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Vistos, etc.

Pedro Aluísio Moreira ajuizou ação de conhecimento 
contra o Município de Joinville, pelo procedimento comum ordinário.

Como causa de pedir, narrou que adquiriu um imóvel na 
rua dos Radialistas e, no ano de 2008, protocolou junto à Seinfra pedido de licença para 
construção. O pedido, conforme afirmou, foi encaminhado para a Fundema, a qual emitiu 
parecer dizendo que, embora irreversível a situação de urbanização consolidada, deveria ser 
aplicado o Código Municipal do Meio Ambiente. Em razão disso, a Seinfra concluiu que o 
recuo a ser observado entre o imóvel e o curso d'água existente na frente deveria ser de 20 
metros, contados da margem do rio.

Disse que há uma rua entre o imóvel e o curso d'água, de 
modo que a faixa de drenagem está preservada, motivo pelo qual entende que o recuo que 
deve observar é o exigido entre o logradouro e o imóvel. Afirmou, ainda, que o próprio 
parecer da Fundema concluiu pela inaplicabilidade do Código Florestal. Referiu, no mais, que 
o art. 5º da Lei Complementar 1.971/83 excepciona a regra de exigência do recuo nas 
hipóteses de edificações preexistes quando for o caso de reforma, ampliação ou reconstrução. 

Ao final, formulou pedido declaratório para "inexigir do 
Autor, relativo ao Imóvel situado na Rua dos Radialistas, esquina com a Av. Paulo Schroeder, nº. 
289, com inscrição imobiliária nº 13-10-25-22-0172-000, recuo maior que quatro metros da margem 
da rua".

Concluiu requerendo a citação; a produção de provas; e a 
condenação nos ônus da sucumbência. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 
07/37. 

A antecipação da tutela foi postergada para depois do 
contraditório (fl. 46). 

O réu foi citado e apresentou resposta na forma de 
contestação. Na oportunidade, sustentou que área de preservação permanente prevista no 
Código Florestal, mesmo que em situação urbana, deve permanecer protegida. Requereu, ao 
final, a improcedência do pedido. Acompanharam os documentos de fls. 77/81. 

Réplica reafirmando o pleito inicial (fls. 83/85). 
Manifestação do Ministério Público pela manutenção da exigência do recuo de 20 metros (fls. 
87/89). 

Vieram os autos conclusos para sentença. 
É o relatório. Fundamento e decido. 
1. O feito comporta julgamento no estado em que se 
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encontra, pois, conquanto envolva questões fáticas, as provas documentais apresentadas são 
suficientes para o livre convencimento e consequente solução da lide (arts. 130, 131 e 330, 
inc. II, do CPC). 

"[...].
"O julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas 

requeridas pelo apelante, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), e nem sequer a norma inserta no art. 
130, do Código de Processo Civil.

"É que, nos termos do que dispõe o art. 130, do Código de 
Processo Civil, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir 
sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou 
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova 
exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por 
isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

"O art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o 
Juiz a proferir sentença independentemente da coleta de provas, se estas forem desnecessárias ao 
deslinde da causa.

"HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ao comentar o citado 
art. 330, registrou:

"Em todas as três hipóteses arroladas no art. 330, o juiz, logo 
após o encerramento da fase postulatória, já se encontra em condições de decidir sobre o mérito da 
causa, pois: a) se a questão controvertida é apenas de direito, não há prova a produzir, por absoluta 
irrelevância ou mesmo por falta de objeto, certo que a prova, de ordinário, se refere a fatos e não 
direitos, posto que iura novit curia; b) nos outros dois casos, também, não se realiza a audiência por 
desnecessidade de outras provas, além daquelas que já se encontram nos autos (o juiz não deve, 
segundo o art. 130, promover diligências inúteis).

