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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DA CAPITAL – SC  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições 

constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei Complementar nº 80/94 e Lei 

Complementar Estadual nº 575/2012), e com base no art. 1º, IV da Lei n. 7.347/85, vem ajuizar a 

presente  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS - FLORAM, 

pessoa jurídica de direito público vinculada ao Município de Florianópolis, sem fins lucrativos, 

instituída pela Lei Municipal 4.645/95, inscrita no CNPJ sob o nº 00.909.972/0001-01, com sede na 

Rua Felipe Schimdt  Nº 1320  - 5º Andar – Centro de Florianópolis/SC. Telefone: (48) 3251.6500. 

Fax: (48) 3251.6500, Correio Elerônico: floram@pmf.sc.gov.br, e MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 82.892.282/0001-43, a ser citado na 

Rua Tenente Silveira, nº 60, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-300, pelos motivos de fato e de 

direito que serão expostos a seguir.  

Com a finalidade de orientar o leitor, apresenta-se sumário dos capítulos que integram a presente 

peça.  
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1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

A presente Ação Civil Pública é baseada nos documentos angariados pela 21ª 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina a partir de fevereiro de 2017.  

Sob a justificativa de promoção da proteção do meio ambiente e da segurança pública, 

o Município de Florianópolis, por intermédio da Floram, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Secretaria de Obras, entre outros órgãos municipais, vem promovendo a destruição de 

casas residenciais em áreas públicas ou de preservação permanente marcadas pela exclusão social.  

Por conta disso, a 21ª Defensoria Pública da Capital instaurou o Procedimento 

Administrativo de Tutela Coletiva n. 3/2018, em anexo. O conteúdo da documentação indica 

desrespeito ao ordenamento jurídico levado a efeito pelos Réus que, com conduta ilegal e 

inconstitucional, vem sistematicamente violando direitos fundamentais de crianças e adolescestes 

pobres de Florianópolis.  

Embora os Réus e a Polícia Militar falem publicamente que as demolições se dão sobre 

casas abandonadas ou desabitadas, a Defensoria Pública identificou que isso é apenas uma meia 

verdade. Inúmeras residências estão sendo postas abaixo porque não há ninguém em casa no 

momento da fiscalização e da operação. Isto é, não se tratariam de residências abandonadas, mas 

sim de casas momentaneamente vazias em decorrência de trabalho, estudo ou outros compromissos 

pessoais dos moradores.  

Isso somente é possível porque a execução da demolição é realizada no mesmo 

momento em que é lavrado o auto de infração ambiental ou em momento imediatamente seguinte. 

Ou seja, atesta-se o “abandono” da moradia em um só ato, permitindo a demolição do único abrigo 

de famílias pobres. 

Tal procedimento, por evidente, ofende diretamente a legislação ambiental, que proíbe 

a demolição de construções residenciais no momento da autuação, bem como impossibilita o 

exercício do contraditório por parte dos afetados. 

Pior que isso talvez seja o fato de que não é realizado qualquer plano de realocação das 

famílias atingidas, tampouco existe outro tipo de medida tendente a amenizar as consequências da 

ausência de moradia. Residências de cinco, dez, quinze anos, de famílias que se encontram 

cadastradas em projetos habitacionais do Município são postas abaixo, causando o desabrigamento 
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de famílias inteiras que passam a viver no relento ou amontoados em casas de parentes ou amigos, 

situação ainda mais degradante.  

A presente inicial abordará, de início, a legitimidade da Defensoria Pública para a 

atuação coletiva no presente caso. Em seguida, analisará a questão da Vila do Siri, rebatizada como 

Comunidade Vila do Arvoredo, onde se iniciaram os procedimentos ilegais de demolição de moradias 

em Florianópolis e que agora se alastram por toda a cidade. 

Por fim, a inicial estabelecerá as questões de direito envolvendo a matéria, a fim de 

demonstrar juridicamente a ilegalidade da conduta adotada pelo Poder Público e como ela coloca 

em situação de risco crianças e adolescentes que já se encontram em situação de extrema 

vulnerabilidade social. 

 

2. DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A 

PRESENTE DEMANDA 

O fundamento legal para a determinação da competência para o processamento e 

julgamento da presente ação consta nos artigos 148 e 208 da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA –. 

O primeiro prevê que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer 

de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 2091 (Inciso IV). 

O segundo, tratando da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos 

determina que serão regidas pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa 

aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta 

irregular de: 

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à 

maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças 

e adolescentes que dele necessitem; 

(...)  

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social 

de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar 

por crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou em diversas oportunidades: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO INADIÁVEL. 

PACIENTE PORTADORA DE TUMOR CEREBRAL. DIREITO À SAÚDE. 

                                                           
1 Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 
omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal 
e a competência originária dos tribunais superiores. 
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PRIMAZIA SOBRE O PATRIMONIAL. GARANTIA A EDUCAÇÃO E 

MORADIA AOS FILHOS DA ENFERMA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC DEMONSTRADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.  (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.066555-9, de 

Balneário Camboriú, rel. Des. Júlio César Knoll, Quarta Câmara de Direito 

Público, j. 27-03-2014).    

No corpo do acórdão, verifica-se que o Município de Balneário Camboriú interpôs agravo 

de instrumento, contra decisão, proferida pelo juízo da Vara da Família, Orgãos, Infância e 

Juventude, nos autos de ação ordinária n. 005.12.051652-1, movida pelo Ministério Público de Santa 

Catarina, deferiu a tutela antecipada. 

Tal decisão foi citada em discussão específica sobre competência da Vara da Infância 

e Juventude para julgar pedido de fornecimento de moradia para crianças e adolescentes:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO 

DE FORNECIMENTO DE MORADIA. INTERESSE DE MENORES. AÇÃO 

DEMANDADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 

INDIFERENÇA. EVIDENTE INTERESSE DE MENORES, CONTEXTO EM 

QUE SE TRIBUTA A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESPECIALIZADA, 

EFETIVANDO-SE EM SUA PLENITUDE A GARANTIA PREVISTA NO ART. 

227 DA CR (ENTRE OUTROS, STJ, RESP 1.199.587/SE). PRECEDENTE 

DESTA CÂMARA EM CASO SEMELHANTE (AI 2012.066555-9, REL. DES. 

SUBST. JÚLIO CÉSAR KNOLL).   MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 

VARA DA INFÂNCIA DA COMARCA DA CAPITAL PARA CONHECER A 

PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 

2014.072148-2, da Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, Quarta Câmara de 

Direito Público, j. 21-05-2015). 

A fim de por fim a qualquer discussão, segue ementa em que se discutia a proteção 

insuficiente da delegacia de proteção à mulher, criança e adolescente de Joinville:     

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FUNCIONAMENTO DEFICITÁRIO 

DA DELEGACIA DE PROTEÇÃO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 

JOINVILLE - PRIORIDADE ABSOLUTA ASSEGURADA 

CONSTITUCIONALMENTE AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(ART. 227) - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APURAÇÃO DE ATOS 

INFRACIONAIS (ART. 172 DO ECA) - PREFACIAIS DE INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL RECHAÇADAS 

- COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR O 

CUMPRIMENTO DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, IMPREGNADO DE 

AUTÔNOMA FORÇA NORMATIVA - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE DEFINIR 

QUANTITATIVAMENTE O NÚMERO DE DELEGADOS, ESCRIVÃES E POLICIAIS 
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QUE DEVEM SER LOTADOS EM TAL DELEGACIA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.   "Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes 

Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, 

revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases 

excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas 

definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os 

órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que 

sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, 

a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura 

constitucional. [...] A noção de 'mínimo existencial', que resulta, por implicitude, de 

determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, 

viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à 

educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, 

o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo 

XXV)" (ARE 639337 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-

01 PP-00125). (TJSC, Apelação Cível n. 2008.046842-6, de Joinville, rel. Des. Cid 

Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16-12-2013). 

Inquestionável, portanto, a competência da Vara da Infância e Juventude para 

processamento e julgamento da presente Ação Civil Pública. 

 

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, 

a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, principalmente, a 

fim de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a primazia da dignidade da pessoa 

humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito e a 

prevalência e efetividade dos direitos humanos (Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/94 – Lei 

Orgânica da Defensoria Pública), a Defensoria Pública foi incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 

como legitimada a propor ação civil pública (Inciso II). 
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A Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de promover ação civil 

pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de 

pessoas hipossuficientes (LC 80/94, art. 4º, VII) e exercer a defesa dos interesses individuais e 

coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, 

da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que 

mereçam proteção especial do Estado. 

É exatamente este o caso. 

Conforme se verá a seguir, a presente demanda visa a tutelar os direitos individuais e 

coletivos de crianças, adolescentes, assim como de suas famílias, as quais tiveram suas moradias 

destruídas pelo Município de Florianópolis, bem como o direito difuso de todas aquelas que, por 

ilegalidade ou abuso de poder, poderão perder seu abrigo. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE 

ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a 

Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas na defesa de 

direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Precedentes: REsp 

1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; AgRg 

no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; 

REsp 1.264.116/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turmas, DJe 

13/04/2012; REsp 1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

DJe 2/2/2011; AgRg no REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Quarta Turma, DJe 01/06/2011. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014) 

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, recentemente, ao julgar a ADI 3943/DF, 

concluiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido de 

declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, 

alterada pela Lei n.º 11.448/2007: 

Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da 

Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. 

Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da 

constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada 
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pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 

80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 

Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que 

comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. 

Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a 

Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública 

que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que 

sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. (RE 733433, Relator(a):  Min. 

DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-

2016) 

Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria Pública para a 

proposição da presente demanda. 

 

4. DOS FATOS  

4.1.  As 40 edificações da Vila do Siri 

A Defensoria Pública tomou conhecimento, por meio da imprensa, de que estaria em 

andamento operação para a destruição de 35 casas na Comunidade Vila do Arvoredo no norte da 

Ilha2. 

Entretanto, em uma ação supostamente “orquestrada” pelo Município de Florianópolis e 

pela Floram, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina promoveu, no dia 02 de fevereiro de 2017, 

promoveu a destruição de 40 casas na Vila do Siri (atualmente chamada Comunidade do Arvoredo). 

Antes de afirmar à RBS TV53 que as construções demolidas pertenciam a traficantes e 

estavam vazias, o Tenente-Coronel Sinval Silveira Júnior asseverou que “a responsabilidade pela 

escolha das casas é da Prefeitura” e que “a Floram fez o levantamento”. 

Os moradores da comunidade, aduz a reportagem exibida no Jornal do Almoço, 

discordam: os imóveis constituíam patrimônio de moradores que, acossados justamente pela briga 

entre facções criminosas, deixaram temporariamente seus lares. 

