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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _ VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/SC 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio de 

seu Núcleo de Habitação, Urbanismo e Direito Agrário (NUHAB), vem, perante V. 

Excelência, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 6º, 134, 205, 206 e 208, todos da 

Constituição Federal; artigo 1º, inciso II, c/c o artigo 5º, inciso II, ambos da Lei no 

7.347/85; artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar no 80/1994 e artigo 4º, inciso VII, 

da Lei Complementar Estadual no 575/2012, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA  

em face da COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN), 

inscrita no CNPJ n. 82.508.433/0001-17, com sede na Rua Emílio Blum, 83, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP 88020-010, representada por seu Diretor Presidente, e 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ n 82.892.282/001-43, com sede na Rua Tenente Silveira n. 60, Centro, 

Florianópolis, CEP 88010-300,  pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor. 

 

1. 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 o direito à moradia 

digna, por meio da regularização fundiária e implementação de serviços essenciais à 

dignidade humana, dos moradores de núcleo urbano informal que se encontra na 

Servidão Maria Rosa Martins, Florianópolis/SC. 

 

2. DOS FATOS 

A Comunidade de moradores que se encontra na Servidão Maria Rosa Martins 

existe há aproximadamente 136 anos, o que pode ser comprovado por meio da certidão 

de óbito da fundadora que dá nome à servidão (doc. em anexo), que nasceu no local 

em 1883 e lá estabeleceu residência durante toda a sua vida juntamente com seus 

descendentes. A partir de então, a comunidade foi crescendo e se consolidou ao longo 

dos anos, sendo composta por diversas famílias que ali residem há décadas (atualmente 

cerca de 20 famílias).  

A Servidão Maria Rosa Martins (SMRM) está sobre as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude 27°35'43.50"S e Longitude 48°31'46.58"O. A Servidão Maria Rosa 

Martins está localizada entre o bairro da Trindade, bairro da Serrinha e o Parque Maciço 

do Morro da Cruz, nos termos da Lei n. 4.243/93 (doc. em anexo), em continuidade à 

rua Douglas Seabra Levier, 
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Embora a comunidade seja centenária, comprovações documentais de sua 

consolidação formal são recentes, cerca de 30 anos, sendo que, uma das ratificações 

inequívocas de caráter documental, é a escritura pública de cessão de direitos de posse 

e benfeitorias que data 02/11/1990 (doc. em anexo). A escritura está em nome Verônica  

Rosa que é bisneta da fundadora da comunidade (Maria Rosa Martins). Outras 

moradias, prévias e subsequente, tiveram sua formalização fundiária por contratos de 

compra e venda, bem como a formalização e sua existência como habitação ratificadas 

em outros documentos públicos como IPTU, solicitação de postes de energia elétrica, 

conexão e relógio medidor de energia elétrica, entre outros (doc. em anexo).  

De acordo com Avaliação Socioambiental, realizada pela Prefeitura de 

Florianópolis em dezembro de 2015, haviam 22 moradias, somando no total uma 

ocupação com 98 moradores aproximadamente nesta porção direita da SMRM (doc. em 

anexo). 
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Conforme indica o mencionado relatório, trata-se de uma comunidade que não 

vem crescendo, tendo havido um congelamento para novas edificações e com a 

tendência de auto-gestão para a preservação da mata nativa e recuperação de áreas 

outrora agrícolas.  

Em que pese se tratar de área consolidada em que as famílias que ali se 

encontram mantêm suas residências há décadas, o local ainda é desprovido do 

fornecimento regular de água e saneamento básico e legítimo uso de sua terra 

sob argumentação de proteção ambiental.  

Isso porque, à revelia da existência desta comunidade e suas famílias há mais 

de um século na área, no Plano Diretor de 1997, parte da Servidão foi demarcada como 

Área de Preservação Permanente (APP) e, em 2005, esta mesma área foi encampada 

pela fronteira do Parque Maciço Morro da Cruz, criado pela Lei n. 6.983/2005. 