"Assim, se a questão de fato gira em torno apenas de 
interpretação de documentos já produzidos pelas partes; se não há requerimento de provas orais; se 
os fatos arrolados pelas partes são incontroversos; e ainda se não houve contestação, o que também 
leva à incontrovérsia dos fatos da inicial e à sua admissão como verdadeiros (art. 319); o juiz não 
pode promover a audiência de instrução e julgamento, porque estaria determinando a realização de 
ato inútil e, até mesmo, contrario ao espírito do Código" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 
Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 360). "[...]" (Apelação Civel n. 2012.051234-4, de Balneário 
Camboriú, Relator: Des. Jaime Ramos)

Não há preliminar processual para analisar. Por isso, passo 
diretamente ao mérito.

A lide cinge-se à discussão sobre a área não edificável 
entre curso d'água e imóvel localizado em área urbanizada. 

O impasse, em primeiro lugar, é estabelecer qual 
legislação serve de norte para direcionar a subsunção do caso concreto. A meu ver, a diretriz 
básica, neste ponto, é compatibilizar o interesse individual – do autor – e o da coletividade, 
esta titular do direito, em última análise, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225 da CF). 

A Constituição Federal, em seu art. 23, inc. VI, disciplina 
ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
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Já o art. 24, inc. VI, limita à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e 
o controle da poluição. O art. 30 da CF, por sua vez, atribui competência suplementar ao 
Município para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano (incs. I e VIII).

Neste norte, o ordenamento jurídico dispõe do Código 
Florestal (Leis Federal nºs 4.771/65 e 12.651/12); da Lei de Parcelamento do Solo Urbano 
(Lei 6.766/79); do Código Municipal do Meio Ambiente (LC 29/96) e da Lei Municipal nº 
1.971/83 (institui as faixas de drenagem e dá outras providências). 

 De antemão afasto a Lei Federal 4.771/65 (antigo Código 
Florestal) em razão de se tratar de legislação com incidência limitada à área rural. Ademais, 
embora o novo Código Floresta (Lei Federal 12.651/12) preveja sua aplicação inclusive sobre 
área urbana (art. 4º), trata-se de legislação superveniente, cuja irretroatividade é de 
observância obrigatória.   

Não bastasse isso para excluir a aplicação do Código 
Florestal, o próprio diploma legal em comento excepciona o caso de área urbana, 
estabelecendo que nessa hipótese observar-se-á o disposto no respectivo plano diretor e lei de 
uso do solo (art. 2º, parágrafo único). 

A lei que trata do uso do solo nas áreas urbanas (Lei 
6.766/79) dispõe que ao longo das águas correntes será obrigatória a reserva de uma faixa não 
edificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica (art. 
4º, inc. III). 

Aplicação dessa Lei em detrimento do Código Florestal é 
o entendimento sufragado pelo e. TJSC, conforme inúmeros precedentes extraídos da Corte 
Catarinense nesse sentido, verbis: 

"Apelação cível em mandado de segurança. Loteamento. 
Distância a ser respeitada em relação à margem de rio. Área de Preservação Permanente. Aplicação 
da Lei de Parcelamento do Solo. Precedentes. Concessão da segurança. Recurso provido.

"O art. 2° da Lei n. 4.771/65 - Código Florestal e art. 4°, inc. 
III, da Lei n. 6.766, de 19/12/79 - Parcelamento do Solo, não se contradizendo, mas convivendo, 
ocupam-se de situações de fato diferentes: o Código Florestal é aplicável à área rural, sendo 
estranho, por isso, quando se trata de parcelamento de área do solo urbano, assim definidas pelo 
plano diretor ou aprovadas por lei municipal (art. 3°, da Lei n. 6.766/79) (TJSC, ACMS n. 
2003.003060-3, de Joaçaba, rel: Des. Luiz Cézar Medeiros)" (ACMS n. 2008.030549-2, Des. Pedro 
Manoel Abreu).

"ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA. 
DISTÂNCIA DA MARGEM DO CANAL DA BARRA DA LAGOA DA CONCEIÇÃO. APLICAÇÃO DA 
LEI FEDERAL DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO EM DETRIMENTO DO CÓDIGO 
FLORESTAL. DISTÂNCIA MÍNIMA DE 15 METROS. RECURSO PROVIDO. 

