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PARECER  N. 157/PGM/GAB/2021 
REFERÊNCIA: ACP 5004793-41.2021.4.04.7200 
ASSUNTO: Entendimento sobre decisão liminar proferida na ACP 500479-3-
41.2021.4.04.7200/SC. Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição. 

 
 
 

I – DO RELATÓRIO 

 

Trata-se de questionamentos enviados pela Fundação Municipal do Meio 

Ambiente – FLORAM e pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano – SMDU, 

solicitando a essa Procuradoria Geral que esclareça, em síntese, os entendimentos aplicáveis 

à Administração Pública Municipal à luz da r. Decisão liminar proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n. 5004793-41.2021.4.04.7200/SC, em trâmite à 6ª Vara Federal da Justiça 

Federal de Florianópolis/SC. 

 

É o relatório. 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Na data de 08 de março de 2021, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação 

Civil Pública n. 5004793-41.2021.4.04.7200, versando, nos termos da exordial, “sobre os 

gravíssimos danos ambientais ocorridos no final do mês de janeiro de 2021, oriundos do rompimento dos 

taludes da lagoa de estabilização (evapoinfiltração - LEI) integrante da estação de tratamento de esgotos da 

Lagoa da Conceição, nesta capital, e da consequente inundação e destruição de casas, terrenos, faixa de 

praia lagunar, bem como da contaminação das águas da Lagoa, com danos à sua fauna e flora, além do 

risco à saúde pública” (Evento 1, p. 2), em alusão ao acidente havido em 25/01/2021 junto à 

Lagoa da Evapoinfiltração – LEI integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da 

Lagoa da Conceição, de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN. 

 

Nesse cenário, exsurgem, neste Município de Florianópolis, dúvidas a respeito 

da aplicação das restrições e condições impostas na respeitável Decisão liminar proferida 

nos autos em referência, com impactos diretos às rotinas da FLORAM e SMDU, em que 

pendentes processos de aprovação ambiental e urbanística, respectivamente, junto à região 
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da Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, gerando significativa repercussão sobre os 

administrados e, acima de tudo, sobre o desenvolvimento do Município de Florianópolis. 

 

Com efeito, desde 12/03/2021, emana efeitos a r. Decisão do douto Juízo da 

6ª Vara Federal de Florianópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 5004793-

41.2021.4.04.7200, deferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo ilustre Ministério Público 

Federal. Extrai-se da r. Decisão o principal ponto de controvérsia: 

 

“Isto posto, defiro o pedido liminar para determinar: (...) g) ao 

Município a suspensão de todos os alvarás de construção multifamiliares, de 

implantação de loteamentos ou de estabelecimentos comerciais de grande 

porte, deferidos na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição ainda não 

iniciados, bem como a suspensão de novos processos de aprovação de 

alvarás, haja vista o exaurimento da capacidade do sistema de saneamento da 

ETE da Lagoa da Conceição, e até que haja efetiva e sustentável solução para 

essa infraestrutura básica.” (Evento 9 dos autos da ACP n. 5004793-

41.2021.4.04.7200). 

 

Nesse contexto, imperiosa análise apurada do r. Pronunciamento, culminando 

em interpretação que prime pelo fiel atendimento à determinação judicial em tela e, 

simultaneamente, assegure uniformidade e segurança jurídica no território municipal, 

evitando a imposição de gravames desnecessários aos administrados. 

 

Sob esse prisma, em atenção às manifestações da FLORAM (inclusive 

respectiva Folha de Rotina n. 183/2021-DILIC) e SMDU, passa-se à elucidação dos 

principais questionamentos advindos na aplicação concreta dos respeitáveis ditames 

judiciais, firmando os seguintes posicionamentos jurídicos no âmbito desta municipalidade: 

 

i. Qual a abrangência territorial da r. Decisão na Ação Civil Pública n. 5004793-

41.2021.4.04.7200, considerando a referência à “Bacia Hidrográfica da Lagoa da 

Conceição”? 

 

A Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição engloba, em suma, as áreas 

territoriais conhecidas como Costa da Lagoa, Centro da Lagoa (Centrinho), Canto da 
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Lagoa, Porto da Lagoa, Canal da Barra, Barra da Lagoa e Rio Vermelho (Rio João 

Gualberto)1. A r. Decisão abrange, portanto, os distritos administrativos da Lagoa da 

Conceição, do São João do Rio Vermelho e da Barra da Lagoa. 

 

ii. Quais os empreendimentos (tipo e porte) atingidos pela determinação de “suspensão de 

todos os alvarás de construção multifamiliares, de implantação de loteamentos ou de estabelecimentos 

comerciais de grande porte, deferidos na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição ainda não iniciados, 

bem como a suspensão de novos processos de aprovação de alvarás, haja vista o exaurimento da capacidade 

do sistema de saneamento da ETE da Lagoa da Conceição, e até que haja efetiva e sustentável solução 

para essa infraestrutura básica”? 