Mas o Tenente-Coronel Sinval Silveira Júnior mudou de ideia. Eis o que, em entrevista 

ao Diário Catarinense4, disse ele dois dias depois da operação: 

                                                           
2 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/02/operacao-derruba-casas-no-siri-em-florianopolis-comunidade-
contesta.html  
3       http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/florianopolis/v/casas-que-estariam-em-area-de-
preservacao-sao-demolidas-no-norte-da-ilha/5621735/ 
4 http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/02/nao-posso-afirmar-que-todas-as-casas-eram-de-traficantes-diz-
pm-sobre-demolicoes-em-florianopolis-9712499.html. Eis o lead da matéria: “Após a reclamação dos moradores que 
presenciaram a demolição de 35 casas sem mandados judiciais durante a operação de ontem na comunidade do Siri, 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/02/operacao-derruba-casas-no-siri-em-florianopolis-comunidade-contesta.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/02/operacao-derruba-casas-no-siri-em-florianopolis-comunidade-contesta.html
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Todas as 35 residências demolidas eram de traficantes ou de pessoas envolvidas 

com tráfico de drogas na cidade? 

Algumas casas eram de traficantes, sim. Outras casas eram de parentes de 

traficantes, mas eu não posso afirmar que todas as casas eram de traficantes. Foi 

uma operação em virtude de ser área de preservação e também uma oportunidade 

para a prefeitura. As casas estavam vazias e sem utilização das famílias, então a 

prefeitura aproveitou a oportunidade. 

Restava saber se tal oportunidade (!) havia sido precedida de processos administrativos 

– afinal, estavam em jogo, então, além do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, o 

princípio da dignidade da pessoa humana e mesmo o direito fundamental à moradia dos cidadãos 

da Vila do Siri. 

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina tratou, então, de requisitar 

explicações a todas as autoridades envolvidas nessa operação que redundou na destruição de 40 

imóveis na Vila do Siri. 

Em Ofício, a Floram respondeu à requisição da Defensoria Pública do Estado de Santa 

Catarina afirmando, em apertada síntese, que a “operação” foi idealizada em uma reunião realizada 

no dia 27 de janeiro com a presença do Prefeito e secretários do Meio Ambiente, Segurança Pública, 

Assistência Social, Obras, além do Procurador Geral do Município, representantes da COMCAP, 

CASAN, CELESC, FLORAM e da Polícia Militar, representada pelo comandante do 21º Batalhão de 

Polícia Militar, responsável pelo policiamento na área do norte da ilha. Na ocasião, a PM teria 

informado a existência de edificações na Comunidade do Arvoredo que estavam desocupadas por 

conta da “guerra de facções”. A partir daí, acordou-se a realização de uma operação conjunta entre 

PM e COMCAP, uma vez que as residências estariam em área de preservação permanente. No dia 

30 de janeiro, segundo a PM, foi realizada uma vistoria pela FLORAM, com o auxílio da PM. Na 

oportunidade, a PM e a FLORAM teriam constatado a existência de casas não habitadas o que 

autorizaria a demolição das edificações. Ato contínuo, no dia 2 de fevereiro, realizou-se a demolição 

das casas supostamente desabitadas com maquinário e pessoal disponibilizado pela Secretaria de 

Obras, COMCAP, CASAN entre outros entes. Segundo a Floram, todas as demolições foram 

precedidas de Autos de Infração Ambiental pela FLORAM assinalando a demolição administrativa, 

que teriam sido juntados ao Processo Administrativo nº 310/2017, da FLORAM. 

Requereu a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, então, que, 

acompanhadas da íntegra do Processo Administrativo Floram de número 310/2017, fossem 

remetidas à Instituição cópias dos demais Autos de Infração Ambiental lavrados por ocasião das 

demolições em questão. O pedido foi atendido semanas depois e se constatou que apenas 27 autos 

                                                           
em Florianópolis, a Polícia Militar (PM) afirmou que nem todas residências eram usadas por integrantes de facções 
criminosas. Segundo o comandante do 21º Batalhão da PM no norte da Ilha, tenente-coronel Sinval Santos da Silveira 
Junior, os domicílios que estavam abandonados foram demolidos por estarem em área de preservação ambiental” 
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de infração foram lavrados. Além disso, no campo destinado ao infrator consta a observação “não 

identificado”. 

Segundo a Floram e a Polícia Militar, tratou-se de uma ação conjunta para, 

aproveitando-se da guerra de facções que obrigou dezenas de famílias a deixarem o local, realizar 

a demolição das casas desabitadas que estariam em área de preservação permanente (ofícios 

anexos). Dessarte, após apenas uma visita ao local, no dia 30 de janeiro de 2017, uma sexta-feira, 

sem qualquer possibilidade de se constatar com a mínima certeza se as casas estavam 

abandonadas ou momentaneamente desocupadas (pessoas trabalhando, p. ex.), procedeu-se à 

demolição na segunda-feira seguinte (2 de fevereiro de 2017) de quarenta casas supostamente 

desabitadas. 

Após essa primeira incursão, outras viriam. Tornou-se comum, tanto na Comunidade do 

Arvoredo, quanto em outras áreas pobres da cidade, a realização de demolições sem autorização 

legal ou judicial, conforme demonstram as notícias em anexo. 

 

4.2.  As outras 13 casas da Vila do Siri 

No mês de maio, o Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis veiculou que, 

no dia 06 de junho de 2017, 13 edificações supostamente irregulares seriam postas abaixo na Vila 

do Siri. 

Mas, em reportagem divulgada pela Ric Mais5, o Diretor de Fiscalização da Floram, 

Walter Hachow, informou que, naquele dia, foram destruídas 18 ou 20 casas, que estariam vazias e 

localizadas em Área de Preservação Permanente. 

Outras matérias divulgadas pela imprensa dão conta de que foram demolidas 20 ou 21 

casas. Em uma dessas reportagens, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina assevera que 24 

construções sucumbiram6. 

Ora, 13 não é 18, 20, 21 ou 24. As informações prestadas pelos próprios servidores da 

Floram são divergentes. 

O superintendente da Floram, em declarações na Defensoria Pública explicou que “no 

dia da operação, os fiscais decidiram, com base no poder de polícia, demolir outras casas que não 

estavam no edital” (Termo de Declarações anexo). 

 

                                                           
5 https://ricmais.com.br/sc/programas/balanco-geral-florianopolis/operacao-realiza-demolicao-de-casas-abandonadas-
em-comunidades-de-florianopolis. 
6 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-desocupadas-sao-demolidas-em-florianopolis.ghtml 
http://www.jornalconexao.com.br/operacao-da-floram-realiza-demolicao-de-novas-casas-na-comunidade-do-siri/ 
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/06/prefeitura-realiza-a-demolicao-de-21-casas-na-
comunidade-do-siri-nos-ingleses-em-florianopolis-9809350.html 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-desocupadas-sao-demolidas-em-florianopolis.ghtml
http://www.jornalconexao.com.br/operacao-da-floram-realiza-demolicao-de-novas-casas-na-comunidade-do-siri/
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/06/prefeitura-realiza-a-demolicao-de-21-casas-na-comunidade-do-siri-nos-ingleses-em-florianopolis-9809350.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/06/prefeitura-realiza-a-demolicao-de-21-casas-na-comunidade-do-siri-nos-ingleses-em-florianopolis-9809350.html
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4.3.  As violações não cessam  

Na edição do Jornal do Almoço de 23 de agosto de 2017, a questão foi abordada. 

Veiculou-se que mais de 70 casas foram demolidas na Comunidade Vila do Arvoredo sem qualquer 

procedimento administrativo que garantisse aos ocupantes o direito de defesa. 

Os réus têm emprestado tratamento desumano e degradante aos moradores dessas 

comunidades. 

Em matéria jornalística de 4 de dezembro de 2017 que veiculou a informação de que ao 

menos 20 casas foram marcadas com tinta spray na comunidade do Siri, no bairro Ingleses, em 

Florianópolis, pela Polícia Militar, conforme procedimento já utilizado em outras demolições. A 

reportagem logrou identificar que muitas dessas casas estavam habitadas e conheceu os moradores 

de perto, crianças, idosos, pessoas trabalhadores7. A comunidade afirma que os policiais avisaram 

que os locais serão derrubados. Prefeitura e PM negaram publicamente a demolição e disseram que 

não teriam data para qualquer demolição. Contudo, no dia seguinte, o portal G1 SC veiculou notícia 

dando conta de que, mesmo após prefeitura de Florianópolis e a Polícia Militar terem afirmado que 

não havia previsão de demolir casas na Comunidade do Siri, cinco residências foram derrubadas. 

Na operação, uma máquina da prefeitura foi flagrada enterrando os entulhos nas dunas8.  

O Tenente-Coronel Sinval dos Santo Júnior explicou a tão singela questão de direito 

envolvida: “É uma ação auto executória do órgão ambiental municipal. Se eles constatam que existe 

uma casa em uma área de preservação ambiental, não precisa de ordem judicial para a execução”. 

 

 

4.4.  A movimentação dos prejudicados 

Nos meses que se seguiram a fevereiro de 2017, moradores da Comunidade Vila do 

Arvoredo tentaram se socorrer nas instituições. 

Em 14 de março de 2017 compareceram na Defensoria Pública as Sras. Cláudia Crisieli 

Brito e Gessi Maciel Rufler informando que eram moradoras da Comunidade do Siri e que foram 

expulsas de suas casas por uma organização criminosa que atua no local. O constrangimento ilegal 

foi praticado, segundo as declarantes, contra, pelo menos, outras 18 famílias, as quais tiveram que 

deixar o local. Ocorre que, menos de um mês depois que deixaram suas casas, sem tempo de vendê-

las ou alugá-las, as declarantes informaram que a FLORAM derrubou cerca de quarenta casas que 

estavam supostamente desabitadas, inclusive as suas. Ao procurarem o Município, a justificativa 

apresentada foi a de que as casas se encontravam em área de preservação permanente e que elas 

não teriam direito a qualquer indenização. Declararam, finalmente, que constavam em lista de projeto 

                                                           
7 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-sao-marcadas-pela-pm-na-comunidade-do-siri-em-florianopolis-
e-preocupam-moradores.ghtml  
8 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/prefeitura-destroi-casas-em-area-de-preservacao-de-florianopolis-mas-
joga-entulhos-nas-dunas-video.ghtml  

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-sao-marcadas-pela-pm-na-comunidade-do-siri-em-florianopolis-e-preocupam-moradores.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-sao-marcadas-pela-pm-na-comunidade-do-siri-em-florianopolis-e-preocupam-moradores.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/prefeitura-destroi-casas-em-area-de-preservacao-de-florianopolis-mas-joga-entulhos-nas-dunas-video.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/prefeitura-destroi-casas-em-area-de-preservacao-de-florianopolis-mas-joga-entulhos-nas-dunas-video.ghtml
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habitacional junto à Secretaria Municipal de Habitação e que não foram notificadas para se 

defenderem de nenhum processo administrativo.  

