensejado 
duas notificações distintas.  

 

2. Caráter genérico dos termos da infração/falta de precisão ao apontar-se 
ilegalidades 

A Notificação 4960/2020 (posteriormente Infração 201639-2020) funda-se no fato “não 
recuperar passeio” e aponta como fundamento legal o Art. 86 da Lei 11.095/2004 e 
Decretos 988/2004 e 1.066/2006. Aqui sem abordar os problemas de ordem fática, há um 
problema de forma na notificação, já que tanto para regularizar sua situação quanto para 
exercer seu direito de defesa, o fundamento apresentado não poderia ser tão genérico, no 
caso fundou-se a infração no Art. 86 do Código de Posturas que diz: “A construção e a 
reconstrução dos passeios dos logradouros, em toda a extensão das testadas dos terrenos 
edificados ou não compete aos proprietários e devem ser feitas de acordo com as 
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especificações indicadas para cada caso, inclusive as destinadas a promover e preservar a 
permeabilidade do solo, pelo órgão competente, de acordo com a legislação específica.”  
Portanto, pela forma como a notificação foi feita, sequer é possível se identificar a 
contento o que se considera ilegal.  

 

3. Exigência indevida e descumprimento do dever de isonomia do Município  

A notificação 4957/2020 (Infração 201637-2020), fala de “lixeira instalada no passeio”, 
com fundamento no Art. 142 da Lei 11.095/2004. Nesse caso, há imprecisão no termo 
passeio, já que a lixeira se encontra em verdade instalada na faixa de serviço, próxima ao 
meio fio, sem atrapalhar a circulação de pessoas na faixa de passeio da calçada. Além 
disso, a infração funda-se sobre o Código de Posturas e outros decretos que se destinam a 
regular a construção e reconstrução dos passeios, ou seja, para situações em que os 
cidadãos ainda vão construir ou estão em reformas. O Município não pode arbitrariamente 
exigir a alteração do padrão de uma residência pronta que se encontra dentro do padrão 
legal no tempo de sua construção. Caso o Município fosse fazer tal exigência, deveria 
promover a notificação da cidade inteira para adequação de construções anteriores à 
2004. Destaca-se que quase a totalidade da vizinhança possui o mesmo padrão de 
instalação das lixeiras. Tal fato é visível para qualquer um que visite o local e certamente 
foi verificado pelo fiscal. Assim, dentro da perspectiva da isonomia, que é dever da 
administração pública, pela notificação isolada poderia até mesmo se vislumbrar uma 
postura persecutória.  

 

4. Contradição com outras normas do Município 

Por fim, o principal “problema” que gerou toda série de notificações foi a própria 
existência do Jardim, que é caracterizado pelo fiscal do Município como sujeira e 
obstrução do passeio.   Além dos aspectos já apontados, a exigência de sua remoção 
encontra-se em aberta contradição com a Lei Municipal nº 15.300/2018, que autoriza a 
ocupação de espaços públicos e privados para agricultura urbana, incluídas hortas e 
jardinagem (artigos 1º e 2º) e autoriza expressamente a utilização das calçadas pelo Artigo 
5º, que dispõe: “fica autorizada a utilização de remanescente de recuo e canteiros das 
calçadas somente para prática de hortas e jardinagem urbana, sem prejuízo à 
acessibilidade e mobilidade dos transeuntes”. Portanto, tratar a prática da agricultura 
urbana, que é legalmente respaldada pelo Município, como uma infração consiste em um 
ato arbitrário e contrário ao exercício da cidadania.  

  

 

*Mariana Marques Auler. Curitibana, 30 anos. Advogada e pesquisadora do Centro de 
Estudos de Planejamento e Políticas Urbanas – CEPPUR da UFPR. 
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Trabalhadores da construção civil almoçam e descansam à sombra da vegetação do Transborda jardim num dia de calor, 
sentados  sobre a obra Asfalto estacionado. Quem trabalha sob o sol quente sabe o valor da sombra e do ar fresco. 

