ILUSTRÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
Modificação ao Projeto de Lei 12/2019

Plano Diretor

COMISSÁRIA INCORPORADORA CATARINENSE, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 78.643.293/0001-12, com sede na Rua João
Bauer, 329, sala 02, Centro, cidade de Itajaí-SC, CEP 88.301-500, vem perante V. Sª
expor

e

requerer

o

que

segue,

com

a

finalidade

de

propor

alteração

(modificativa/supressiva) no projeto do Plano Diretor desta cidade
I

DO INTERESSEE
A Requerente é proprietária de imóvel no bairro Ubatuba, sob matrícula 10.697,

do 1º Registro de Imóveis desta comarca, pendente de desmembramento. Tal imóvel é
situado entre a Rodovia Duque de Caxias e a faixa de marinha. O loteamento Jardim
Independência foi aprovado por esta municipalidade em 20 de junho de 1972.
Sendo assim, o requerente tem interesse no planejamento urbano desta
cidade, vez que afeta sua propriedade.
II - DA PROPOSTA MODIFICATIVA
a) Artigo 184 do Projeto de Lei Complementar 12/2019
O Artigo 184 do projeto de Lei Complementar 12/2019 que deve ser modificado
no trecho que indica as áreas de preservação, em especial o artigo:
Art. 184. As Zonas Especiais de Proteção Ambiental são áreas
destinadas a reserva e proteção de encostas, morros, recursos
naturais da flora e fauna, manguezais e restinga existentes no
município, sendo classificadas em 2 (duas) categorias: ZEPA-1
(encostas e morros) e ZEPA-2 (manguezais e restinga).
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Neste sentido temos que o critério florístico

restinga foi indicado de forma

isolada no caput do artigo 184 do projeto de Lei 12/2019, sem considerar o critério
geológico, em conformidade ao adotado pela Legislação federal.
Cumpre destacar que o critério legal
expressão

deve vir conjugado com a

ou fixadora de dunas , e está sendo utilizado de

forma isolada (somente a vegetação, sem corresponder ao critério geológico) como critério
para determinar as áreas indicadas no zoneamento como área de preservação (anexo 3 do
Plano diretor

área indicada em apenso neste requerimento).

Conforme a Lei 12.651/2012:
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: [...]
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;
O Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio de suas Câmaras
de Direito Público em julgamento conjunto decidiram que nem toda vegetação de restinga
deve ser considerada como APP, devendo para tanto conjugar o critério da vegetação
com o geológico, no estrito cumprimento do que determina a legislação (decisão em
anexo). Colacionamos ementa representativa:
EMBARGOS

INFRINGENTES.

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL.

CÓDIGO

FLORESTAL. RESTINGA: ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEMPRE
OU APENAS QUANDO FIXADORA DE DUNAS OU ESTABILIZADORA DE
MANGUES?

ADOÇÃO

DA

SEGUNDA

HIPÓTESE.

INTERPRETAÇÃO

EXTENSIVA INADEQUADA. APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 4º, INC.VI, DA LEI
FEDERAL N. 12.651/ 2012 (NOVO CÓDIGOFLORESTAL).REJEIÇÃO. Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n. 000231213.2017.8.24.0000, da comarca da Capital, 3ª Varada Fazenda Pública, em que é
Embargante Ministério Público do Estado de Santa Catarina e são Embargados
Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros. O Grupo de Câmaras de
Direito Público decidiu, por maioria devotos, rejeitar os embargos infringentes.
Custas legais.
Embargos

Infringentes

n.

0002312-13.2017.8.24.0000,

da

CapitalRelator:

Desembargador João Henrique Blasi julgado em 27/06/2018. (sem grifo no original)
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. MEIO AMBIENTE.
INADEQUAÇÃO

DA

VIA

ELEITA.

INCOMPETÊNCIA

DO

JUÍZO.ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRIO
PASSIVO

NECESSÁRIO.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

PRELIMINARES RECHAÇADAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
DIFERENÇA

ENTRE

"RESTINGA"

RESTINGA".

CARACTERIZA

E

ÁREA

"VEGETAÇÃO
DE

DE

PRESERVAÇÃO

PERMANENTE, NOS TERMOS DA LEI, APENAS A RESTINGA,
COMO FIXADORAS DE DUNAS OU ESTABILIZADORASDE
MANGUES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 4º, VI, DA LEI
FEDERAL N. 12.651/ 2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL).
SENTENÇA

QUE

IMPEDIU

A

CONCESSÃO

DE

LICENÇA

AMBIENTAL, INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO
ACIDENTE GEOGRÁFICO "RESTINGA". DECISÃO REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJSC, Órgão Especial, Agravo(§ 3º art. 4º da Lei 8.437/92) em
Pedido de Suspensão de Liminar n. 2014.028915-9/0001.00, da
Capital, Relator Designado: Des. Cesar Abreu, j. 15.10.2014). (AC
2014.079082-7, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 28.7.2015, fls. 706 e 707
- destaquei)
Compulsando o projeto do Plano Diretor, temos que há na indicação das
diversas zonas a vegetação de restinga como típica. É incontroverso que a referida
vegetação é comum em região litorânea, e permeia todo o Município.
Ao se adotar a indicação no referido artigo 184 que as Zonas Especiais de
Proteção Ambiental, tão somente a