"Em se tratando de área urbana, a distância para construções 
das margens de rios, córregos e canais deve ser aquela estabelecida pela Lei Federal 6.766/79, qual 
seja, 15 metros, salvo limite maior imposto por lei municipal" (AC n. 2008.013065-1, Des. Newton 
Janke). 
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"APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTRUÇÃO EM REGIÃO DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE 
INCIDIR A NORMA GERAL DO DIREITO AMBIENTAL, A QUAL PREVÊ QUE A DISTÂNCIA 
MÍNIMA DA OBRA DEVE SITUAR-SE A 30 METROS DO CURSO D'ÁGUA. CASO EM QUE A LEI 
DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DEVE PREVALECER SOBRE O CÓDIGO 
FLORESTAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DA OBRA, SOB O 
ARGUMENTO DE QUE INEXISTE LICENCIAMENTO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. 
INACOLHIMENTO. LOTEAMENTO APROVADO PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA PREFEITURA. RECURSOS DESPROVIDOS. 

"Em se tratando de área urbana consolidada, há que 
prevalecer a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79), a qual estabelece em 15 
(quinze) metros a distância mínima para construções ao longo dos rios" (AC n. 2009.028857-7, Des. 
Ricardo Roesler).

Não obstante, s.m.j, o município de Joinville apresenta 
situação peculiar e ordenamento jurídico próprio. 

A Constituição Federal, como visto inicialmente, atribui 
competência suplementar ao Município para legislar sobre assuntos de interesse local, neste 
compreendido o que busca proteger, evidentemente, o meio ambiente (art. 30). 

Nesse prisma, o poder legiferante municipal editou o 
Código Municipal do Meio Ambiente (LC 29/96) e a Lei Municipal nº 1.971/83, esta que 
institui as faixas de drenagem. 

Dessa forma, ao considerar que o imóvel do autor localiza-
se em área urbana consolidada e que o município tem competência legislativa sobre assunto 
de interesse local, atribuição esta exercida concretamente, afasto a aplicação da Lei Federal e 
submeto o exame do caso à legislação local. 

Em igual sentido, encontro precedentes contemporâneos 
da lavra dos Eminentes Desembargadores Francisco Oliveira Neto e João Henrique Blasi, 
respectivamente: 

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ALVARÁ 
PARA CONSTRUÇÃO NEGADO, DIANTE DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE 30 
METROS DO CORPO D'ÁGUA, CONFORME DISPÕE O ART. 2ª, 'A', 1, DO CÓDIGO 
FLORESTAL. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA URBANA 
INEQUIVOCADAMENTE CONSOLIDADA. INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ART. 93, LEI 
COMPLEMENTAR n. 29/96 (CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE), QUE EXIGE O 
AFASTAMENTO DE 4 METROS AO LONGO DAS ÁGUAS CORRENTES, AS QUAIS SÃO 
CERCADAS DE MURETAS E GALERIAS TANTO NA MONTANTE QUANTO NA JUSANTE. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. APELO E REMESSA 
DESPROVIDOS". (TJSC, ACMS n. 2013.079567-3, de Joinville, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 
11-02-2014).

"APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL 
INSERIDO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DE LEI LOCAL. CABIMENTO. 
INCIDÊNCIA DO SOBREPRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS 
DESPROVIDOS. 

"Considerado o conflito reinante da legislação federal com a 
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estadual e a municipal acerca das faixas não edificáveis em áreas de preservação permanente ao 
longo dos cursos d'água situados em região urbana, deve-se interpretar com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para que a edificação, além de preservar razoavelmente o 
meio ambiente, seja adequada a uma boa ordenação da cidade e cumpra a função social da 
propriedade sob o pálio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da cautela, em atenção a 
cada caso concreto" (TJSC - Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2013.047389-4, de 
Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 7.11.2013), razão por que é de ser mantida, in casu, a 
sentença determinativa da observância do édito local. (TJSC, ACMS n. 2013.047203-6, de Joinville, 
rel. Des. João Henrique Blasi, j. 04-02-2014).