05/11/2020. 
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 Goto e Otto nos trabalhos de requalificação técnica do jardim com métodos agroecológicos, no final 
de dezembro de 2015. 
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Faetusa e Luã conferem a primeira moranga do quintal em 14/02/2018. Jardins também produzem alimento. 
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Dia de jardinagem de poda é também dia de coleta de ervas medicinais: em 17/01/2021 foram 
colhidos aproximadamente 400g de carqueja (B. sagittalis), 1,5Kg de mirra-limonete (Tetradenia 
riparia) e 3,5kg de vedélia (Sphagneticola trilobata) . Na foto, saco de vedélia, também conhecida 
popularmente como insulina. 
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Depoimento de Mariza Tezelli* 
Em 17/01/2021. 
  
 Trabalho com cosmética natural e sou uma estudiosa das plantas medicinais.  
 Sempre que possível destilo, produzo extratos e faço macerados de plantas em 
óleos vegetais.  
 Esses preparados, carregados de propriedades das plantas, eu uso como 
ingredientes dos meus produtos.   
 Dou preferência ao plantio orgânico, por isso procuro plantar ou buscar/adquirir 
de quem produz dessa forma.  
 Como viajo bastante, onde vou tento encontrar plantas regionais que me possam 
ser úteis.  
 Em Curitiba fico em casa de família.  
 Meu genro, Goto, em um pequeno espaço de solo, consegue ter uma bela 
diversidade de plantas.  
 Além do quintal, ele planta em frente à casa, disponibilizando a quem por ali passa, 
diversas ervas que são remédios caseiros, ancestrais e da sabedoria popular.  
 Dentre essas plantas podemos destacar a arnica, a carqueja, a sálvia, o anis, o 
boldinho, a erva cidreira, a cavalinha e outras tantas.  
 Como gosto muito, faço uso e fotografo, sempre que estou ali, fico observando os 
acontecimentos.  
 Vejo o Goto, com todo cuidado, fazendo a poda; aproveito pra levar essas 
maravilhas - a própria poda - pra fazer meus insumos: extrato, destilação, oleato... Vejo as 
abelhas, apis e nativas, se deliciando com o doce das plantas; vejo pássaros e borboletas, e 
vejo também pessoas que passam, vizinhos que param pra conversar, pedir ervas pra 
remédio, mudas de flores pro seu jardim.  
 Nunca nada foi negado.  
 Muito pelo contrário.  
 Acho tudo isso muito bonito.  
 É a pura diversidade, troca de saberes e ajuda ao próximo. 
 
 
* Mariza Tezelli. 64 anos, gerente aposentada do Banco do Brasil. Paranaense, morou 10 
anos em Curitiba e atualmente reside em Brasília. Aromaterapeuta, estudante das plantas 
medicinais, empreendedora de cosmética natural, criadora da marca AROMATEZ. 
 

 

Destilação simultânea de folhas de 
goiabeira e pitangueira para 

produção de hidrolato da Aromatez. 
As folhas de pitangueira foram 
colhidas no Transborda jardim.  
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Abelha-européia (Apis mellifera) colhe néctar e pólen na florada de carqueja (B. sagittalis). Florada de erva-doce 
(Foeniculum vulgare). Florada de picão-preto (Bidens pilosa). Borboleta Tegosa claudina colhe néctar em flor de vedélia 
(Sphagneticola trilobata). Transborda jardim, Bom Retiro, Curitiba, 17/01/2021. 
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Outras relações ecológicas: Otto pesca abelhas nativas para observação. Isca de flor de sálvia-ananás 
(Salvia elegans Vahl) colocada na ponta de uma vara de bambu e aproximada da florada de 

callianthe (Callianthe amoena). 10-07-2017. 
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Foto e postagem de Ricardo Leinig sobre a "biodiversidade de calçada" e o "belíssimo paisagismo de calçada" do  
Transborda jardim (antes de ser assim nominado) na página do facebook da comunidade da Horta Comunitária de Calçada 
do Cristo Rei, em 01/11/2018. Besouro nativo da família Chrysomelidae pousa numa folha de Salvia melissiflora, espécie  
também nativa. 
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Depoimento de Ricardo Leinig* 
Em 30-01-2021. 