Em dezembro de 2012, por meio do Decreto Municipal n. 10.547, houve 

aprovação de um Plano de Manejo do mencionado Parque para viabilizar uma Unidade 

de Conservação naquele espaço. Criou-se assim um Zoneamento específico. Foram 

instituídas Zonas:  Primitivas;  de Recuperação;  de Uso intensivo;  de Uso 

Extensivo;  de Uso Conflitante Histórico e Cultural e  de Ocupação Temporária. É 

nesse último que se encontraram, durante anos, as famílias que residentes na Servidão 

Maria Rosa Martins.  

Há pelo menos 15 anos, a comunidade da SMRM vêm lutando para retificação 

de seu zoneamento, correção de seus direitos ao uso da terra e infraestrutura básica. 

Por assim, os Moradores pleiteiam que a SMRM tenha seu zoneamento corrigido para 

Área Residencial Predominante.  

A partir do estudo socioambiental conduzido pela Prefeitura de Florianópolis - 

2015, em ofício 249/SMHSA/GAB/2016 (doc. em anexo), a superintendência da 

FLORAM e a Secretaria de Habitação entenderam que a delimitação do Parque do 

Maciço do Morro da Cruz deveria ser recuada e, assim, restabelecendo pleno uso da 

terra aos seus moradores originais. Para tanto, promoveu-se a revisão topográfica dos 

limites do Parque e subsequente encaminhamento de projeto de lei à câmara municipal 

de vereadores para exclusão das moradias da área ambiental, reconhecendo o 

equívoco municipal em se nomear a área em exame como de proteção ambiental.  

Na mensagem n. 60/2019 de 31 de outubro de 2019, o então Prefeito de 

Florianópolis, Gean Loureiro, fez um apelo aos vereadores para a aprovação do Projeto 
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de Lei que “Altera dispositivos da Lei n. 9.321 de 2013 que cria o Parque Nacional 

Municipal do Morro da Cruz” e diz respeito à alteração de limites da Unidade de 

Conservação para definição da permanência das residências nela situadas,   

reconhecendo que “se constatou ser possível à permanência da comunidade instalada 

na Servidão Rosa Maria Martins, reconhecendo que se constata possível manter as 

habitações em equilíbrio com o meio ambiente” (doc em anexo).  

Diante de elucidação da questão apresentada no referido documento, colaciona-

se trechos do texto:  

 

 

(...) 

Neste sentido, foi aprovada a Lei n. 10.685 de 28 de fevereiro de 2020 (doc. 

em anexo), que alterou os limites do Parque Natural Municipal do Morro da Cruz 
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e excluiu a Servidão Rosa Maria Martins da unidade de conservação, garantindo 

o direito de permanência dos moradores naquela região.  

 

1 

Portanto, não resta dúvida de que a Servidão Rosa Maria Martins foi incluída 

equivocadamente como área de proteção ambiental por meio de leis municipais, porém 

que o erro foi sanado posteriormente pelas autoridades municipais que reconheceram 

se tratar de área consolidada há décadas, em que seria possível o equilíbrio entre o 

direito à moradia e o meio ambiente, passando a excluir a área da zona do Parque 

Municipal do Morro do Maciço por meio de nova Lei, possibilitando a permanência das 

edificações destinadas à moradia das mais de 20 famílias que ali se encontram.  

Desta forma, verifica-se que o Município de Florianópolis alterou os limites da 

área de proteção ambiental para permitir a manutenção das edificações ali existentes 

há décadas, o que impõe promover não só o direito à regularização fundiária dessas 

moradias, mas também promover o acesso à infraestrutura e a todos os serviços 

essenciais.  

Vale ressaltar que se trata de área consolidada, em que suas edificações são 

irreversíveis já que se mantêm na área há mais de um século, estando incluída em zona 

urbana, com sistema viário implantado, com presença de distribuição de energia elétrica 

e limpeza urbana, como bem reconhece o Município de Florianópolis.  