Fixada essa premissa legal, verifico, ao que interessa para 
o caso concreto, que o Código Municipal do Meio Ambiente estabelece: 

Art. 93 - Para efeito da Lei nº 1.971/83, ficam definidos: 
I - FAIXAS DE DRENAGEM 
As extensões de terrenos situados ao longo das águas correntes 

e fundos de vale, dimensionados para garantir o perfeito escoamento das águas pluviais das bacias 
hidrográficas. 

II - FUNDOS DE VALE 
As depressões alongadas entre montes ou qualquer outras 

superfícies e que servem de escoamento natural às águas pluviais. 
III - ÁREAS NÃO EDIFICÁVEIS 
As áreas comprometidas e atingidas pelas faixas de drenagem, 

situadas nas áreas urbanas do Município, em cada uma das margens dos rios, córregos, arroios e 
riachos que compreendem as águas correntes, estipuladas pela tabela seguinte: 

ÁREA CONTRIBUINTE HECTARES....................FAIXA NÃO                       
EDIFICÁVEL................................................................METROS
0 a 25......................................................................................04
25 a 50....................................................................................06
51 a 75....................................................................................10
76 a 100..................................................................................16
101 a 200................................................................................20
201 a 350................................................................................28
351 a 1000..............................................................................32
1001 a 1300............................................................................36
§ 1º - Para o estabelecimento das áreas não edificáveis 

referidas neste artigo, será obedecida a tabela acima, tendo-se como base a margem respectiva do 
curso d`água ou do talvegue.

Como se observa, a área não edificável às margens de 
curso d'água é calculada de acordo com a área contribuinte. A propósito, ressalto que a 
chamada "área contribuinte" (termo de que se valeu o legislador ao editar o Código Municipal 
do Meio Ambiente) engloba toda a área em relação à bacia hidrográfica em que o respectivo 
curso hídrico está inserido, ou seja, é o total da área que despeja suas águas num determinado 
ponto dos cursos d'água, e deve ser contada de um determinado ponto até a nascente (Manual 
de Hidrografia - Conceitos, 1ª ed., editado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2007).  Para 
o calculo da área não edificável, portanto, não se deve levar em consideração a largura do 
curso d'água (critério utilizado pelo Código Florestal) e, tampouco, a metragem do bem 
imóvel, natural ou artificialmente considerado.   

Para o imóvel do autor, a Secretaria de Infraestrutura 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Joinville
1ª Vara da Fazenda Pública

6
Luciana Lampert Malgarin – Juíza Substituta

Endereço: Av. Hermann August Lepper, 980, ., Saguaçú - CEP 89221-902, Fone: (47) 3461-8681, Joinville-SC - E-mail: 
joinville.fazenda1@tjsc.jus.br

Urbana exigiu seja observado recuo  20 metros a título de faixa de drenagem (cf. Memorando 
nº 0084/09 – fl. 19), o que leva a concluir que a "área contribuinte" é de 101 a 200 hectares 
(conforme tabela acima). O imóvel, porém, encontra-se situado a uma distância de 
aproximadamente 12 metros da margem do rio Itaum. Não tenho elementos para examinar a 
real dimensão da denominada "área contribuinte", pois não foi objeto de discussão pelas 
partes. Presumo, assim, ante a ausência de objeção do autor, que a área exigida pelo órgão 
municipal efetivamente corresponde à faixa respectiva. 

Portanto, num primeiro momento, à luz do disposto no 
Código Municipal do Meio Ambiente, razão não assiste ao autor, visto que deve cumprir, no 
mínimo, 20 metros de recuo. Daí porque não merece alento a pretensão inicial de fixação da 
faixa não edificável em metragem não superior a 4 (quatro metros), tampouco que seja a 
margem da rua considerada para tal fim.