 
Se essa calçada fosse minha... 
 

Se essa calçada, se essa calçada fosse minha eu tentaria, eu tentaria ter a 
capacidade de mantê-la exatamente como ela é. Imagine que até as pedras já estão ali. 
Sim, elas estão e pelo nível da escassez e pelo jeito que harmonizam com todas aquelas 
plantas e aqueles bichos, são ainda mais preciosas que as de brilhante. E isso sem contar 
que as crianças que passam por ali as utilizam como uma mini calçada para cruzarem 
seguras, por entre as plantas, até o outro lado. Ali onde tudo volta a ser sem graça.  

Ah, como eu queria que a calçada do Goto, do Otto, da Fae e do Luã, fosse minha. 
Esse foi o primeiro pensamento que eu tive quando, depois de conhecer o Goto, fui pela 
primeira vez à sua casa. E que feliz coincidência foi pra mim, ver que o endereço anotado – 
onde fica a calçada e a casa que forma uma linda continuidade com ela – fica na Rua João 
Guilherme Guimarães. Pertinho da entrada do túnel do pirata Zulmiro, ali na Bica, o 
Bosque Gutierrez para outros, ou o Bosque Chico Mendes para aquele gestor sob as asas 
do qual o atual – que quer destruir a calçada – foi chocado. Aposto que não te contaram 
que o ovo era de serpente, Jaime! Olha o estado de conservação do Bosque Chico 
Mendes! Olha o que ele quer fazer com a calçada em frente à casa do Goto, do Otto, da 
Fae e do Luã! Pobre Chico Mendes! Pobre calçada! É triste, pois nasci ali naquela região. E, 
antes de mim, meu pai e meu avô. Então, eu já conhecia o bosque bastante antes de ele 
ter sido rebatizado em homenagem ao Chico Mendes. E foi só por que esse foi o nome que 
eu não fiquei bravo com a mudança. 

Dá até pra imaginar caso o nome Chico Mendes tivesse emplacado. Desde ali, 
partiriam inúmeras calçadas cheia de plantas. Umas espécies numa e outras, noutra. E elas 
se uniriam quase a ponto de não ser notada a separação entre as calçadas em frente a 
uma e outra casa até chegarem ali, na calçada desses queridos amigos que agora teimam 
com toda a força – mais a nossa – para não verem as plantas da calçada botadas abaixo. 

Bem que eu não acreditei naquele dia que a Mariana, eu e o Vanderlei fomos 
conversar com o prefeito que, como um rei, recebia súditos para julgar monocraticamente 
a pertinência de suas reclamações. O homem da minha Curitiba, que durante meses tinha 
mostrado a nós que a horta da calçada do Cristo Rei e as bananeiras do Juvevê não faziam 
parte do que é a, apenas sua, cidade. Mas não deu certo? Sim e não.  

Sim, pois horta e as bananeiras puderam seguir, um movimento se uniu, um então 
vereador muito sensível desde bastante antes de ser vereador encampou e nasceu a lei de 
agricultura urbana da cidade.  

Não, pois a lei ainda não foi regulamentada e é essa regulamentação que vai 
permitir que os efeitos previstos na lei existam, na prática.  

Não, de novo, porque está claro que o sim do rei se deu apenas pelo fato de que as 
tentativas anteriores de deslegitimar a horta da calçada do Cristo Rei não vingaram e a 
população ficou hegemonicamente a favor da horta. E, parece ser esse jeito o único capaz 
de dissuadir esse tipo de gente egoísta que pensa que o meu e a minha é mais importante 
que a diversidade de nossos.  

Não, especialmente agora, não, pois o jardim da calçada em frente à casa do Goto, 
do Otto, da Fae o do Luã está ameaçado de deixar de existir.  