Em resposta ao Ofício n. 32/2021/NUHAB/DPSC, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de Florianópolis prestou os seguintes esclarecimentos sobre 

as edificações existentes na Servidão Maria Rosa Martins (doc. em anexo), atestando 

que se trata de área consolidada, sendo objeto de procedimento de regularização 

fundiária (processo E133371/2020) 

                                                           
1 Disponível em: https://www.cmf.sc.gov.br/imprensa/noticias/0/31/2022/194.  

https://www.cmf.sc.gov.br/imprensa/noticias/0/31/2022/194
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Em consulta eletrônica ao site da Prefeitura de Florianópolis, verifica-se que o 

pedido de REURB da área em exame foi aberto em dezembro de 2020, encontrando-

se em análise na Gerência de Regularização Fundiária desde setembro de 2021, sem 

qualquer outra movimentação, o que demonstra que já houve o decurso do prazo legal 

de 180 para análise do pedido, nos termos do art. 30, §2º, da Lei n. 13.465 (doc. em 

anexo).  

No local, há coleta regular de lixo, e, inclusive, fornecimento regular de energia 

elétrica, conforme determinado em decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina nos autos n. 5002064-54.2020.8.24.0000 (doc. em anexo) que, na 

ocasião, deferiu o pedido com base na seguinte fundamentação:  

Nesse cenário, se a estada dos agravantes, na região, está 

autorizada  e tutelada pelo próprio Estado, não é, ao menos 

aparentemente, razoável e lógico que seja negado a eles o direito de 

acesso aos serviços de energia elétrica enquanto, por lá, forem mantidos. 

Ademais, percebe-se que o fornecimento da referida 

utilidade não depende, no caso, de modificações do ambiente, haja vista 

que a estrutura para o serviço já existe na região, tanto que a vizinhança 

desfruta da comodidade, conforme acusam faturas acostadas nos autos 

de origem (ex vi o evento 1 - OUT51). 

Está aí consubstanciada a probabilidade do direito. 

Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível 

reparação está patente na simples privação do serviço de natureza 
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essencial, indispensável à dignidade da pessoa, sendo desnecessário 

maiores digressões a respeito. 

Assim, suficientemente demonstrados os requisitos 

estabelecidos pela legislação processual civil de regência, inexiste óbice 

à concessão da medida requerida. 

3. Ante o exposto, concede-se a tutela recursal para que 

o religamento da energia elétrica seja feita em favor das unidades 

consumidoras dos agravantes. 

Vale mencionar que a vizinhança desfruta do serviço de água e saneamento 

básico, conforme demonstram os documentos em anexo, excluindo-se apenas as 22 

famílias da Servidão em apreço.  

A fim de obter mais informações a respeito da situação narrada, a Defensoria 

Pública encaminhou o Ofício n. 16/2022/NUHAB/DPSC (documento em anexo) à 

Diretora-Presidente da CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento que 

respondeu que os pedidos formulados para ligação do serviço na região foram 

indeferidos (doc. em anexo):  

 

A negativa da CASAN fundamenta-se na Resolução n. 046 da Agência de 

Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC) que estabelece as 

condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. A normativa estabelece que: 

Art. 10 – As ligações de água e esgoto para unidades situadas em áreas com 
restrições para ocupação, somente serão liberadas mediante autorização 
expressa da autoridade municipal competente e/ou entidade do meio ambiente, 
Ministério Público ou por determinação judicial.  

Além disso, a CASAN fundamentou a recusa do fornecimento de água no 

documento OE 96/SMDU/DG/GAF/2020 da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
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alegando que o indeferimento teria se dado sob o fundamento de o local se tratar de 

área de proteção ambiental (doc. em anexo).  

Todavia, como já mencionado anteriormente, o Município de Florianópolis já se 

manifestou expressamente pela possibilidade de manutenção das edificações na área 

em exame, reconhecendo expressamente que houve equívoco do ente municipal ao se 

incluir a área como de proteção ambiental, motivo pelo qual alterou, por meio de Lei, os 

limites do Parque do Maciço, não sendo lógico nem razoável que negue o direito de 

acesso aos serviços de água e saneamento básico aos moradores da região.  