 Em 17 de maio de 2017, o Signatário acompanhou alguns dos moradores afetados em 

reunião informal com a Secretaria de Habitação de Florianópolis para saber se haveria algum tipo 

de encaminhamento das famílias afetadas. Não houve evolução da questão ou apresentação de 

solução. O Município informou, apenas, que os nomes não seriam excluídos da lista do projeto 

habitacional programado para área. 

O tema foi levado também ao Comitê Municipal de Habitação ao menos em quatro 

oportunidades (Atas das Reuniões em anexo). Do conteúdo das Atas, denota-se a revolta dos 

moradores desalojados, evidencia-se os desacertos no procedimento do Réu que derrubou moradias 

que não estavam desabitadas, mas que simplesmente não contavam com ninguém em casa no 

momento, bem como se verifica a resistência dos Órgãos municipais presentes em identificar um 

responsável pelas ordens de demolição.  

Em declarações prestadas na Defensoria Pública, o fiscal da Floram Amilton Souza 

esclareceu “que algumas [casas] conseguiu visualizar dentro e estavam completamente vazias; que 

algumas não conseguiu verificar se havia móveis ou eletrodomésticos guarnecendo as casas; QUE 

não sabe se é possível que algum morador pudesse estar hospitalizado ou cuidando de parentes em 

hospital ou mesmo visitando familiares em outra cidade, por exemplo”. 

As matérias veiculadas na mídia reforçam a tese de que as demolições se davam pelo 

fato de não haver ninguém em casa, e não por estarem abandonadas, fato reforçado pelas diversas 

movimentações dos moradores, porquanto a demolição de uma casa abandonada não motivaria 

qualquer insurgência. 

A matéria veiculada no Jornal do Almoço no dia 23 de agosto de 2017 não deixa dúvidas 

do abuso cometido9. É importante que a matéria seja vista pelo julgador. Há descrição do drama das 

famílias que moram no local e das famílias que não estavam em casa na hora da operação e que 

tiveram suas moradias postas abaixo. Importante, registra imagens de eletrodomésticos, colchões e 

calçados entre os escombros (fotos anexas), demonstrando que as casas destruídas estavam 

habitadas e guarnecidas de móveis. Foram setenta casas.  

A matéria ainda denuncia o desvio de finalidade entre a motivação declarada e a 

motivação real do procedimento, uma vez que, meses depois, os entulhos ainda estavam em meio 

a área de preservação permanente. Uma criança, inclusive, cortou-se em meio aos escombros, 

conforme registrou a matéria (foto anexa).  

                                                           
9 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-

secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/    

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
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No final de outubro, os entulhos permaneciam no local, conforme reportagem da 

NSCTV10. 

 

4.5.  A situação se repete em outros pontos da Ilha de Santa Catarina  

O Jornal Hora de Santa Catarina registrou as mesmas violações na Praia da Solidão em 

agosto de 2018. Constatou eletrodomésticos ao relento, reclamações dos moradores acerca de 

abusos da PM e que mansões à beira da praia não tem o mesmo tratamento. A reportagem 

identificou famílias com crianças e moradores que têm receio de ir trabalhar por medo de 

perder suas casas (reportagem em anexo). 

Dez construções que estavam numa Área de Preservação Ambiental, no bairro Saco 

dos Limões, em Florianópolis, foram demolidas pela Prefeitura em 13 de junho de 2018, gerando 

protesto dos prejudicados11. No dia 22 do mesmo mês, mais casas foram ao chão. Conforme notícia 

publicada no site “notícias do dia”12, a operação contou com a resistência de moradores: 

A operação é realizada pela SMDU (Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano) e Floram (Fundação Municipal do Meio Ambiente), com segurança de 

policiais do 4ºBPM (Batalhão da Polícia Militar), Choque e Canil. O trânsito foi 

interrompido na Transcaieira. Após moradores fazerem um cordão para tentar 

impedir as demolições, a PM utilizou spray de pimenta e bombas de gás 

lacrimogênio. 

Como sempre, o Réu justificou que as demolições se deram somente em construções 

desabitadas. E mais, afirmou que tem Projeto Habitacional para a área, o que é desmentido pelo 

próprio Réu no Ofício OE 90/SMI/SMHS/2019 enviado à Defensoria Pública onde afirma que o 

município não dispõe de projetos de habitação de interesse social em operação no momento (anexo). 

Em 1 de abril de 2019, na comunidade Vila Esperança, nos Ingleses, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SMDU) de Florianópolis e 

da Floram (Fundação Municipal do Meio Ambiente), apesar de já existir ação judicial em trâmite que 

envolve a área, teria derrubado 15 construções, todas desabitadas, segundo afirma a prefeitura e a 

Polícia Militar.  Entretanto, em visita à localidade, a Defensoria Pública coletou relatos de que houve 

a derrubada de 21 casas na comunidade, por parte do Poder Público. Os moradores informaram que 

algumas estavam vazias porque os moradores estavam trabalhando, outras estavam desocupadas 

porque os moradores tiveram medo das ameaças da polícia e deixaram o local. Os ocupantes de 

casas que foram derrubadas estão, nesse momento, coabitando com outras famílias ou foram para 

a rua. Segundo levantamento informal feito pelos moradores, no local há 217 adultos (foram contados 

                                                           
10 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/moradores-da-comunidade-do-siri-ainda-
aguardam-por-retirada-de-entulhos/6231318/?mais_vistos=1  
11 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-em-area-de-preservacao-sao-demolidas-em-florianopolis-e-
familias-fecham-rua-em-protesto.ghtml  
12 https://ndmais.com.br/noticias/prefeitura-faz-nova-operacao-para-demolir-imoveis-no-alto-da-caieira-em-
florianopolis/  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/moradores-da-comunidade-do-siri-ainda-aguardam-por-retirada-de-entulhos/6231318/?mais_vistos=1
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/moradores-da-comunidade-do-siri-ainda-aguardam-por-retirada-de-entulhos/6231318/?mais_vistos=1
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-em-area-de-preservacao-sao-demolidas-em-florianopolis-e-familias-fecham-rua-em-protesto.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/casas-em-area-de-preservacao-sao-demolidas-em-florianopolis-e-familias-fecham-rua-em-protesto.ghtml
https://ndmais.com.br/noticias/prefeitura-faz-nova-operacao-para-demolir-imoveis-no-alto-da-caieira-em-florianopolis/
https://ndmais.com.br/noticias/prefeitura-faz-nova-operacao-para-demolir-imoveis-no-alto-da-caieira-em-florianopolis/
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como adultos as pessoas com mais de 15 anos – a imprecisão desse critério foi informada aos 

moradores, que irão refazer os cálculos de acordo com os critérios legais), 88 crianças (pessoas 

menores de 15 anos), 16 idosos e 1 pessoa semi-cadeirante. Duas semanas depois da primeira 

operação, a Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, com apoio da Polícia Militar, derrubou 

mais cinco casas de madeira13. 

No dia 23 de maio de 2019, moradores da Comunidade do Arvoredo (Vila do Siri), 

compareceram à Defensoria Pública narrando que a Floram compareceu ao local e marcou 

determinadas casas habitadas no local (termo de declarações anexo). 

 

5. QUESTÕES DE DIREITO 

5.1.  Da ilegalidade na demolição imediata (no ato de fiscalização) de estruturas 

destinadas à residência 

a. Da proibição de demolição de edificação residencial no ato da fiscalização 

Não se ignora que o crescimento desordenado da cidade deve ser combatido. Não se 

desconhece, também, que, no Município de Florianópolis, as construções se dão, muitas vezes, em 

áreas de preservação permanente14. 

Contudo, a legislação brasileira dispõe de regras bastante claras a respeito de como a 

tutela do meio ambiente deve ser realizada.  

No âmbito do Município de Florianópolis, não há legislação que disponha sobre o 

procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, conforme informações fornecidas 

pelo Superintendente da Floram, Mário Davi Barbosa, em depoimento à Defensoria Pública (em 

anexo). 

Por conta disso, a Municipalidade recorre à normativa federal para proceder a 

fiscalização ambiental dentro do seu território. O documento denominado “Folha de Rotina n. 

638/2017”, em anexo, oriundo da Floram, no ponto “2”, comprova: 

As demolições realizadas durante a operação tiveram base no Decreto Federal 

6.514/2008, diploma que regulamenta a Lei 9.605/19998 (Lei dos Crimes Ambientais) 

e que orienta o processo administrativo no âmbito ambiental. Destaca-se para esta 

situação a previsão contida no art. 112: 

Art. 112.  A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada 

diretamente para a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da 

fiscalização nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em 

iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.  

                                                           
13 https://ndmais.com.br/noticias/mais-cinco-casas-irregulares-sao-derrubadas-em-florianopolis/ 
14 Segundo dados da própria Prefeitura Municipal, mais de 60% do território de Florianópolis é oriundo de parcelamento 
irregular do solo.  
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§ 1º A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este autorizar ou 

pelo próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive com 

fotografias.  

O Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências. Além dos dispositivos transcritos pelo Assessor Jurídico da Prefeitura, consta o § 3º 

do mesmo art. 112, donde se lê o seguinte:  

§ 3º A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações 

residenciais. 

Ou seja, a norma que fundamenta a atuação da fiscalização ambiental do Município 

veda expressamente a demolição de edificações residenciais no momento da autuação, o que não 

tem sido respeitado. 

Finalmente, o item 15 do Comentário Geral da ONU n. 07, que versa sobre as remoções 

forçadas e veda expressamente o elemento surpresa destas intervenções, pois é este elemento que 

acaba por tornar tal ato eivado de graves violações aos direitos humanos. 

b. Da ausência de urgência para a demolição no ato da fiscalização 

Outrossim, mesmo que a demolição de edificações residenciais fosse possível no ato 

da fiscalização, ainda assim não estariam configurados os pressupostos para a demolição imediata 

das construções em relação às moradias consolidadas. 

Conforme o caput do art. 112 do Decreto 6.514/2008, a demolição no ato da fiscalização 

ocorrerá nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco 

de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.  

O procedimento administrativo juntado com a presente inicial demonstra que muitas das 

famílias afetadas pelas demolições já constavam no cadastro de projetos habitacionais da Prefeitura 

à época da demolição. 

Em resposta ao requerimento formulado pela União Florianopolitana de Entidades 

Comunitárias, representação civil no Comitê de Habitação do Município, a Diretoria de Habitação 

respondeu que pelo menos dez das treze pessoas indicadas pela UFECO possuíam cadastro na 

Secretaria de Habitação de Florianópolis (Ofício n. 154/SMHSA/GAB/2017) 

A Defensoria Pública também requisitou informações acerca de todas as pessoas 

cadastradas para projetos de habitação da Comunidade Vila do Arvoredo (Ofício 40-21/2017) e foi 

atendida. A lista dos moradores cadastrados encaminhada pelo Município de Florianópolis foi 

apresentada ao Pastor Mauro da Silva Alves quando compareceu à Defensoria Pública. O Pastor 

reconheceu pelo menos dezoito famílias que tiveram suas casas demolidas. 
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A reportagem veiculada no sítio G1.com no dia 19 de abril de 2016, a par de deixar 

evidente o risco a que as crianças e adolescentes da região estão submetidos, da conta que as 

famílias aguardariam projeto habitacional para remoção há onze anos15.  