Em pensar que já tivemos, logo ali ao lado, bosque batizado em homenagem a 
Chico Mendes. E justo pelo tutor do atual prefeito. E já tivemos mais, oficialmente, bem 
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mais que isso. Já tivemos projetos oficiais da prefeitura de Curitiba que previam converter 
todo o paisagismo, homogêneo e comercial, de todos os equipamentos públicos da cidade 
de Curitiba em áreas muitíssimo parecidas com o que é o da caçada da João Guilherme 
Guimarães. Sim, muito dinheiro público foi investido.  

Ali no jardim botânico da cidade existe o museu botânico, fundado por um dos 
maiores especialistas do planeta em botânica, o Sr. Gerdt Guenther Hatschbach, que 
trabalhou incansavelmente até seus últimos dias de vida, que se deram em 2013, 
registrando a diversidade florística do Brasil. Ali, também, tinha (ou ainda tem, Sr. 
Prefeito?), uma equipe muito importante que era dividida entre aqueles que iam para o 
mato coletar espécies de plantas com potencial ornamental, uma estufa para testar 
adaptação e a capacidade de propagação massiva dessas plantas, justamente com a 
finalidade de abastecer a necessidade de substituir o paisagismo dos equipamentos 
públicos da cidade. E essa era apenas a proposta inicial, que visava igualmente criar 
tendência para influenciar em sentido de a capital do Paraná ter paisagismo biodiverso por 
toda a cidade.  

O que é, senão isso, o jardim de calçada da frente da casa do Goto, do Otto, da Fae 
e do Luã? Ele é isso e mais que isso. É um jardim biodiverso. É um local pelo qual crianças 
passam. É um lugar que freq6uentado por uma quantidade enorme de indivíduos de 
diversas espécies de beija-flores e de abelhas nativas sem ferrão! ABELHAS NATIVAS SEM 
FERRÃO, SR. PREFEITO! É nutrido pelo ciclo das próprias plantas que ali estão e pelo 
composto que é cuidadosamente preparado no quintal de casa. Que consome os resíduos 
orgânicos daquela residência que, caso contrário, teriam que ser recolhidos por 
pesadíssimos caminhões de lixo que funcionam à base de combustível fóssil e que 
depositam toneladas e toneladas de resíduos em locais cada vez mais escassos. É cercado 
com troncos de podas de árvores encontradas pela redondeza da residência que, do 
mesmo modo que no caso dos resíduos, poupam espaço em caminhões. É, um área de 
permeabilidade às águas das chuvas com bastante mais capacidade de absorção do que a 
de um compactado gramado.  

Ah, mas tem uma pessoa que denunciou! Uma pessoa! Apenas uma pessoa! 
Vamos, eu e você, duas pessoas que somos, ligar no nº 156 e exigir que o jardim fique? É 
disso que se trata? Obviamente que não e, caso fosse, não seria uma obrigação do 
servidor público bem formado orientar o denunciante em apenas um dos ricos sentidos 
que abrangem o jardim dessa calçada? Simples: “caro cidadão, isto não é mato. Isto é um 
jardim biodiverso que possuí várias finalidades”. Para muitas pessoas, por exemplo, abelha 
é abelha. E abelha pica. O que faz a prefeitura diante de uma reclamação de um cidadão 
que tem medo de abelha? Bem, aí é o “meu projeto”, da “minha cidade”, e eu informo.  