Considerando que a vizinhança já é atendida pelos serviços, verifica-se que o 

fornecimento da utilidade não depende de modificações do ambiente, tendo em vista 

que a estrutura para o serviço já existe na região.  

Dessa forma, impõe-se seja garantido o direito aos serviços essenciais de água 

e saneamento básico, bem como a regularização fundiária, a todos os moradores da 

Servidão Maria Rosa Martins, até mesmo porque não é razoável que o Poder Judiciário 

tenha concedido o direito ao fornecimento de energia elétrica na localidade e impeça o 

usufruto de outro serviço essencial, como o pleiteado no caso em exame.  

 

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DOS PEDIDOS  

3.1. Do direito ao fornecimento dos serviços essenciais de água 

O direito à água é previsto na Lei n. 9.433/97, que trata da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituindo que um de seus objetivos é assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos – art. 2º, I.  

Conforme a Agenda 21 estabelecida na ECO-92, capítulo 18:  

A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar 
que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a 
população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve as funções 
hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades 
humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de 
moléstias relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o 
aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar 
plenamente os recursos hídricos limitados e protege-los da poluição.  

O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço de natureza essencial, 

ao qual deve ser aplicado o princípio da continuidade, na forma do artigo 22 do Código 
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de Defesa do Consumidor e nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, que 

prescreve a obrigação do Poder Público de prestar serviços públicos adequados. 

Assim, além de ser o acesso à água um direito humano fundamental, é obrigação 

do prestador de serviço público a manutenção de manter serviço público adequado, o 

que inclui o fornecimento de água. 

Em observância às disposições constitucionais, o legislador ordinário também 

estabeleceu uma série de regramentos sobre o tema, conforme se observa da Lei nº 

8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos: 

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, 
nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas. 

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e 
das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do 
serviço. 

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 
situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; 

Conforme se observa, cabe ao concessionário ou permissionário do serviço 

público, dentre outras considerações, manter serviço adequado, sendo, em 

contrapartida, direito do usuário recebê-lo. 

Nessa toada, imperioso destacar alguns dispositivos da Lei nº 13.460/2017, que 

dispõe sobre os direitos dos usuários de serviços públicos: 

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos 
serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos 
observar as seguintes diretrizes: 

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários; 

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de 
discriminação; 

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social 
seja superior ao risco envolvido; 

Art. 6º São direitos básicos do usuário: 
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II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios 
oferecidos e sem discriminação; Conforme se observa, é direito do usuário, entre 
outros, a adequada prestação do serviço público, em especial, ao determinado 
no artigo 5º, inciso XI, acima, no que se refere à eliminação de formalidades e 
de exigências desnecessárias por parte da prestadora do serviço público. 

Ademais, a Lei n. 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, prevê a universalização do acesso à água como princípio dos 

serviços públicos de saneamento básico (art.  2º, II). 

Por fim, é cediço que a ausência de saneamento básico (água potável e 

esgotamento sanitário) comprometem a vida e a saúde (direitos fundamentais previstos 

no art. 5º e 6º da Constituição Federal), tornando estreita sua ligação com o valor da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e com o objetivo 

fundamental da República previsto no art. 3º, III, da Constituição Federal, qual seja, 

erradicar a pobreza e a marginalização. 