Inegável, portanto, que as demolições se deram, inclusive, sobre moradias 

consolidadas. A estabilidade e consolidação das edificações (famílias há 5, 10, 15, 20 anos no 

local) permite concluir que não havia qualquer urgência ou risco de agravamento do dano ambiental 

a autorizar a demolição imediata das residências no ato da fiscalização. 

c. Do “abandono” e da desocupação das casas 

A demolição de edificações residenciais no ato da fiscalização é proibida, seja porque 

há vedação expressa, seja porque residências consolidadas não oferecem risco de agravamento do 

dano ambiental.  

Não obstante, um dos argumentos utilizados pelos órgãos de fiscalização é o de que 

“as casas estariam desabitadas”. 

Pois bem.  

Conforme já se registou, a rotina adotada pela Floram consiste na autuação e demolição 

no ato da fiscalização ou, quando muito, a execução é antecedida de uma única vistoria prévia à 

operação, identificando as residências que serão demolidas no ato seguinte, sendo impossível saber 

se uma edificação está abandonada ou se apenas não havia ninguém em casa no momento da 

fiscalização. 

Além disso, as imagens captadas pela RBSTV, e que se junta em anexo em forma de 

fotografia, demonstram uma infinidade de bens juntamente com os escombros da demolição (roupas, 

sofás, televisores), demonstrando que as casas demolidas estavam, sim, habitadas. A matéria, 

veiculada no Jornal do Almoço no dia 23 de agosto de 201716 merece ser vista diante da descrição 

do drama das famílias que vivem no local. 

Além disso, são reveladoras as declarações prestadas pelos moradores da localidade 

no último dia 23 de maio à Defensoria Pública, quando relataram que as casas onde moram foram 

assinaladas como casas desabitadas aptas à demolição.  

Por fim, a fim de não restar quaisquer dúvidas, remete-se à matéria veiculada na NSCTV 

no dia 5 de dezembro de 2017, quando a reportagem esteve no local e conheceu as famílias que 

                                                           
15 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/pm-e-moradores-trocam-tiros-em-remocao-de-favela-em-
dunas-em-sc.html  
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/moradores-do-siri-em-florianopolis-aguardam-projeto-de-
remocao.html  
16 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-

secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/pm-e-moradores-trocam-tiros-em-remocao-de-favela-em-dunas-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/pm-e-moradores-trocam-tiros-em-remocao-de-favela-em-dunas-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/moradores-do-siri-em-florianopolis-aguardam-projeto-de-remocao.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/moradores-do-siri-em-florianopolis-aguardam-projeto-de-remocao.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
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habitavam casas que foram marcadas pela Polícia Militar com o objetivo de serem demolidas em 

seguida pelos Órgãos da Prefeitura Municipal17.  

É evidente, portanto, que o Réu vem derrubando casas habitadas, contando com a 

vulnerabilidade dos atingidos para não ser responsabilizado. 

  

5.2.  Do direito ao contraditório  

A Constituição Federal garante a todos os litigantes o direito ao contraditório e à ampla 

defesa nos campos administrativo e judicial, o que não foi atendido na presente situação (art. 5º, 

incisos LIV e LV, da Constituição Federal). 

Já o Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá 

outras providências, prevê o seguinte: 

Art. 112.  A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada 

diretamente para a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da 

fiscalização nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em 

iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde. 

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 

(...) 

§ 3º A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações 

residenciais. 

Art. 113.  O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência 

da autuação, oferecer defesa contra o auto de infração.  

A seu turno, o art. 70, § 4º, da Lei nº 9.605/1998, prevê: 

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que 

viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente. 

(...) 

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, 

assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as 

disposições desta Lei. 

A Jurisprudência do Tribunal de Justiça catarinense já se manifestou em casos 

análogos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, ANULANDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS 

                                                           
17 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/casas-recebem-marcacoes-e-preocupam-
moradores-da-comunidade-do-siri-em-florianopolis/6335630/?mais_vistos=1 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

21ª Defensoria Pública da Capital 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL.   ALEGADO 

CERCEAMENTO DE DEFESA - RÉ QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O 

PRAZO CONCEDIDO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DAS PROVAS QUE 

PRETENDIA PRODUZIR - MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO - QUESTÃO 

CONTROVERSA, ADEMAIS, SUFICIENTEMENTE ELUCIDADA PELOS 

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NOS AUTOS –  DESNECESSIDADE 

DA DILAÇÃO PROBATÓRIA - ACERTO DO MAGISTRADO QUE, NA CONDIÇÃO 

DE DESTINATÁRIO DAS PROVAS, AO VERIFICAR TAL REALIDADE RESOLVEU 

PELO IMEDIATO JULGAMENTO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

PERSUASÃO RACIONAL E DA CELERIDADE - TESE REFUTADA.   FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL REQUERIDA QUE, ENTENDENDO TEREM SIDO REALIZADAS 

EDIFICAÇÕES PELO AUTOR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, 

DENTRO DA FAIXA DE PROTEÇÃO DE CURSO D'ÁGUA, LEVOU A EFEITO A 

DEMOLIÇÃO DE PARTE DELAS ANTES MESMO DE NOTIFICÁ-LO A RESPEITO 

- BUSCA PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE QUE, EMBORA 

CONSTITUINDO DEVER DO PODER PÚBLICO, NÃO O AUTORIZA A AGIR COM 

DESRESPEITO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

COMPROMETIMENTO DA VALIDADE DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

DEFLAGRADAS.    SUBSTRATO PROBATÓRIO INTEGRADO POR PARECERES 

TÉCNICOS ILUSTRADOS COM DADOS FOTOGRÁFICOS DOS QUAIS EXTRAI-

SE, ALÉM DISSO, QUE O LOCAL EM QUE EFETIVADAS A CONSTRUÇÃO DA 

CASA DO AUTOR E DO MURO DE ARRIMO E AS OBRAS AFINS CONSISTE EM 

ÁREA RESIDENCIAL EM PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, E QUE NA 

CONTRAMÃO DO QUE SUSTENTA A RECORRENTE, O QUE EXISTE NAS 

IMEDIAÇÕES É APENAS UMA VALA DE DRENAGEM DESTINADA AO 

ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, SEM FLUXO CONTÍNUO - APLICAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.   ACERTO 

DO DECISUM COMBATIDO, TAMBÉM, NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DA 

ENTIDADE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -EFEITO DO 

PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO PARA O 

AFASTAMENTO DO ÔNUS NA ESPÉCIE.   RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.070911-8, da Capital, rel. Des. 

Rodolfo C. R. S. Tridapalli, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-04-2015). 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMOLIÇÃO DE BARRACO, REMOÇÃO 

DE CERCA E DESFAZIMENTO DE OBRAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO 

MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS - FLORAM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.(...) SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, 

COLOCAÇÃO DE CERCA E ATERRO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

COMPETENTE. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO PELA FLORAM, POLÍCIA 

AMBIENTAL E IBAMA. VIOLAÇÃO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO 
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REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ABUSO APENAS QUANTO À DEMOLIÇÃO 

DO BARRACO, EDIFICAÇÃO QUE NÃO ERA OBJETO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.    A realização de obra civil em área de preservação 

permanente justifica a ordem de proibição de continuidade, inclusive de demolição 

para o caso de descumprimento. (TJSC, Apelação Cível n. 2007.016102-4, de 

Tubarão, rel. Des. Jânio Machado, j. 20-05-2010).    Tem direito à indenização por 

danos materiais o proprietário de edificação demolida sem o devido processo 

legal, inobservados ainda o contraditório e ampla, em violação ao art. 5º, 

incisos LIV e LV, da Constituição Federal, art. 70, § 4º, da Lei nº 9.605/1998, bem 

como ao procedimento previsto nos artigos 57 e seguintes da Lei Municipal nº 

060/2000, que instituiu o Código de Obras e Edificações de Florianópolis. 

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.024785-3, da Capital, rel. Des. Carlos Adilson Silva, 

Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-12-2014). 

O item 15 do Comentário Geral da ONU n. 07, que versa sobre as remoções forçadas, 

veda expressamente o elemento surpresa destas intervenções, pois é este elemento que acaba por 

tornar tal ato eivado de graves violações aos direitos humanos 

Daí se conclui a manifesta ilegalidade das demolições sem que seja dado oportunidade 

de defesa aos proprietários ou possuidores das edificações residenciais, 

 

5.3.  Da violação da proporcionalidade em sentido estrito e do direito à moradia 

A demolição de diversas casas sem procedimento administrativo que assegure aos 

moradores o exercício do contraditório, bem como a forma açodada com que o Município vem 

verificando o “abandono” das residências, é medida inadequada, desnecessária e desproporcional.  

Consigna-se, de plano, que o que foi revelado pela Defensoria Pública não se trata, 

efetivamente, de conflito de direitos fundamentais onde, de um lado, estaria o meio ambiente sadio 

e equilibrado e, de outro, o direito à moradia. A verdade é que se está diante de reiteradas violações 

à regra de que não é permitido a demolição imediata de construções residenciais. A lei já realizou tal 

ponderação e, onde o texto é claro, não cabe interpretação. 

Mais que isso, o constitucionalismo, atualmente, vem reconhecendo que o Estado 

Democrático de Direito assumiu uma roupagem de um Estado Socioambiental, na busca de enfatizar 

a necessária e urgente convergência das agendas social e ambiental num mesmo projeto jurídico-

político para o desenvolvimento humano18.  

Entretanto, vale adentrar no fundamento de fundo (ao menos o declarado) das demolições 

para se constatar que a medida adotada pelo Município de Florianópolis é desproporcional e 

                                                           
18 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 7ª Ed.. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2017. p. 292 
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encontra limites na maior densidade do direito à moradia em relação ao meio ambiente, ao menos 

no presente caso. 

Ao se cuidar de conflito entre direitos fundamentais, a doutrina reconhece a necessidade 

da realização de um juízo de ponderação. Para tanto, o postulado normativo (Humberto Ávila) ou 

máxima da proporcionalidade (Robert Alexy) serve como a balança dos interesses em jogo. Para 

sua boa aplicação, utiliza-se de três máximas parciais (Robert Alexy): adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.  

Em brevíssimo e precário resumo, a máxima parcial da adequação estabelece que o ato 

somente poderá ser proporcional quando o meio utilizado for apto para a finalidade almejada. A 

necessidade exige a utilização do meio menos danoso aos direitos fundamentais para o atingimento 

do fim proposto. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito estabelece uma relação entre o custo 

para os direitos fundamentais da medida tomada e os benefícios trazidos por ela.  

Levando em consideração a motivação declarada do Município, o caso em apreço 

representa um conflito de princípios: de um lado, as constantes demolições de residências procura 

garantir, em tese, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado; de outro, a presente ação civil 

pública traz o direito da criança e do adolescente à moradia. 