 

Cingiu-se a r. Decisão liminar a dispor taxativamente sobre as “construção 

multifamiliares, de implantação de loteamentos ou de estabelecimentos comerciais 

de grande porte” localizados na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, sem que se 

possa ponderar de extensiva restrição aos projetos unifamiliares e outros não citados ao 

decisum. 

 

No tema, corroborando a interpretação em voga, oportuno trazer à tona 

excertos da Petição Inicial (Evento 1), que calcou o r. Pronunciamento em análise: 

 

“Desta forma, uma vez que o evento ou calamidade pública do 

rompimento dos taludes da LEI da ETE da CASAN da Lagoa da Conceição 

desnudou um licenciamento ambiental irregular (pelo descumprimento de 

condições determinadas há pelo menos quatro anos) e um exaurimento da 

capacidade de tratamento com esse sistema lá implantado e em funcionamento, 

não pode o Município pretender aprovar novos loteamentos ou sua 

ocupação, ou prédios de grande porte (multifamiliares, 

estabelecimentos comerciais com incremento de usos, etc.) na região, 

haja vista que não há a possibilidade de novas ligações ao sistema (está 

                                                 
1 Estimativa de aporte fluvial na lagoa da conceição, Florianópolis – SC – comparação dos métodos 
de medição de vazão do flutuador e flowmeter, XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2017, 
disponível em: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/abrh/Eventos/Trabalhos/60/PAP022556.pdf 
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exaurido), e porque sobrecarregar o sistema existente será colaborar para 

tornar a Lagoa da Conceição um espaço sem vida.” (Evento 1, p. 29). 

 

“7) seja determinado ao Município a suspensão de todos os alvarás 

de construção de prédios multifamiliares, de implantação de loteamentos 

ou de estabelecimentos comerciais de grande porte, deferidos na Bacia 

Hidrográfica da Lagoa da Conceição e ainda não iniciados, bem como a 

suspensão de novos processos de aprovação ou alvarás, haja vista o 

exaurimento da capacidade do sistema de saneamento da ETE da Lagoa da 

Conceição, e até que haja efetiva e sustentável solução para essa infraestrutura 

básica” (Evento 1, p. 39). 

 

Nesse diapasão, em expressão do princípio da adstrição ou congruência, é 

certo de que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de 

questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (art. 141 do Código de Processo 

Civil).  

Com isso, compondo as causas de pedir da lide submetida à Justiça Federal, 

buscou o i. MPF a restrição à aprovação de “novos loteamentos ou sua ocupação, ou prédios de 

grande porte (multifamiliares, estabelecimentos comerciais com incremento de usos, etc.) na região”, 

enquanto empreendimentos capazes de ocasionar, no entendimento ministerial, maior 

impacto frente ao sistema de esgotamento sanitário da Lagoa da Conceição. 

 

Atendo-se o d. Juízo aos limites definidos à exordial, restam abrangidos pela r. 

Decisão liminar tão só os “novos loteamentos ou sua ocupação, ou prédios de grande porte 

(multifamiliares, estabelecimentos comerciais com incremento de usos, etc.)” nos dizeres da Petição 

Inicial, refletido no pleito de tutela de urgência como “alvarás de construção de prédios 

multifamiliares, de implantação de loteamentos ou de estabelecimentos comerciais de grande porte” e à r. 

Decisão como “alvarás de construção multifamiliares, de implantação de loteamentos ou de 

estabelecimentos comerciais de grande porte”. 

 

Consoante bem registrado pelo ilustre Assessor do Sistema Jurídico da SMDU, 

Dr. Fernando Berthier da Silva, igualmente debruçando-se sobre o pronunciamento judicial 

em comento, “em momento algum fora firmada a impossibilidade de concessão de alvarás para projetos 

unifamiliares, muito menos o cancelamento de alvarás emitidos para edificações unifamiliares, não havendo 
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negativa judicial quanto à concessão de alvarás/licenciamentos nestes casos” (Despacho de 

16/06/2021). 

 

Desse modo, a suspensão de alvarás de construção e de novos processos de 

aprovação de alvarás abrange, única e exclusivamente, os empreendimentos considerados 

como prédios multifamiliares, loteamentos e estabelecimentos comerciais de grande porte, 

sem que se possa cogitar da mesma limitação aos projetos unifamiliares e outros 

não taxativamente referidos pelo d. Juízo, sob pena de inviabilizar por completo o 

desenvolvimento lícito da região e tolher os direitos constitucionais à moradia, à 

propriedade privada e à livre iniciativa dos proponentes. 

 

A aplicação extensiva e o cerceamento de empreendimentos alheios à r. 