No caso em apreço, ainda que se entendesse que a área em exame estivesse 

situada em APP, não resta dúvida de que se trata de área consolidada, reconhecida 

expressamente pelo Município de Florianópolis (doc. em anexo), o que garante o direito 

ao fornecimento dos serviços essenciais conforme jurisprudência pacífica do e.Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina no sentido da sua possibilidade, conforme segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DA 
MUNICIPALIDADE EM EXPEDIR AUTORIZAÇÃO PARA QUE AS 
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA PROCEDAM A 
LIGAÇÃO DESTES SERVIÇOS BÁSICOS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 
ALEGAÇÃO DE QUE A RESIDÊNCIA ESTÁ LOCALIZADA EM ÁREA DE ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LOCALIDADE DENSAMENTE 
POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E URBANIZADA. EXISTÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PROPRIEDADES VIZINHAS. ESSENCIALIDADE 
DOS SERVIÇOS. RECUSA QUE EVIDENCIA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. POSSIBILIDADE DAS LIGAÇÃOS. DECISÃO CONFIRMADA. 
RECURSO DESPROVIDO.    "O fornecimento de energia elétrica, que é serviço 
público essencial e de utilidade pública, relaciona-se, diretamente, com a 
dignidade da pessoa humana, mas cede espaço, em regra, em favor do direito 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado quando a pretensa unidade 
consumidora estiver em localidade de proteção ambiental. Contudo, em se 
tratando de área rural ou urbana consolidada, porquanto já mitigada, 
faticamente, a proteção ambiental, não há prevalecer o óbice jurídico, com a 
consequente necessidade de ligação da unidade à rede de energia elétrica." 
(TJSC, Apelação Cível n. 0300199-74.2016.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. 
Henry Petry Júnior Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13/2/2017). (TJSC, 
Apelação Cível n. 0300976-59.2016.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Sérgio 
Roberto Baasch Luz, j. 16-05-2017).  (TJSC, Apelação Cível n. 0300586-
10.2017.8.24.0103, de Araquari, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito 
Público, j. 21-01-2020). 

... 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. - 
INTERLOCUTÓRIO DE INDEFERIMENTO NA ORIGEM.   ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. 
DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA.   - "Na esteira do entendimento firmado pelo 
Grupo de Câmaras de Direito Público, é desproporcional negar serviço público 
essencial a um único consumidor em área ocupada de forma consolidada, em 
que os demais moradores dispõem do acesso à energia elétrica" (Agravo de 
Instrumento n. 2014.014050-3, de Jaguaruna, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 
26.8.2014). (TJSC, AC 2015.001979-9, rel. Des. Vanderlei Romer, j. em 
15.9.2015), fundamento que, à toda evidência, obriga também o fornecimento de 
água.   DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 4032684-03.2019.8.24.0000, de Tubarão, rel. Henry Petry Junior, 
Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-08-2020). 

 

 Diante disso, o direito ao fornecimento de água e saneamento básico constitui 

direito humano e garantia constitucional, de forma que não pode ser negado à 

população, sob pena de ser violar a dignidade da pessoa humana. 

  

3.4. Pedido de Reurb em curso e a implantação de serviços essenciais 

 Nos termos da lei n. 13.465/2017, que estabelece as diretrizes para a 

regularização fundiária, a implantação da infraestrutura essencial na área objeto de 

Reurb pode ser feita antes, durante ou depois de concluída a Reurb. E entre os 

equipamentos que configuram infraestrutura essencial está o sistema de abastecimento 

de água potável, coletivo ou individual. Nesse sentido, o art. 36, §1º, I e §3º da lei: 

Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no 
mínimo, indicação: 

[...] 

§ 1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes 
equipamentos: 

I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 

[...] 

§ 3º As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos 
comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser 
realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb. 

  

Considerando que o pedido de REURB das edificações em apreço foi 

protocolado em dezembro de 2020 (doc. em anexo), tendo ultrapassado o prazo 

de 180 dias sem manifestação do Município réu (art. 30, §2º, da Lei n. 13.465), 



 
 
 
 

13 
 

impõe-se a concessão do fornecimento de água ANTES de concluído o 

procedimento de regularização fundiária, como permite o art. 36, §3º, da Lei n. 

13.465: “ As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos 

comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser 

realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb.” 