Pois bem.  

Aplicando as máximas parciais delineadas acima, é possível constatar que as medidas 

adotadas pelo Poder Público são inadequadas, desnecessárias e extremamente gravosas aos 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

Inadequada porque a demolição de construções residenciais não resolve o problema 

ambiental que envolve a Capital catarinense.  

A experiência tem demonstrado à Florianópolis que de nada adianta remover famílias 

pobres de áreas consolidadas com vistas à proteção do meio ambiente sem pensar nos impactos 

sociais e ambientais desta remoção. Não há dúvidas de que as pessoas, por pura necessidade, 

deslocam-se para outra área de preservação ou para outra área de risco, mantendo o ciclo de 

ocupações irregulares nas áreas ambientalmente sensíveis. Uma área será substituída por outra, 

sem a solução do problema sociológico subjacente ao conflito posto.  

A construção de soluções para qualquer problema que se deseja solucionar passa pela 

identificação de suas causas. As ocupações de áreas públicas e de preservação são, antes de tudo, 

consequência da brutal desigualdade social brasileira, da má distribuição de renda e do déficit 

habitacional do país. A população, refém dos altos preços do centro da cidade e da especulação 

imobiliária (comum em Florianópolis, diga-se) é obrigada a viver, trabalhar, constituir família e, muitas 

vezes, passar toda a sua vida em áreas marcadas pela baixa renda e intensa exclusão social, onde 

os serviços públicos são precários ou inexistentes e onde as políticas públicas não se apresentam 

como no restante da cidade. O direito à cidade e o direito à moradia, portanto, devem ser 
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compreendidos no contexto em que o crescimento dos parcelamentos irregulares e clandestinos nas 

cidades só ocorre, em verdade, por conta de um processo de exclusão territorial impulsionado pelo 

atual modelo de desenvolvimento econômico da cidade de Florianópolis. Há um processo de 

gentrificação em curso no centro e nos bairros, empurrando a população de baixa renda para os 

espaços livres em áreas periféricas da cidade, fora do Plano Diretor, desamparadas de política 

urbana, de serviços públicos e de infraestrutura19. 

De fato, o fracasso da política habitacional levou a construção de um pequeno holocausto: 

o déficit habitacional na Grande Florianópolis chegou a 100 mil pessoas em 2018, que aguardam por 

moradia (disponível em http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/06/mais-de-100-mil-

pessoas-aguardam-por-moradia-na-grande-florianopolis-10388919.html)20. Em junho de 2018, o 

Diário Catarinense veiculou que eram quase 17 mil famílias cadastradas no programa de habitação 

de interesse social florianopolitano e um déficit estimado de 7.842 famílias no ano de 2012.  

A Defensoria Pública oficiou recentemente o Município buscando informações acerca dos 

projetos habitacionais em andamento. Em resposta, o Município consignou que “não dispõe de 

projetos de habitação de interesse social no momento” (OE 90/SMI/SMHS/2019 em anexo). 

De acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

coletados durante o Censo de 2010, cerca de 11,4 milhões de pessoas (6% da população) viviam 

em aglomerados subnormais. O IBGE identificou 6.329 favelas em todo o país, localizadas em 323 

dos 5.565 municípios brasileiros21.  

Segundo a Unicef, seis em cada dez crianças vivem em situação precária no Brasil, o que 

corresponde há quase 33 milhões de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

A preservação do meio ambiente, portanto, passa por políticas públicas de planejamento 

urbano e de habitação que previnam o deslocamento da população pobre dos bairros para áreas 

excluídas da cidade, jamais pela pura e simples demolição de residências familiares.  

Mas a atuação não só é inadequada, como também desnecessária.  

                                                           
19 Doutora em urbanismo confirma esse efeito na reportagem disponível em http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-
do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-
decisao/6097946/ 
20 A metodologia considera como déficit habitacional qualquer domicílio no qual ocorra uma das quatro situações: 
habitação precária (domicílios improvisados ou rústicos), coabitação familiar (soma dos cômodos e das famílias 
conviventes com intenção de constituir um domicílio exclusivo), ônus excessivo com aluguel (famílias com rendimento 
de até três salários mínimos e gasto superior a 30% da renda familiar) ou adensamento excessivo de moradores em 
imóveis alugados (mais de três moradores por dormitório) 
21 Exame (Brasil), ed. (21 de dezembro de 2011). «6% dos brasileiros vivem em favelas e similares, diz IBGE». 
Consultado em 22 de dezembro de 2011. 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/casas-em-area-de-preservacao-serao-demolidas-secretario-da-casa-civil-comenta-decisao/6097946/
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Primeiro porque a mera fiscalização das áreas de preservação permanente para que se 

impeça a realização de construções e a demolição de estruturas ainda não finalizadas ou sem 

habitação já é suficiente para evitar o avanço da degradação ambiental.  

Segundo, porque a documentação anexa demonstra a existência que casas habitadas há 

mais de dez anos por famílias que estavam inscritas em cadastro habitacional quando tiveram suas 

residências demolidas. Tal fato demonstra a estabilidade das construções e, consequentemente, a 

desnecessidade de sua demolição, vez que sua derrubada não pode ser considerada urgente. 

Dezenas de famílias vulneráveis que, diante do contexto de miséria e pobreza na qual estão 

inseridas, não encontram outra solução habitacional diversa do estabelecimento em área preservada 

ou em loteamentos irregulares. Em que pese a alegação dos Réus acerca da irregularidade das 

construções, posto que enquadrado como área de proteção permanente e sem prévio registro, tais 

irregularidades podem e devem ser sanadas, como determina a legislação, que admite a 

regularização fundiária de interesse social mesmo em áreas de preservação permanente, conforme 

se infere da Lei 13.465/2017. 

A incorporação e aperfeiçoamento da regularização fundiária no ordenamento jurídico 

brasileiro é, em suma, consectário lógico do Estado Socioambiental, em que se assegura a 

integração e articulação entre os pilares da Democracia, do Estado de Direito, do Estado Social e da 

proteção do ambiente. Dito de outro modo, a proteção ambiental não poderá ocorrer à custa dos 

direitos sociais, econômicos e culturais, pelo menos no que diz com a salvaguarda de um mínimo 

existencial22. 

Com efeito, a Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017, passou a dispor sobre a regularização 

fundiária urbana, dentre outros assuntos (regularização fundiária rural, liquidação de créditos 

concedidos aos assentamentos da reforma agrária e regularização fundiária no âmbito da Amazônia 

Legal, além de instituir novos mecanismos e procedimentos para a alienação de imóveis da União). 

Nos termos do parágrafo 2.º do artigo 11, constatada a existência de núcleo urbano informal situado, 

total ou parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação 

de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a 

Reurb observará, também, o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, 

hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que 

justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive 

por meio de compensações ambientais, quando for o caso. 

Com a edição da legislação referida, os artigos 64 e 65 da Lei n.º 12.651/2012 passaram a 

ter nova redação: 

                                                           
22 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 7ª Ed.. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2017. p. 294. 
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“Art. 64.  Na Reurb-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação 

Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto 

de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. 

 “Art. 65.  Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação 

Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será 

admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei 

específica de regularização fundiária urbana.  

Ademais, no que tange aos núcleos cuja área situa-se parcialmente em áreas de 

preservação, dispõe o parágrafo 3.º, do artigo 12, da Lei n.º 13.465/2017, que a parte do núcleo não 

afetada pelos estudos técnicos referidos no artigo 11 poderá ter seu projeto aprovado e levado a 

registro separadamente. 

Do ordenamento jurídico, portanto, depreende-se ser plenamente possível a regularização 

fundiária para fins de moradia de Áreas de Preservação Permanente. Este é também o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal: 

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

[...] 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. O Desembargador Relator do caso no 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região afirmou “que a questão trazida à baila envolve 

a problemática social do direito à moradia (art. 6º, ‘caput’, da CF) e o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF). Em caso de colisão 

entre direitos fundamentais, em razão destes não serem absolutos, impõe-se 

proceder à compatibilização entre os mesmos, mediante o emprego do princípio 

da proporcionalidade, o que permitirá, por meio de juízos comparativos de ponderação 

dos interesses envolvidos no caso concreto, harmonizá-los, através da redução 

proporcional do âmbito de aplicação de ambos ou de apenas um deles apenas. Com 

efeito, o laudo de vistoria (fls. 212-221) dá conta de que, na data da sua realização, isto 

é, em fevereiro de 2005, havia cerca de 200 (duzentas) pequenas casas com estrutura 

precária, as quais paulatinamente começaram a suprimir a vegetação do mangue. 

Constata-se ainda que o solo se encontra severamente agredido, em razão de aterro, 

deposição de esgotos domésticos e lixos provenientes das residências e 

estabelecimentos comercias daquela área, não deixando dúvidas, portanto, acerca da 

degradação ambiental. Quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, em que pese à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art64..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art65..
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alegação preliminar do Município de João Pessoa de que não pode responder por dano 

de terceiro, conforme anteriormente destacado a Constituição Federal instituiu 

competência comum para União, Estados e Municípios no que tange à preservação do 

meio ambiente e flora, combate à poluição e zelo pelo patrimônio público e paisagens 

naturais (art. 23, III, VI e VII, da Constituição Federal), o que a partir de julgamentos do 

STF, a literatura jurídica passou a ver essa regra como verdadeiro ‘condomínio jurídico’, 

em que todos os entes têm o poder-dever de fiscalizar, gerir e impedir danos, dentro de 

suas possibilidades materiais. Na verdade, dentro do paradigma cooperativo de 

federalismo que ora se defende no Brasil, propõe-se que os Municípios, como entes 

mais próximos à população, tenham papel de destaque na administração municipal para 

impedir as ocupações e gerir o planejamento urbano. ‘In casu’, é incontestável a conduta 

omissiva do Município de João Pessoa na fiscalização das construções irregulares 

empreendidas em área de preservação permanente, localizadas no Bairro do Ipês/PB, 

causadoras de degradação do meio ambiente e, consequentemente, da ‘sadia qualidade 

de vida’ à qual se refere o ‘caput’ do art. 225 da CF. Neste diapasão, com fulcro no 

princípio da proporcionalidade, entendo que a melhor solução foi dada pelo douto 

magistrado de primeiro grau, não determinar a imediata e abrupta retirada dos 

réus moradores da área, com a demolição de suas casas, sobretudo porque tal ato 

acarretaria em uma maior lesão a área de preservação permanente e ao direito de 

moradia, o qual tem cunho constitucional.  