como caracterizadora da

, trará interpretação vaga e consequentemente divergências acerca
do entendimento a ser adotado para fins de caracterização de área de preservação
permanente ou não, inclusive com relação ao adotado pela norma federal, bem como
jurisprudencial acerca da matéria, suscitando inclusive novos litígios judiciais acerca do
assunto, qual já fora pacificado.
Cumpre destacar que no Artigo 186 e 187 do Projeto de Lei 12/2019, o qual faz
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alusão à Zona Especial de Preservação Ambiental este indica:
Art. 186. São características das Zonas Especiais de Proteção
Ambiental:
[...]
V - existência de Área de Preservação Permanente;
.
Art. 187. São condicionantes que limitam a ocupação das Zonas
Especiais de Proteção Ambiental:
I - a existência de Áreas de Preservação Permanente;

Para a caracterização das áreas de preservação permanente para o bioma
12/2019, deve-

as restingas, como fixadoras de

dunas ou estabilizadoras de mangues . Para evitar conflitos e divergências
interpretativas, conforme exposto acima, a modificação do caput do artigo 184 é medida
que se impõe.
Ante o exposto, este requerente propõe a seguinte mudança no Projeto de Lei
12/2019:
Onde se lê:
Art. 184. As Zonas Especiais de Proteção Ambiental são áreas
destinadas a reserva e proteção de encostas, morros, recursos
naturais da flora e fauna, manguezais e restinga existentes no
município, sendo classificadas em 2 (duas) categorias: ZEPA-1
(encostas e morros) e ZEPA-2 (manguezais e restinga).
Leia-se:
Art. 184. As Zonas Especiais de Proteção Ambiental são áreas
destinadas a reserva e proteção de encostas, morros, recursos
naturais da flora e fauna, manguezais e restinga, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues, existentes no município,
sendo classificadas em 2 (duas) categorias: ZEPA-1 (encostas e
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morros) e ZEPA-2 (manguezais e restinga, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues). (sem grifo no original)
b) Anexo 03 do Projeto de Lei 12/2019
Com relação ao anexo 03

ZEPA-2 na praia de Ubatuba, partindo do critério

da norma federal e entendimentos jurisprudenciais já expostos no item anterior, temos que
se deve proceder à correção da área indicada como de preservação ZEPA-2
correspondente ao trecho das Ruas Campo Alegre à Rua Braço do Norte, identificada na
imagem abaixo (em anexo), para conformidade ao critério da Lei 12.651/2012:

Para fins de comprovação, de que a área não é caracteriza como área se
preservação permanente nos termos da Lei 12/651/2012, colacionamos laudo ambiental
apresentado pela Requerente da lavra da CAF-Consultoria Ambiental, referência em
estudos nesse sentido, cujo currículo é indicado no parecer, no qual o perito é claro no
sentido de que:
O terreno é arenoso

predominância de areia fina;
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O imóvel não possui dunas ou mangue em toda sua extensão;
No entorno da área em questão existem dois loteamento aprovados
Jardim Áurea e Jaraguá do Sul, o que demonstra que à época não havia
qualquer ônus ambiental que impedisse a implantação.
Colacionamos também laudo ambiental da lavra do engenheiro agrônomo
Roberto Armando Hartmann Robaina Junior (CREA/SC 064858-4), para outro proprietário
de imóvel na mesma área do loteamento. O que comprova inclusive que há diversos
munícipes afetados pelo entendimento diverso do que determina a legislação federal.
Sendo assim, resta demonstrado que a referida área indicada no anexo 3 do
Plano Diretor, está constando de forma equivocada o imóvel do Requerente, cujo
loteamento foi aprovado e possui estrutura urbana consolidada, o que, afasta qualquer
possibilidade de ser considerada como Zona Especial de Preservação Ambiental 2
(manguezal e restinga), inclusive comprovado por meio de laudos ambientais (em anexo).
III

DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto requer de V. Sª
a) Modificação do artigo 184 do Projeto de Lei 12/2019, de acordo com os
fundamentos expostos, para a seguinte redação:
Art. 184. As Zonas Especiais de Proteção Ambiental são áreas
destinadas a reserva e proteção de encostas, morros, recursos
naturais da flora e fauna, manguezais e restinga, como fixadoras
de dunas ou estabilizadoras de mangues, existentes no município,
sendo classificadas em 2 (duas) categorias: ZEPA-1 (encostas e
morros) e ZEPA-2 (manguezais e restinga, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues). (sem grifo no original)
b) Modificação do anexo 03 do Plano Diretor, excluindo a área indicada como
sendo ZEPA-2, vez que não corresponde com o critério adequado pela Lei
12.651/2012;
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Termos em que, espera deferimento.
São Francisco do Sul-SC, 29 de julho de 2020.

Trindade e Guimarães Advogados Associados
OAB/SC 2.331

Em anexo:
1. Aprovação do loteamento;
2. Mapa cadastro junto ao Município comprova que o loteamento é
reconhecido sobre a área.
3. Laudo ambiental do Requerente;
4. Laudo solicitado por terceiros pretensos adquirentes;
5. Matricula 10.697 do 1º Registro de Imóveis desta comarca;
6. Planta do local;
7. Entendimento do TJSC sobre as restingas
8. Área da ZEPA-2 a ser corrigida
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