 O art. 30, §3º, da Lei n. 13.465 determina que, caso o município se quede 

inerte após o decurso do prazo de 180 dias do pedido de abertura, seja fixada 

automaticamente a modalidade de classificação da Reurb indicada pelo 

legitimado em seu requerimento, bem como que se dê a deflagração e a conclusão 

ao procedimento administrativo da Reurb. 

 Assim, diante da inércia do Poder Público, entende-se por deferido o pedido de 

Reurb, cumprindo agora ao município dar continuidade ao feito e deferir a implantação 

da infraestrutura essencial, além de promover a regularização da área. 

 Isso também pode ser depreendido da redação do art. 31, §8º da lei n. 

13.465/2017, que dispõe: 

§ 8º O requerimento de instauração da Reurb ou, na forma de regulamento, a 
manifestação de interesse nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados 
garantem perante o poder público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais 
situados em áreas públicas a serem regularizados a permanência em suas 
respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já 
existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. 

Ressalta-se que a referida norma dispõe que o requerimento de instauração da 

Reurb, como no presente caso, garante a permanência dos ocupantes no local, até o 

arquivamento definitivo do procedimento administrativo da Reurb.  

A partir disso, é possível presumir que durante a tramitação do pedido, os 

requerentes têm direito de acesso aos serviços essenciais, como água e energia. Afinal, 

seria incoerente permitir que as pessoas permaneçam na área, e ao mesmo tempo 

privá-las do acesso aos serviços públicos fundamentais.  

Considerando que já houve o transcurso de 180 dias sem manifestação do 

Município de Florianópolis quanto à deflagração do pedido de regularização 

fundiária, desrespeitando o prazo legal, impõe-se a concessão da tutela jurisdicional 

para promovê-la, o que pode ser pleiteado pela Defensoria Pública por meio do art. 14 

da Lei n. 13.465.  
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Destarte, levando-se em consideração a hipossuficiência da comunidade, além 

da situação já apontada de que se trata de núcleo urbano informal já consolidado com 

moradores há décadas e que a mencionada legislação abrange medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação destes núcleos à cidade, 

além da titulação de seus ocupantes, é que se entende ser o instrumento de REURB-S 

o mais adequado para aplicar-se ao caso em exame.  

Nesse sentido, entende-se por REURB-S, em conformidade com o que dispõe o 

artigo 13, I da Lei 13.465/2017, a “regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 

informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim 

declarados em ato do Poder Executivo Municipal”. A efetivação da REURB é de 

competência do ente municipal, perante quem se formulou o requerimento. 

 A jurisprudência pátria já possui decisões a esse respeito e já vem 

determinando a instauração de procedimentos de regularização fundiária nos termos da 

Lei 13.465/2017, conforme julgados abaixo colacionados: 

 EMENTA: Reexame necessário – ação civil pública – 

loteamento irregular – possibilidade de regularização pelo 

Município – Lei 13.465/2017 (Reurb-S) – responsabilidade 

solidária – realidade da ocupação local – construções e 

ocupações consolidadas – direito à moradia e princípio da 

dignidade da pessoa humana – interesse social preservado – art. 

5º e 20 LINDB – preservação do interesse da coletividade – 

saneamento básico – necessidade de ampliação – obrigação 

legal – dano moral coletivo – não ocorrência – sentença 

parcialmente reformada. 

1. A implementação de políticas urbanísticas não é questão afeta à 

subjetividade do administrador. 

2. O reconhecimento da responsabilidade solidária do Município 

pela regularização do loteamento encontra abrigo em 

consonância com os dispositivos da Lei 6.766 de 1979 e com a 

jurisprudência pacífica dos tribunais superiores acerca da 

matéria. 
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3. A Lei 13.465 de 201, que trata da regularização fundiária de 

interesse social – Reurb-S -, incentiva a manutenção das famílias 

no local da moradia mediante tomada de medidas que viabilizam 

a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 

4. O direito constitucional à moradia foi alçado como direito 

fundamental (art. 6º e 23, IX, Constituição da República). O poder 

público deve zelar pela concretização deste direito dado que ao 

mesmo tempo efetiva o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG – Apelação Cível 

AC 10105110107460001, publicado em 20/02/2020, Relator 

Marcelo Rodrigues). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 

OCUPAÇÃO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E 

URBANÍSTICA. LEI 13.465/17. REURB. PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Incumbe ao Município 

promover o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano (artigos 30, VIII, e 182 da Constituição Federal). 