No entanto, a aplicação pura e simples da lei, no caso, se 
por um lado atende a proteção e desenvolvimento sustentável do meio ambiente, por outro 
esvazia o uso da propriedade privada (direito fundamental do autor), distanciando-se da 
diretriz básica que inicialmente me referi.

Assim pensando, em uma nova perspectiva de 
interpretação constitucional, oposta ao modelo tradicional de interpretação assentado em um 
sistema de regra, aplicável mediante subsunção, cabe "ao intérprete proceder à interação entre o 
fato e norma e realizar escolhas fundamentadas, dentro das possibilidades e limites oferecidos pelo 
sistema jurídico, visando à solução justa para o caso concreto. Nessa perspectiva pós-positivista do 
Direito, são idéias essenciais a normatividade dos princípios, a ponderação de valores e a teoria da 
argumentação.

"[...]
"A ponderação de valores, interesses, bens ou normas consiste 

em uma técnica de decisão jurídica utilizável nos casos difíceis, que envolvem a aplicação de 
princípios (ou, excepcionalmente, de regras) que se encontram em linha de colisão, apontando 
soluções diversas e contraditórias para a questão. (BARROSO, Luís Roberto (org). O Começo da 
História. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. in A 
Nova Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 375/376)

Partindo disso, o princípio da razoabilidade deve ser a guia 
mestre para solução do caso. 

Segundo os documentos constantes dos autos, o autor 
objetivou licença para construir imóvel em alvenaria de aproximadamente 415,90 m², cujo 
terreno alcança área de 510 m²; no local já existia uma edificação de 111,78 m², isso desde 
1980 (fls. 12 e 13); o imóvel está localizado em área urbana consolidada e ocupada por 
diversas edificações (fls. 07/12); o curso d'água é de pequena largura e seu entorno é 
completamente urbanizado, inclusive com infraestrutura básica (fl. 12). 

Além disso, o parece técnico da Fundação Municipal do 
Meio Ambiente (nº 1302/08 – fl. 20) esclareceu que: 

"Em relação ao assunto especificado, trata-se de imóvel 
localizado no referido endereço, em área consolidada e totalmente urbanizada no seu entorno. 

"A topografia é plana, desprovido de cobertura floresta e com 
edificação. O imóvel abrange o zoneamento ZR4A – Zona Residencial Multifamiliar em Área de Uso 
Restrito, de acordo com a Lei Complementar 27/96.
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"Em relação a hidrografia, conforme análise do sistema de 
gestão cadastral (em anexo), o imóvel encontra-se situado a aproximadamente 12,0 metros do rio 
Itaum. Este curso d'água encontra-se completamente incorporado ao sistema viário - rua dos 
Radialistas. 

"No caso, observa-se que se trata de curso d'água cujas 
margens já foram objeto de intervenção antrópica caracterizando a perda da função ecológica, 
impossibilitando de exercer as funções ambientais descritas no artigo primeiro, parágrafo segundo, 
da lei 4.771/65. 

"É claro que a aplicação dessa lei ao pé da letra requereria 
uma verdadeira revolução de realocação das ruas, estradas e até bairros inteiros em um país que se 
habituou, durante séculos, a crescer literalmente pendurado sobre a calha dos seus rios. 

"[...]". 
Diante de tais peculiaridades, principalmente porque no 

local já existia uma edificação e, conforme parecer da entidade municipal responsável, trata-se 
de área consolidada e totalmente urbanizada, cujo curso d'água foi objeto de intervenção com 
a perda da função ecológica, a exigência de recuo inferior à metragem indicada na legislação 
local não acarretará prejuízo ao meio ambiente da população local.

A própria Lei 1.971/1985 (institui as faixas de drenagens) 
estabelece que as edificações legalmente existentes nas faixas de drenagem em 
desconformidade com as disposições legais sobre área não edificável poderão ser reformadas, 
ampliadas ou reconstruídas (art. 5º). Esta, pois, a situação do autor, posto no imóvel já 
existir edificação desde 1980 (fl. 13). 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem enfatizando a 
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar as exigências 
estampadas nas legislações de regência. Com efeito, a jurisprudência catarinense tem 
admitido a utilização das faixas não edificáveis em áreas de preservação permanente ao longo 
dos cursos d'água situados em área urbana consolidada, à guisa de garantir aos administrados 
o direito de gozarem e fruírem da propriedade privada. 