Decisão importam, ainda, em  malferimento à Lei n. 9.784/1999, cujo art. 2º impõe à 

Administração Pública obediência aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência, bem como a adequação entre meios e fins, “vedada a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público”. 

 

Finalmente, sem ignorar o direito adquirido dos administrados, a r. Decisão 

liminar se restringe aos empreendimentos “ainda não iniciados” e “novos processos de 

aprovação”, não importando em restrições aos empreendimentos já iniciados, 

instalados, concluídos ou em operação à época da publicação do pronunciamento. 

 

Destarte, à luz da r. Decisão liminar, deve a Administração Pública adotar as 

restrições judiciais tão somente em relação aos prédios/edifícios multifamiliares, 

loteamentos e estabelecimentos comerciais de grande porte, novos ou ainda não 

iniciados, na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição. 

 

iii. A r. Decisão é aplicável ao processo de licenciamento ambiental ou se restringe ao 

licenciamento urbanístico? 

 

Referindo-se unicamente aos “alvarás”, atinentes ao licenciamento ou 

aprovação de cunho urbanístico de competência da Secretaria Municipal de 
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Desenvolvimento Urbano – SMDU, a r. Decisão não implica, per se, na suspensão dos 

processos de licenciamento ambiental junto à Fundação Municipal do Meio Ambiente – 

FLORAM. 

 

Não se olvida que os processos de licenciamento ambiental de 

prédios/edifícios multifamiliares, loteamentos e estabelecimentos comerciais de grande 

porte (atentando-se ao porte previsto na Resolução CONSEMA n. 98/2017) localizados na 

Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição serão impactados pela suspensão da emissão de 

alvarás de construção e de novos processos de aprovação de alvarás, dada a interlocução 

entre a aprovação urbanística e ambiental.  

 

Os processos de licenciamento ambiental deverão, todavia, tramitar 

normalmente e, ao alcançar ponto condicional referente aos alvarás urbanísticos, aguardar 

em fila própria pela eventual resolução da restrição judicial, sem que a circunstância 

importe no arquivamento do pleito ou maiores prejuízos ao proponente. 

 

iv. Referindo-se expressamente ao “exaurimento da capacidade do sistema de saneamento da ETE 

da Lagoa da Conceição, e até que haja efetiva e sustentável solução para essa infraestrutura básica”, a r. 

Decisão liminar se aplica a projetos com ETE própria ou atendidos por sistemas distintos? 

 

A r. Decisão liminar se restringe aos empreendimentos referidos ao item ‘ii’ 

supra que impliquem em adicional demanda sobre a capacidade atual do sistema de 

saneamento da ETE da Lagoa da Conceição, ou seja, que prevejam a utilização da rede 

pública de saneamento da Lagoa da Conceição, de responsabilidade da CASAN e objeto 

dos autos n. 5004793-41.2021.4.04.7200. 

 

A restrição judicial, portanto, não se aplica aos projetos dotados de ETE 

própria ou atendidos por ETE pública distinta (a exemplo da ETE da Barra da 

Lagoa). 

 

Ressalte-se que, não importando em maior demanda na estrutura mantida pela 

CASAN, os projetos individuais de estação de tratamento de esgoto são submetidos à 

fiscalização dos órgãos municipais, devendo atender às condicionantes ambientais e 
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urbanísticas, bem como aos padrões de tratamento aplicáveis, sem que possa presumir da 

má-fé de seu proponente ou omissão das entidades munidas de poder polícia. 
 

III – DA CONCLUSÃO  

 

Ante todo o exposto, a r. Decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil 

Pública n. 5004793-41.2021.4.04.7200/SC, na data de 12/03/2021, se aplica, única e 

exclusivamente, aos processos de aprovação urbanística (alvarás) de prédios/edifícios 

multifamiliares, loteamentos e estabelecimentos comerciais de grande porte, novos ou 

ainda não iniciados, localizados na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, que 

prevejam a utilização da rede pública de saneamento (ETE) da Lagoa da Conceição. 

 
Cumpre observar, por fim, que compete a Procuradoria Geral tão somente, o 

exame quanto aos aspectos jurídicos. A conveniência ou o interesse da Administração em 

adotá-lo não é assunto afeto a este parecer2. 

  

 Florianópolis, 19 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

    Rafael Poletto dos Santos 
Procurador-Geral do Município   

OAB/SC 29.057      

                                                 
2 Controle externo. Auditoria pelo TCU. Responsabilidade de procurador de autarquia por emissão de parecer 
técnico-jurídico de natureza opinativa. Segurança deferida. Repercussões da natureza jurídico-administrativa 
do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, 
sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é 
obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com 
parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, 
deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer 
vinculante, essa manifestação de teor jurídico deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá 
decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir (...) (STF, MS 24.631, rel. min. 
Joaquim Barbosa, Plenário, j. em 9/8/2007). 
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