[...] 47. A LICC, art. 5º, dispõe que, na aplicação da lei, ‘o juiz atenderá aos fins sociais 

a que ela se dirige e às exigências do bem comum’; assim, não seria prudente apenas 

acolher o pedido deduzido na inicial, no tocante à demolição dos imóveis, sem 

antes ponderar sobre a necessidade de se encontrar um meio de acomodar as 

pessoas afetadas pela medida, inclusive com o auxílio dos órgãos de assistência social 

do MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, mormente considerando o estado de carência 

material em que vive a população ribeirinha, bem como a ausência de meios para a 

solução imediata do problema. 48. Com efeito, a remoção de parte da população da 

localidade denominada ‘Favela dos Ipês’ não é uma solução tão simples, devendo-

se considerar que essa comunidade constitui, hoje em dia, uma realidade social, 

sendo necessário, portanto, que haja um planejamento prévio para a reinstalação 

dos imóveis e de seus moradores em áreas dotadas de equipamentos e serviços 
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públicos mínimos, após a realização dos estudos imprescindíveis à efetivação da 

medida; além disso, o Poder Público tem a obrigação de evitar que ocorram novas 

ocupações irregulares dessas áreas, corrigindo os problemas ambientais existentes. [...] 

(STF, RE 761680, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/08/2013, 

publicado em DJe-173 DIVULG 03/09/2013 PUBLIC 04/09/2013). 

É verdade que o Código Florestal estabeleceu uma função ambiental às Áreas de 

Preservação Permanente, considerando-as essenciais para a construção de um meio ambiente 

equilibrado.  É importante considerar, contudo, que essas áreas não estão livres da possibilidade de 

ocupação humana. Tanto é verdade que no próprio artigo 3º do Código considerou a situação. 

Art. 3º, inciso VI - uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações 

sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, 

de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos 

urbanos ou outras formas de ocupação humana; 

Além do supracitado artigo 3º, o Código Florestal especificou nos próximos artigos as 

possibilidades de interferências nas APPS: 

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 

ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. (...) 

§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada, 

excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja 

comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas 

em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas 

consolidadas ocupadas por população de baixa renda.  

Assim, o Código, ao disciplinar tal conduta, reconheceu que elas podem ocorrer e previu 

soluções razoáveis para as situações. Portanto, a recorrente alegação de que imóveis residenciais 

não poderiam ser regularizados por estarem inseridos em área de preservação permanente é 

equivocada e não está consoante à legislação ambiental. 

A regularização fundiária certamente traz maior infraestrutura, principalmente para que a 

relação com o meio ambiente possa ser mais sustentável, como a canalização e o tratamento do 

esgotamento e implantação de sistema de saneamento básico, além da coleta de resíduos sólidos. 
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Ocorre que, segundo informações prestadas pelo Réu, apenas três processos de 

regularização fundiária foram iniciados em Florianópolis desde quando se tem notícia. Nenhum deles 

foi finalizado (Ofício OE 111/SMDU/GAB/2019)23. Até o momento, portanto, o Município não se 

utilizou de instrumentos capazes de compatibilizar os direitos à moradia e ao meio ambiente 

equilibrado.  

A possibilidade de atuação do Município nas áreas afetadas pelas ocupações urbanas no 

sentido de que não implique na demolição administrativa de residências familiares é evidente, o que 

demonstra a desnecessidade das recorrentes operações.  

Por fim, analisa-se a última máxima parcial do princípio da proporcionalidade: relação entre 

o custo para os direitos fundamentais da medida tomada pelos Réus e os benefícios trazidos por ela. 

Para tanto, necessário trazer algumas observações acerca do direito à moradia. 

Lastreia-se, o direito à moradia, num direito constitucional incluído pela Emenda 

Constitucional n. 26/2000 (CRFB/88, art. 6.º) e erigido ainda ao status de direito social fundamental. 

Isso num contexto em que não somente é inquestionável a força normativa da Constituição24, mas, 

mais do que isso, por ela cumprir contemporaneamente papel central e de protagonismo na 

produção, na interpretação e na aplicação do Direito. E os direitos fundamentais, por sua vez, são 

verdadeiros pressupostos de uma democracia substancial, situando-se na esfera do indecidível25.  

O direito fundamental social à moradia, além de encerrar uma cláusula constitucional 

inderrogável (CRFB/88, art. 60, § 4º, IV), constitui inegavelmente um direito subjetivo de todos os 

indivíduos da República, o mínimo para uma vida singelamente digna. Esse direito, por óbvio, 

destina-se prioritariamente à população vulnerável, à minoria política marginalizada, já que a ideia 

dos direitos fundamentais — dentre os quais os direitos à moradia e ao mínimo patrimonial para um 

vida digna — é, nos dizeres de RONALD DWORKIN e de JORGE REIS NOVAIS, justamente cumprir 

função contramajoritária26. 

Assevera-se que o direito à moradia é protegido constitucionalmente sem qualquer 

condicionante (justo título, p. ex.). Ao contrário, no que toca ao direito ao meio ambiente sadio e 

equilibrado e, ainda, especificamente sobre a utilização das áreas de preservação permanente, 

constata-se inúmeras exceções na legislação, como autorizações de uso, manejo e supressão de 

vegetação. 

                                                           
23 Por outro lado, desde abril de 2017, foram 117 processos de outorga onerosa do direito de construir, permitindo que 
grandes empresas, conglomerados e investidores paguem para construir além do ordinariamente previsto provocando 
ainda mais a gentrificação no centro e nos bairros formalizados. 
24 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1991. 
25 FERRAJOLI, Luigi. La esfera de lo indecidible y la división de poderes (Traducción de Miguel Carbonell). Estudios 
Constitucionales, ano 6, n.º 1, 2008, pp. 337-343; FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. 
ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
26 A conclusão é óbvia: não é preciso garantir direito à moradia digna à população bem habitada. Garante-se a quem 
ainda não tem ou corre o risco de perdê-la. 
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Logo, o simples fato de existir moradia já se constituiu questão suficientemente importante 

para se impedir, desde logo, a sua demolição.  

A inclusão do direito à moradia no rol de direitos fundamentais está em sintonia com o 

mínimo existencial digno decorrente da dignidade humana (CRFB/88, art. 1.º, III) e com as normas 

internacionais de proteção dos direitos humanos. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 assegura: 

DUDH, art. 25, 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 

a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em 

caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 

dos meios de subsistência fora de seu controle. 

Na mesma senda, estatui o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais internalizado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 591/1992 como 

norma de caráter supralegal (CRFB/88, art. 5.º, §2.º; STF, RE 466.343/SP): 

PIDESC, art. 11, 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua 

de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para 

assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância 

essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao interpretar o art. 11.1 do Pacto, 

em seu Comentário Geral n.º 4, estabeleceu que o direito à moradia não se adstringe meramente ao 

direito ao abrigo provido meramente por um teto (parágrafo 7).  

Ao que interessa ao presente caso, cita-se característica da “segurança legal de posse” 

ínsita ao direito à moradia: 

CDESC, Comentário Geral n.º 4.º, par. 8, a. Segurança legal de posse. A posse toma 

uma variedade de formas, incluindo locação (pública e privada) acomodação, 

habitação cooperativa, arrendamento, uso pelo próprio proprietário, habitação de 

emergência e assentamentos informais, incluindo ocupação de terreno ou 

propriedade. Independentemente do tipo de posse, todas as pessoas deveriam 

possuir um grau de sua segurança, o qual garanta proteção legal contra despejos 

forçados, pressões incômodas e outras ameaças. Estados-partes deveriam, 

consequentemente, tomar medidas imediatas com o objetivo de conferir segurança 

jurídica de posse sobre pessoas e domicílios em que falta proteção, em consulta real 

com pessoas e grupos afetados. 
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Parece não haver dúvida quanto à fundamentalidade do direito social à moradia, dada a 

sua íntima ligação à ideia de dignidade da pessoa humana, valor-fundamento da República 

Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1.º, III), e aos objetivos fundamentais da República, 

especialmente os de construir uma sociedade livre, justa e solidária e de erradicar a pobreza e a 

marginalização (CRFB/88, art. 3.º, I e III). Definitivamente, não há marginalização maior do que não 

possuir um teto para viver. 

Além disso, o direito à moradia está indelevelmente vinculado à garantia do mínimo 

existencial digno. E todos — absolutamente todos — os seres humanos viventes têm direito a um 

mínimo existencial digno.  

A importância e o peso do direito à moradia é tratada na doutrina da seguinte maneira. 
Segundo Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, 

o direito à moradia traduz necessidade primária do homem, condição indispensável 

a uma vida digna e complemento de sua personalidade e cidadania. Atua com 

eficácia normativa imediata, tutelando diretamente situações jurídicas individuais. É 

muito mais do que simplesmente o “direito à casa própria”, pois, como direito 

fundamental de segunda geração (ou dimensão), envolve a necessidade do Estado 

de cumprir obrigações de fazer, centradas na prática de políticas públicas capazes 

de garantir um abrigo adequado, decente e apropriado a quem necessita de um 

mínimo vital27. 

Tomado este entendimento, observa-se que a violação ao direito à moradia atinge 

substancialmente a dignidade da pessoa humana. Especialmente se concebida a noção de moradia 

não apenas ao bem material em si, mas também o seu aspecto subjetivo, no sentido de lar, local de 

repouso, intimidade e de convivência afetiva e familiar. 

Aliás, o direito à moradia é essencial para viabilizar outros direitos fundamentais que são 

conexos àquele. Com o exercício do direito à moradia se firma também os direitos à intimidade, à 

integridade física, à segurança, à propriedade, aos direitos da criança e do adolescente a um convívio 

em local adequado, entre outros direitos. 

Ademais, ao fazer do imóvel um lar, as pessoas que residem na área conferem uma função 
social à sua posse, o que é protegido pelo ordenamento jurídico: 

antes de tudo e acima de tudo [...], a posse tem um sentido distinto da propriedade, 

qual seja o de ser uma forma atributiva da utilização das coisas ligadas às 

necessidades comuns de todos os seres humanos, e dar-lhe autonomia significa 

constituir um contraponto humano e social de uma propriedade concentrada e 

despersonalizada, pois, do ponto de vista dos fatos e da exteriorização, não há 

distinção entre o possuidor proprietário e o possuidor não proprietário. A posse 

                                                           
27 Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 186. 
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assume então uma perspectiva que não se reduz a mero efeito, nem a ser 

encarnação da riqueza e muito menos manifestação de poder: é uma concessão à 

necessidade. E é nesse passo que a posse consiste hoje ao menos numa espécie 

de legitimação do uso, reservando-se ao futuro do instituto, nessa perspectiva, 

papel de indisfarçável destaque social e histórico28. 

Por fim, merece registro o decisum do próprio Tribunal de Justiça catarinense relacionando 

direito à moradia e dignidade da pessoa humana em situação análoga: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
EM REGIÃO DESTINADA PARA HIPOTÉTICOS PARQUES TECNOLÓGICOS. 
AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CORTE E CONSTRUÇÃO. BARRACO 
RESIDENCIAL LOCALIZADO EM COMUNIDADE MISERÁVEL OCUPADA POR 
VÁRIAS CONSTRUÇÕES EM IDÊNTICA SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE E 
CLANDESTINIDADE. PROTEÇÃO DO DIREITO À MORADIA COMO 
EXPRESSÃO DO POSTULADO DA DIGNIDADE HUMANA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA TJSC, Apelação Cível n. 2010.023724-4, da 
Capital, rel. Des. Newton Janke, j. 20-03-2012). 