A respeito, cito: 
"DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. ALVARÁ DE 

LICENÇA PARA CONSTRUIR. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. DETERMINAÇÃO DA 
AUTORIDADE PARA QUE O RESPECTIVO PROJETO SEJA ADEQUADO AO ARTIGO 2º DO 
CÓDIGO FLORESTAL. RECUO DE TRINTA METROS DOS CURSOS D'ÁGUA COM MENOS DE 
DEZ METROS DE LARGURA. INCABIMENTO, NA ESPÉCIE. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA 
INDISCUTIVELMENTE URBANA, CONSOANTE EXSURGE DA DECISÃO HOSTILIZADA. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.CONSTITUCIONALIDADE DA 
NORMA MUNICIPAL MENOS RESTRITIVA DO QUE A LEI FEDERAL RECONHECIDA PELO 
ÓRGÃO ESPECIAL EM RECENTE PRECEDENTE (ADIn n. 2008.028638-1, DE JOAÇABA, 
RELATOR O SIGNATÁRIO). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Considerada a antonomia reinante da legislação federal com 
a estadual e a municipal acerca das faixas não edificáveis em áreas de preservação permanente ao 
longo dos cursos d'água situados em região urbana, deve-se interpretar com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para que a edificação, além de preservar razoavelmente o 
meio ambiente, seja adequada a uma boa ordenação da cidade e cumpra a função social da 
propriedade sob o pálio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da cautela" (Apelação Cível 
em Mandado de Segurança n.2009.002367-2,de Joinville, relator Des. Jaime Ramos).
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"Não se pode perder de vista que a legislação ambiental 
brasileira, na esteira da normatização ambiental em todo o mundo, foi erigida e necessariamente há 
de ser interpretada como suporte jurídico para o desenvolvimento sustentável, não se admitindo que 
dos textos legais sejam extraídas estéreis conclusões que, em última instância, prejudiquem o bem-
estar social, no caso, das comunidades urbanas que necessitam de obras de infra-estrutura, de 
construção de novas moradias e de centros comerciais. 

"A organização de áreas urbanas deve seguir regras próprias e 
adequadas à realidade urbana, o que, muitas vezes, no que concerne à proteção ao meio ambiente, 
serão distintas daquelas normas aplicáveis ao meio rural. Desse modo, urge a flexibilização da tutela 
dos recursos naturais nas cidades, de modo a conciliá-la com o crescimento econômico e com o 
interesse social" (http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto)." (Agravo de Instrumento n. 2010.027473-0, 
de Joinville, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 28.09.2010)

"MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE 
CONCESSÃO DO ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO À MARGEM DE CÓRREGO 
CANALIZADO E TAPADO COM 2,20 M DE LARGURA A SER AMPLIADO PARA 4,20 M - 
DISTÂNCIA DE RECUO EXIGIDA PELO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65) - ÁREA "NON 
AEDIFICANDI" - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE - REGIÃO TODA POVOADA - RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
SOBRE FAIXAS DE DRENAGEM - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM.

Considerada a antonomia reinante da legislação federal com a 
estadual e a municipal acerca das faixas não edificáveis em áreas de preservação permanente ao 
longo dos cursos d'água situados em região urbana, deve-se interpretar com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para que a edificação, além de preservar razoavelmente o 
meio ambiente, seja adequada a uma boa ordenação da cidade e cumpra a função social da 
propriedade sob o pálio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da cautela." (Apelação 
Cível em Mandado de Segurança n. 2009.002367-2, de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, j. 
03.12.2009)

"MANDADO DE SEGURANÇA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

"Em análise do exercício do direito de propriedade e de 
acrescer, há se interpretar com razoabilidade as regras legais que instituem as áreas de preservação 
permanente, notadamente quando o contexto físico da região protegida inviabilizar a manutenção ou 
restituição do equilíbrio ecológico" (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2006.034773-1, de 
Rio do Sul. Relª: Desª. Substituta Sônia Maria Schmitz. Julgado em 10.06.2008).