Talvez estejamos sendo injustos e se trate de lei, não? Não! Mais uma mentira que 
basta olharmos para o jeito discricionário usado pelo prefeito para consentir a presença da 
horta e para as explicações dos técnicos do IPPUC logo após esse consentimento. Não 
existe nada na lei do urbanismo que determine que as plantas das calçadas podem ser 
apenas as gramas.  
 Aliás, falando em horta do Cristo Rei, e para não sermos injustos e incoerentes, o 
jardim biodiverso da Guilherme Guimarães leva uma vantagem cultural – e legal – sobre a 
horta da calçada. É que a horta foi implantada na frente de um terreno baldio, do qual o 
proprietário além de permitir a existência da horta, não se envolve com os seus cuidados 
que ficam a cargo dos moradores do entorno. Assim, a sua manutenção é um grande 
desafio que até hoje está em questão. Em alguns momentos ela tem mais cuidados e em 
outros menos. É um nobre desafio que visa reconstituir a cultura do cultivo de alimento e 
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o sentido de apropriação e responsabilização dos cidadãos com o cuidado espaço público 
(entre tantos outros potenciais que ficaram conhecidos em momentos de litígio entre os 
mantenedores e o poder público). Jamais, por utopicamente perfeita que uma gestão 
pública seja, ela dará conta de todos os desafios de zelar por cada canto de uma cidade. Já, 
o jardim biodiverso, fica exatamente em frente à residência de seu próprio mantenedor 
que, por lei, já é o responsável por seu cuidado. É ele, inclusive, que foi notificado e que 
está sendo muito injustamente multado. Este espaço não corre os mesmos riscos que a 
horta da calçada com a oscilação entre períodos de mais e menos cuidados.  
 Enfim, e se esse jardim fosse nosso? Haveria margem para que o anjo decaído do 
divinizado urbanismo curitibano tentasse destruí-lo? 
 
 
*Ricardo Leinig. 42 anos, curitibano, ex-vizinhança do Transborda jardim, residente em 
São José-SC. Biólogo, antropólogo, indigenista, ativista de hortas urbanas, funcionário da 
FUNAI-SC. 
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Caminho interior de cima. 
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Caminho interior do meio (no primeiro plano). E ao fundo, caminho interior de baixo. 
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Caminhos transversais. 
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Depoimento de Sandra Regina Barros Ribeiro*  
Em 26-01/2021. 
 
 Sou moradora do bairro Bom Retiro, na rua Henrique Itiberê da Cunha. Passo todo 
dia em frente ao Transborda jardim, casa do Goto, quando saio para passear com meu 
cahorro. Sempre que eu preciso de uma erva medicinal para fazer um chá eu acabo 
colhendo ali, pois ali tem várias ervas medicinais. Essa semana mesmo eu precisei de umas 
folhas de babosa porque estou com uma amiga que está fazendo quimioterapia, e ela 
disse que a babosa é a única que está ajudando ela, pois diminui o enjôo. Como eu não 
tenho em minha casa, fui ali e ele gentilmente cedeu umas folhas. Então, o jardim só está 
ajudando o pessoal da vizinhança, pois se a gente precisa de um chá, corremos ali, pois 
tem várias ervas medicinais. E o caminho é esse, tomar chá com ervas medicinais, muito 
melhor do que ficar tomando remédio. E ele ali só está ajudando, dividindo, repartindo as 
ervas medicinais quando alguém precisa. 
 
 
* Sandra Regina Barros Ribeiro. 56 anos, nascida em Barão do Lucena, Nova Esperança-
PR, residente em Curitiba há 40 anos. Funcionária da Assembléia Legislativa do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Caminho interior de baixo. 
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Pausa para beber uma infusão de erva-cidreira-de-arbusto (Lippia alba), para conversar e para uma 
sessão fotográfica no jardinete público Transborda jardim. Doroti Mehl nasceu, foi criada e sempre 
residiu no bairro Bom Retiro, é de uma família de origem alemã que está há 150 anos em Curitiba, 
tinham sítio na região muito antes da urbanização chegar. Ela mora há 75 anos no bairro. Conheceu 
meu pai e minha mãe  quando moravam aqui, antes de se casarem. Conheceu meus avós. Sua mãe 
era amiga de minha avó, mãe de minha mãe. Minha  avó e mãe que moraram na casa onde 
moramos hoje. Meus avós de origem suíça e lituana que construíram a casa no final da década de 
1950. Arte e jardinagem aproximam pessoas, histórias e gerações. Na foto, Goto e Doroti, e no clic  
fotográfico, Otto. 04/02/2021. 
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Depoimento de Sergio Moura* 
Em 28-01-2021. 
 
Newton Goto, o jardim é o corpo mais largo... 
  