A demolição de moradias é medida mais gravosa que a realização eficaz de uma política 

habitacional ou de uma política de ordenamento urbano que considere as características urbanas e 

sociais da Cidade. O problema é que essa opção é mais custosa para o Estado, e aí talvez esteja a 

razão pela qual os Réus preferem aumentar o rigor da fiscalização dos assentamentos irregulares, 

a realizar uma política habitacional capaz de absorver a demanda por moradia, de modo a, 

efetivamente, inibir a procura desenfreada da população mais pobre por espaço na Cidade.  

Nesse sentido, os Réus vêm exercendo indevidamente o poder de autoexecutoriedade ao 

realizar operação destinada a derrubar, no ato da fiscalização, a mordia de pessoas adultas, idosos, 

crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, a remoção dos moradores e a demolição de suas casas são medidas 

absolutamente desproporcionais, uma vez que inadequadas, desnecessárias e com ofensas 

intoleráveis aos direitos fundamentais de dezenas de famílias vulneráveis que, diante do contexto na 

qual estão insertas, não encontraram outra solução habitacional que não se estabelecer em espaço 

de exclusão, em áreas de risco ou de proteção ambiental.  

 

6. SOBRE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS EM CASO DE REMOÇÃO 

FORÇADA E SOBRE A SOLUÇÃO DIGNA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS 

                                                           
28 Hernandez Gil. Apud Fachin, Luiz Edson. A Função Social da Posse e a Propriedade Contemporânea. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1998, p. 20-21. 
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O Sistema Internacional de Direitos Humanos possui diversas manifestações no sentido de 

reconhecer as remoções forçadas como violação de direitos humanos.  

Além do comentário Geral nº 4, citado no ponto “4.3”, o Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas publicou também o Comentário Geral nº 7 

sobre o direito à moradia adequada e despejos forçados, onde esclarece o conceito de despejos 

forçados e enuncia procedimentos para proteção das pessoas afetadas por despejos, o que foi 

acolhido pelo CNDH na Resolução 10/2018. 

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas manifestou-se no seguinte sentido: 

“a prática de despejos forçados é considerada contrária às leis que estão em 

conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, e constitui uma 

grave violação de uma ampla gama de direitos humanos, em particular o direito 

à moradia adequada” (Resolução nº 2004/2841). 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 

de 1969, ratificada pelo Brasil no Decreto 678/1992, não se olvidou do tema quando tratou de 

estabelecer o direito de circulação e de residência no artigo 22. 

Vale dizer também que, no último ciclo da Revisão Periódica Universal, o Brasil assumiu o 

compromisso de cumprir as recomendações recebidas, dentre elas: fortalecer as políticas públicas 

para reduzir a escassez de moradia e criar condições de acesso a habitação acessível para famílias 

de baixa e média renda (136, Angola); tomar medidas adicionais para aprimorar a promoção e 

proteção dos direitos da criança, com vistas a erradicar totalmente a falta de moradia para 

crianças (138, Croácia). 

A falta de uma política habitacional adequada e permanente leva a um contingente 

significativo de pessoas a ocuparem áreas abandonadas ou precárias ou de preservação 

permanente ou de risco nas cidades. É onde ocorrem os despejos e as violações ao direito humano 

à moradia digna. 

Considerando tais fatos, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH – editou a 

Resolução n. 10/2018 que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas 

preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos. 

De início a Resolução reconhece que os despejos e deslocamentos forçados de grupos 

que demandam proteção especial do Estado implicam violações de direitos humanos e devem ser 

evitados, buscando-se sempre soluções alternativas (art. 1º, § 1º). 

Por isso, esclarece que os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam 

proteção especial do Estado só podem eventualmente ocorrer mediante decisão judicial e jamais por 

decisão meramente administrativa (art. 1º, § 2º), acrescentando que, quando se tratar de imóvel 
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público, a efetivação da função social deverá ser respeitada, assegurando-se a regularização 

fundiária dos ocupantes (art. 1º, § 4º). 

Acrescenta que, enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, deve-se 

permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, adotando 

providências para a regularização de sua situação jurídica no local, ainda que temporariamente, 

garantindo-se o acesso a todos os serviços essenciais (art. 9º). 

No art. 14, a Resolução dispôs que: 

Art. 14 Remoções e despejos devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais, 

quando o deslocamento é a única medida capaz de garantir os direitos humanos. 

§1º Os deslocamentos não deverão resultar em pessoas ou populações sem teto, 

sem terra e sem território. 

§2º Não deverão ser realizadas remoções que afetem as atividades escolares de 

crianças e adolescentes, o acesso à educação e a assistência à pessoa atingida, que 

faz acompanhamento médico, para evitar a suspensão do tratamento. 

Ademais, nas remoções inevitáveis, deve ser elaborado plano prévio de remoção e 

reassentamento (art. 15), com a participação do grupo atingido e da Defensoria Pública que, 

inclusive, deve ser comunicada em caso de remoção (art. 16, I, II e V). 

 

7.  DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

De acordo com o que foi dito, e com base na documentação anexa, verifica-se a 

permanente ofensa a direitos fundamentais de crianças e adolescentes pobres em Florianópolis. 

A demolição de casas no ato da fiscalização por parte da Floram e demais órgãos do 

Município de Florianópolis é ilegal, inconstitucional e ofende os direitos expressos em tratados 

internacionais de direitos humanos de que o Brasil é signatário.  

Por trás das demolições de residências familiares, estão crianças e adolescentes, a 

quem a Lei 8.069/94 garante proteção integral e prioridade absoluta. 

O art. 5º da Constituição Federal, ao prever que ninguém será submetido a tortura nem 

a tratamento desumano ou degradante (Inciso III), visa a proteger o indivíduo de intervenções 

estatais que atinjam sua integridade física, psíquica e até mesmo moral, aspectos integrantes do 

mínimo existencial. A previsão é manifestação especial e intrinsecamente relacionada com as 

exigências de respeito e proteção da dignidade da pessoa humana e do direito à segurança e 

integridade pessoal29.  

                                                           
29 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 7ª Ed.. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2017. p. 436.   
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Com efeito, demolir os humildes abrigos de famílias que já vivem em situação de 

miserabilidade não é outra coisa senão a concretização da desumanidade, da degradação humana 

pelas mãos do Estado, que vê o outro como um mal a ser combatido, e não como um sujeito a ser 

integrado.  

Em seu art. 227, a mesma Constituição dispõe ser obrigação do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

A moradia é condição indispensável para uma vida digna na medida em que proporciona 

abrigo e proteção contra as intempéries (sol, chuva, vento etc.) e contra os riscos naturais da rua e 

da noite. Justamente por isso, a moradia é uma verdadeira condição para o exercício dos demais 

direitos fundamentais da criança e do adolescente (interdependência entre os direitos fundamentais). 

Tanto é assim que o Tribunal de Justiça catarinense já registra importante trecho da 

doutrina no Agravo de Instrumento n. 2012.066555-9, de Balneário Camboriú, julgado em abril de 

2014: 

[...] o Estado tem o dever de garantir o direito à moradia, em nível de vida adequado 

com a condição humana, respeitando os princípios fundamentais da cidadania, a 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

intitulados constitucionalmente. 

O direito à moradia detém outra característica dos direitos fundamentas: a ilicitude 

de sua violação. Há violação do direito à moradia sempre que for implantado um 

sistema infraconstitucional ou qualquer ato advindo de autoridade pública que 

importe em lesão a esse direito, em redução, desproteção ou atos que 

inviabilizem o seu exercício, porque o direito à moradia goza de proteção 

fundamental, tratando-se de um dever inerente ao Estado (por intermédio dos 

três poderes) de respeitar, toda e qualquer legislação infraconstitucional que suprima, 

dificulte ou impossibilite o exercício do direito à moradia por um indivíduo - tem-se 

que a sua violação, ainda que por norma validamente constituída e promulgada - é 

tida como violadora do direito à moradia. 

Há universalidade do direito à moradia, visto que a sua abrangência engloba todos 

os indivíduos, independentemente de qualquer outro requisito, como a 

nacionalidade, o sexo, a raça, o credo, a convicção político-filosófica ou sua condição 

econômica. Apesar das diferenças todos gozam plenamente do exercício desse 

direito fundamental. Dessa forma, não só os nacionais, mas também os estrangeiros 

domiciliados no país são destinatários da norma constitucional. 

A atuação do Poder Público deve garantir a efetividade desses direitos 

constitucionalmente previstos, com mecanismos coercitivos, já que a 
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Constituição Federal não se satisfaz abstratamente com o simples reconhecimento 

de um direito. Logo, apesar de ter o direito à moradia aplicação imediata, surge o 

dever estatal de proteger e facilitar o seu pleno exercício, e as normas 

infraconstitucionais também devem atuar em conjunto com a norma constitucional, 

protegendo e facilitando o exercício desse direito. (Direito à Moradia e de Habitação. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 119-120). 

Ocorre que a conduta dos Réus vem em sentido oposto.  

A demolição de casas residenciais, nos moldes em que os Réus vêm desenvolvendo, 

viola frontalmente os direitos expressos na Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA) e na Constituição Federal, em especial a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência (ECA, art. 7º). 

A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos 

e sociais garantidos na Constituição e nas leis (ECA, art. 15). 

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (ECA, art. 17). 

É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (ECA, art. 

18).  

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral (ECA, art. 19). 

É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente (ECA, art. 70). 

Em matéria veiculada no site G1, retratou-se um confronto entre a Polícia Militar e alguns 

moradores quando da execução de operação para derrubada de casas no ano de 201630 em que 

resultou em troca de tiros. Moradores narraram à reportagem:  

Fui até lá, alguns vizinhos também. Tinham muitas crianças. Aí quando a polícia 

começou a jogar essas bombas de efeito moral, eu saí. 

Teve uma hora que jogaram uma pedra em um carro da polícia, aí começou uma 

coisa assustadora.  Era bomba, era tiro tanto de um lado quanto do outro. Foi uma 

                                                           
30 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/pm-e-moradores-trocam-tiros-em-remocao-de-favela-em-
dunas-em-sc.html 
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correria. Recolhi umas crianças para dentro da minha casa, porque eles não 

sabiam para onde ir. 

Os danos aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes que residem em 

áreas irregulares são incalculáveis. 

 

8.  DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

Diante de tudo que foi exposto, verifica-se que a conduta dos Réus em relação aos 

moradores de áreas de exclusão vitimou número indeterminado (mas determinável) de pessoas.  

Famílias que despenderam tempo e seus parcos recursos construindo suas residências 

nos únicos locais que tinham condições de morar ficaram alijadas de suas moradias sem qualquer 

possibilidade de defesa.  