Assim, atenta às circunstâncias e peculiaridades que 
revestem o caso, a exigência de faixa não edificável de 20 metros fica em descompasso com a 
realidade urbana apresentada, motivo pelo qual deve permanecer o distanciamento do curso 
hídrico existente da edificação anterior, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais 
pertinentes à licença para construir. 

2. A análise do pedido de antecipação da tutela foi 
postergada para depois de formado o contraditório (despacho de fl. 46). Superado este, 
portanto, volto-me ao exame daquele. 

A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 
requisitos previsto no art. 273 do CPC, consubstanciados na prova inequívoca que convença 
sobre a verossimilhança da alegação e o fundado receito de dano irreparável/difícil reparação 
ou a caracterização do abuso de direito de defesa/manifesto propósito protelatório do réu.

A verossimilhança da alegação, no momento, se vê 
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alcançada pela cognição exaurida, porquanto a situação fática e jurídica do caso concreto foi 
examinada nesta sentença definitiva de mérito, acolhendo a pretensão inicial deduzida pelo 
autor.

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação não 
desponta, é verdade, de forma clarividente, visto inexistir indício de prejuízo ou ameaça de 
lesão a direito que não seja passível de reparação no futuro. Até porque, consoante fotografias 
acostadas aos autos, o autor concluiu a construção objeto da discussão (fl. 12).

Nada obstante, não soa lógico postergar mais a tutela 
almejada diante do completo exaurimento do processo de conhecimento, cujo desfecho foi 
favorável ao postulante. Não bastasse isso, mesmo na hipótese de reforma da sentença em 
grau de recurso, a situação em concreto não se alterará, posto já concluída a obra. A medida, 
portanto, é perfeitamente reversível. 

Destarte, entendo por bem antecipar os feitos da tutela 
para que o município réu, por meio do seu órgão competente, analise o pedido de licença para 
construir observando o recuo existente da edificação anterior, sem a exigência dos 20 metros 
de faixa de drenagem indicado no memorando nº 0084/09. 

Fixo, para tanto, o prazo de 30 dias, a partir da intimação, 
para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (art. 287 
c/c o art. 461, § 4º, ambos do CPC).

Ante o exposto, com resolução do mérito (art. 269, inc. I, 
do CPC), julgo procedente o pedido formulado por Pedro Aluísio Moreira contra o 
Município de Joinville, ambos qualificados, para declarar o direito do autor de ter analisado 
o pedido de licença para construir relativo ao imóvel localizado na rua dos Radialistas, nº 289, 
bairro Petrópolis (protocolo nº 3695), sem a exigência de 20 metros a título de faixa não 
edificável, observado, porém, o recuo existente da edificação anterior e os demais requisitos 
legais.

Defiro, outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela para 
determinar que o réu, por meio do seu órgão competente, analise o pedido de licença 
(protocolo nº 3695), conforme acima exposto, no prazo de 30 dias, a partir da intimação, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (art. 287 c/c o art. 461, § 4º, ambos do CPC).

Despesas processuais pelo vencido. Registro, a propósito, 
que a isenção de que trata a letra h do art. 35 da Lei Complementar 156/97 não abrange as 
despesas com os Cartórios da Distribuição e da Contadoria, vez que nesta comarca não são 
oficializados.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de honorários de 
sucumbência, que fixo por equidade no montante de R$ 1.000,00 (art. 20, § 4º, do CPC).

P.R. e I-se.
Transitada em julgado, cumpra-se, no que couber, as 

disposições dos arts. 514/517 do CNCGJSC e, após, arquive-se.
P. R. I.
Joinville (SC), 13 de maio de 2014 

Luciana Lampert Malgarin  
   Juíza Substituta