 Curitiba já nos emocionou mais com sua paisagem altiva, sua agenda cultural 
emergente dos tempos áureos dos Encontros de Arte Moderna, da Profª Adalice Araújo, 
do Centro de Criatividade e sobretudo, dos tantos manifestos que a definiam como cidade 
ecológica, padrão de modernidade e desenvolvimento social. 
 Os tempos são outros e a realidade nos impõe uma Curitiba conservadora e pouco 
democrática, dominada por inúmeras dificuldades de convivência social, política, 
problemas que toda megalópole providencia, ainda mais numa pandemia! 
 Novas iniciativas, contudo, não faltam nos dias de hoje e em outras margens, 
vemos brotar beleza e sensibilidade. Curitiba não pode perder suas humanidades, pois, 
não existe saída para uma civilização alienada de seu meio de origem, sua Natureza. 
Montanhas, árvores, plantas, hortas e jardins cultivados geram alegria e paz que 
promovem equilíbrio mental e saúde, valores inegáveis que a comunidade não pode 
esquecer pois são essências de qualidade de vida. Quanto mais ações orgânicas criativas 
integrem elementos naturais com a criação artística, melhor será para as crianças, jovens e 
comunidade, promotoras que são da educação completa e do ser sensível.  
 A casa de Newton Goto, seu jardim não convencional, transborda em belezuras 
pensadas para se contemplar. Sobre a calçada, logo vemos um relevo escultural à frente 
da casa. O primeiro impulso é de parar e pensar, caminhar, sentar, conversar, respirar e 
relaxar. É neste instante criador que o olhar promove o chão como lugar comum da arte, 
permitindo contemplar a totalidade. A obra se comunica com o entorno, o jardim vira 
lugar sagrado, o silêncio é libertário e o grande mistério nos amplia a percepção. É quando 
tudo – a rua, a calçada, a casa, o jardim, a obra de arte – se completa como uma coisa só! 
 
 
*Sergio Moura. 71 anos. Manauara, mudou-se para Curitiba em 1973 e reside há 28 anos 
na Colônia Faria, Colombo-PR. É Artista visual, artista educador e mestre pipeiro. Website: 
https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 
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Depoimento de Thaís Itapema*  
Em 16-01-2021. 
 
 Este relato visa abordar as nuances percebidas no que diz respeito à relação com o 
jardim, mantido sob os cuidados do amigo Newton Goto. Quando digo que o jardim é 
mantido sob o zelo de Goto, é porque um jardim não é algo que configura-se como posse  
individual, ou de benefício exclusivo. Um espaço que se proponha a manter inúmeras 
espécies de uma botânica diversa, como convite a uma biodiversidade e fauna local (como 
colibris, abelhas e demais polinizadores), possui uma inquestionável importância urbana e 
ecossistêmica.   
  Um jardim conserva e abarca em si a oferta de um significado mais amplo: 
primeiramente para a vizinhança, há oportunidade de acesso a medidas de cuidados 
integrados de saúde, seja física ou mental. A sensorialidade em deparar-se com a 
natureza, e o vínculo com um jardim demanda atenção, presença, disponibilidade, 
contribuindo também como atividade terapêutica (eficácia já há muito comprovada por 
abordagens médicas tradicionais). Das inúmeras vezes que pude visitar a residência 
acompanhada de meus filhos (hoje nas faixas etárias de 14, 7 e 5 anos), vivenciei 
agradáveis aprendizados sobre plantas medicinais, ornamentais, comestíveis, além de ser 
observadora de uma prática, sem dúvida, cidadã por parte do Goto. Sua postura de zelo, 
para além dos limites de um portão, abrange aspectos comunitários, através de um 
exemplo colaborador e cuidadoso.  Pude presenciar também uma fomentação educativo-
pedagógica nas crianças:  envolvem-se genuinamente com sua curiosidade e observação. 
Um aprendizado de nível artesanal, sensorial, artístico, cidadão, ecológico. Tal prática é 
inspiradora e oferta um modelo mais conscientes de vínculo social, comunitário, cultural e 
de responsabilidade urbana por parte de cada um de nós. 
 
 
*Thaís Itapema. Artista, mãe, naturalista e doula. Paulistana, 32 anos, vive em Curitiba há 
11 anos. 
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