Em inúmeros casos, como se viu, as moradias estavam consolidadas há mais de uma 

década e as famílias já constavam no cadastro habitacional do Município. Quer isso dizer que a 

posse dessas áreas já fora reconhecida pelo Município.  

Contudo, a conduta ilícita dos réus causou-lhes danos morais e materiais decorrentes 

de origem comum (art. 81, III, do CDC). 

Danos morais porque é inegável o abalo psicológico das famílias que tiveram suas 

próprias casas postas abaixo sem possibilidade de defesa, muitas vezes tendo que se abrigar 

amontoados em casas de parentes e amigos, ou pior, ficando sem qualquer abrigo. Ademais, 

crianças e adolescentes, obrigados a trocar de residência diante das demolições, também devem se 

readaptar a creches, escolas e postos de saúde.  

A Coalizão Internacional do Habitat (HIC) estabelece método de avaliação financeira 

para cálculo de danos sofridos pelas pessoas removidas, reconhece a existência de bens materiais 

e imateriais que vão muito além do valor da construção, abarcando outros elementos como a saúde, 

o estado psicológico e a integração da comunidade.31 

Danos materiais porque, ainda que as casas estejam construídas sobre áreas non 

aedificandi, os moradores possuem o direito de retirada de suas benfeitorias ou materiais utilizados 

na construção, o que não lhes foi assegurado. Ademais, como se provou, inúmeras casas foram 

demolidas com pertences pessoais, móveis e eletrodomésticos, causando danos aos moradores.  

Outrossim, a própria posse das áreas, a depender do caso, deve ser indenizada. 

A posse (propriedade informal sem titulação) deve ser indenizada de forma semelhante 

à propriedade (formal com titulação) como critério da justa e prévia indenização, com fundamento no 

artigo 182, § 3º da Constituição Federal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça 

                                                           
31  Matriz de danos decorrentes de atos de remoções compulsórias da Coalização Internacional do 
Habitat (HIC) disponível em http://www.hic-mena.org/documents/Loss%20Matrix.pdf, último acesso em 
02/04/2017. 

http://www.hic-mena.org/documents/Loss%20Matrix.pdf
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(REsp 182.369/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 29.5.2000), REsp 871.379/PR, 2ª 

Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 21.10.2008); 

A ausência de titularidade do imóvel por parte do morador da comunidade não pode 

servir de subterfúgio para o não pagamento de uma indenização em relação à posse, principalmente 

quando a área for de propriedade pública municipal em razão do direito dos moradores à 

regularização fundiária que, em seu aspecto jurídico, pode ser, neste caso, resolvido por meio do 

reconhecimento, pelo próprio ente público, da concessão de uso especial para fins de moradia em 

favor dos moradores. Interpretação contrária retira todo o conteúdo do disposto na Medida Provisória 

2.220/2001 e no contido no artigo 46 e 47 da Lei 11.977/2009 que regulamenta a regularização 

fundiária.  

 

9.  DO DANO MORAL COLETIVO 

Ao mesmo tempo, o dano moral coletivo, entendido como "injusta lesão da esfera moral 

de uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores 

coletivos"32, também resta incontroverso.  

Leciona André de Carvalho Ramos: 

É preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo causado pelas 

agressões aos interesses transindividuais...Com isso, vê-se que a 

coletividade é passível de ser indenizada pelo abolo moral, o qual, por sua 

vez, não necessita ser a dor subjetiva ou estado anímico negativo, que 

caracterizariam o dano moral na pessoa física, podendo ser o desprestígio 

do serviço público, do nome social, a boa-imagem de nossas leis ou mesmo 

o desconforto da moral pública que existe no meio social.33 

O atendimento à legislação, o respeito à Constituição e, principalmente, o respeito aos 

direitos das crianças e dos adolescentes por parte do Poder Público constituem um direito difuso, e 

diz respeito a toda comunidade. Por isso, quando não observado, gera danos a todos, materializado 

na insegurança constante causada pela falta de procedimentos que respeitem direitos e garantias 

fundamentais.  

Diante disso, merece repreensão a Floram e o Município de Florianópolis, o que deve 

ser realizado pela condenação em danos morais coletivos (art. 81, I da Lei 8.078/90).  

 

10. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

                                                           
32 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro”. Revista de Direito do 
Consumidor. Nº 25, São Paulo: RT, 1994, p. 55 
33 RAMOS, André de Carvalho. “A ação civil pública e o dano moral coletivo”. Revista de Direito do Consumidor. Nº 
25, São Paulo: RT, 1994, p. 81. 
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A liminar tem como escopo, em ação civil pública, fazer cessar imediatamente a 

atividade danosa, nociva, e exigir o cumprimento de normas jurídicas, sob pena de ineficácia ou 

desprestígio do provimento final, cenário comum no âmbito das ações civis públicas. 

Sobre a possibilidade de concessão de liminares em sede de ação civil pública contra o 

Poder Público, condicionada apenas a prévia oitiva do representante da pessoa jurídica de direito 

público, no prazo e na forma do artigo 2º da Lei 8.437/92, é maciça a jurisprudência pátria (STJ – 

AARESP 303206 – RS – 1ª T. – Rel. Min. Francisco Falcão – DJU 18.02.2002 – p. 00256). 

O art. 12 da Lei 7.347/85 estabelece forma de provimento antecipatório que poderá ser 

dado com ou sem justificação prévia: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo. 

Já o art. 294 do Código de Processo Civil prevê que a tutela provisória pode fundar-se 

em urgência ou evidência.  

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

No caso em testilha, a probabilidade do direito está consubstanciada nos arrazoados 

acima e nos documentos que instruem a presente ação, que demonstram a ilegalidade da conduta 

praticada pelos Réus, bem como os direitos da população que ocupa áreas públicas ou de 

preservação permanente marcadas pela exclusão social. 

O perigo de dano se evidencia no risco de que mais e mais famílias ficarão sem abrigo, 

o que representa violação aos direitos fundamentais de crianças e de adolescentes. O provimento 

antecipatório é necessário, inclusive, porque moradores da Comunidade Vila do Arvoredo 

compareceram na Defensoria Pública no último dia 23 de maio informando que a Floram e Polícia 

Militar teriam iniciado mais um procedimento de marcação de casas para futura demolição e que as 

residências marcadas estão habitadas. Lembra-se, aqui, do ocorrido em 4 de dezembro de 2017 

quando a PM e Floram negaram que as casas marcadas iriam ser demolidas, mas que, no dia 

seguinte, botaram abaixo cinco residências. 

Eventual demora na prestação judicial permitirá ao Poder Público a perpetuação da já 

constante e natural ofensa ao ordenamento jurídico, com a ostensiva violação de direitos 

fundamentais mais básicos de quem merece proteção integral prioritária.  

Sob este aspecto, portanto, não há dúvida quando à probabilidade do direito e o perigo 

de dano, motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência. 

 

11. DOS PEDIDOS 

Ante o Exposto, requer seja despachada a petição inicial e: 
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11.1. Em decisão liminar, seja concedida a tutela provisória de urgência determinando 

aos Réus que:  

a. Considerando o item 15 do Comentário Geral da ONU n. 07, que versa sobre as 

remoções forçadas e veda expressamente o elemento surpresa destas 

intervenções, e considerando também a impossibilidade de os fiscais ambientais 

identificarem o abandono das estruturas em apenas uma visita34, abstenham-se 

de realizar, no ato da fiscalização, demolição de qualquer construção em 

assentamento irregular que seja potencialmente destinada à moradia, ainda que 

aparente estar desabitada, evitando, assim, deixar crianças e adolescentes 

desabrigados e em situação de risco; 

b. Adotem procedimento que mitiguem a possibilidade de erros na caracterização 

do abandono ou não das estruturas, tal como o comparecimento à residência por 

pelo menos três dias em horários diferentes; 

c. Instaurem procedimento administrativo prévio a qualquer intervenção 

administrativa em assentamentos irregulares, com formalização de todos os 

atos, incluindo estudo da área, possibilidade ou não de regularização fundiária e 

estudo social sobre as famílias, garantindo o contraditório e a publicidade na 

forma da Lei 9.784/99, notificando a 21ª Defensoria Pública da Capital sobre as 

conclusões via correio eletrônico no endereço capital21@defensoria.sc.gov.br; 

d. Abstenham-se de realizar qualquer demolição administrativa de construção 

destinada à moradia em assentamento irregular, ainda que em área não passível 

de regularização fundiária, sem antes elaborar plano prévio de remoção e 

reassentamento de acordo com a Resolução n. 10 do CNDH que garanta 

moradia e justa indenização às famílias, evitando, assim, deixar crianças e 

adolescentes desabrigados e em situação de risco; 

e. Quando se tratar de área de risco, instaurem processo administrativo instruído 

de relatório técnico detalhado, declinando as razões pelas quais a área é 

considerada de risco, o grau do risco, a urgência/emergência da intervenção e a 

anotação sobre eventuais medidas que possam mitigar ou afastar o risco e, em 

caso de impossibilidade de manter os moradores no local, garanta moradia às 

famílias desabrigadas, evitando deixar crianças e adolescentes desabrigados e 

em situação de risco; 

11.2. Seja fixada multa por descumprimento da decisão liminar no valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) por estrutura demolida fora dos termos delineados pela decisão 

interlocutória, patamar que se entende suficiente a compelir o Poder Público ao 

cumprimento da ordem; 

                                                           
34 O que é evidenciado pelos reiterados e documentados equívocos na análise deste quesito (a fim de não ofender o 
orgulho de quem quer que seja, presumimos que se tratam de meros descuidos, e não de atos propositais). 
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11.3. No mérito, requer seja confirmada a liminar e condenados os Réus ao 

ressarcimento pelo dano moral coletivo e ao ressarcimento dos danos morais e materiais 

decorrentes de origem comum (direitos individuais homogêneos) causados pelos Réus 

aos moradores que tiveram suas casas demolidas de forma ilegal e inconstitucional, de 

acordo com os artigos 95 a 98 do Código de Defesa do Consumidor;  

11.4. Ainda no mérito, a condenação do Município de Florianópolis na obrigação de 

elaborar política urbana destinada à fiscalização da função social da propriedade, 

adotando medidas de combate a distorções e abusos no desfrute econômico da 

propriedade e ao seu uso especulativo, a exemplo do parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, da aplicação de IPTU progressivo no tempo, da desapropriação 

com pagamento com títulos da dívida pública por não cumprimento do dever de parcelar, 

edificar ou utilizar compulsoriamente, etc., instrumentos previsto no Estatuto da Cidade 

e que, até onde se sabe, nunca foram utilizados pelo Município de Florianópolis. 

Para provar o alegado, requer-se a produção de toda a prova juridicamente admitida, 

especialmente a pericial, a documental e a testemunhal. 

Dá-se à causa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ante ao valor inestimável da 

demanda. 

Florianópolis, 6 de junho de 2019. 

 

Marcelo Scherer da Silva 

Defensor Público 