2. A área ocupada, denominada de Vila Mariano de Mattos I, que 

se localiza na rua Mariano de Mattos, nº 421, 427 e 467, na 

quadra configurada pela Rua Mariano de Mattos, Travessa Nadir, 

Travessa Dona Ida e Travessa Dezenove de Março (via 

parcialmente implantada), bairro Santa Tereza, nesta Capital, 

encontra-se consolidada há muito tempo. 3. Desde o ano de 2002 

a área em questão integra o Programa de Regularização 

Fundiária; e, passados 18 (dezoito) anos, pouco foi feito, estando 

caracterizada a omissão municipal. A necessidade de 

regularização fundiária e urbana do local denominado Vila 
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Mariana de Matos mostra-se urgente e obrigatória diante de 

direitos constitucionalmente garantidos como o direito à saúde, à 

dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, ao saneamento e à infraestrutura. 4. Cabe ao 

Município o dever de executar as obras de infraestrutura básica, 

que confiram aos cidadãos condições mínimas de saúde e de 

moradia. 5. Fixado em 6 (seis) meses o prazo para cumprimento 

da obrigação.Precedentes do STF e desta Corte.APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081137929 RS, 

Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 07/05/2020, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2020) 

 Por meio da presente ação civil pública objetiva-se, portanto, não somente 

a garantia de implementação dos serviços de água e saneamento básico, mas também 

a titulação para os moradores ocupantes da área em exame por meio da deflagração 

do pedido de reurb, com a determinação do ente municipal réu a dar andamento ao 

procedimento até sua conclusão de modo a promover a regularização dos imóveis 

situados na área em apreço.  

 

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA  

No caso em tela, a probabilidade do direito está consubstanciada nos arrazoados 

acima e nos documentos que instruem a presente ação, que demonstram a ilegalidade 

da recusa da CASAN e do Município de Florianópolis para a instalação de serviços 

públicos de água e saneamento básico no local.  

A prova carreada nos autos demonstra a probabilidade do direito, tendo em vista 

que se trata de área consolidada há décadas, a qual o Poder Judiciário já garantiu o 

direito ao serviço de energia elétrica diante do reconhecimento do Município de 

Florianópolis ao permitir a permanência das famílias na área para fins de moradia, não 

sendo razoável e lógico que se negue acesso aos serviços essenciais de infraestrutura.  

Conforme demonstrado, as famílias residem na área há décadas, formularam 

pedido de REURB, o qual não foi sequer apreciado tempestivamente no prazo legal 

previsto na legislação (180 dias) pelo Município réu, o que impõe a implementação dos 
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serviços essências e a deflagração do procedimento de regularização fundiária de forma 

imediata, bem como a determinação ao réu para que promova o andamento do 

procedimento administrativo, nos termos do art. art. 30, §3º, da Lei n. 13.465.  

O perigo de dano se evidencia no fato de que dezenas de famílias, com crianças 

e idosos, estão sofrendo com a falta de água. De qualquer ponto de vista, a situação 

atual põe em risco a saúde e a vida dos moradores do local. 

Portanto, não há dúvidas quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano, 

motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência. 

 

5. DOS PEDIDOS  

Ante o exposto, requer-se:  

a) o recebimento desta Ação Civil Pública; 

b) a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA 

ALTERA PARS, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim 

de que seja imposta obrigadação de fazer, de forma imediata, ao 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E A CASAN, para adoção de todas as 

providências necessárias para viabilizar a implementação e o fornecimento 

dos serviços de água e saneamento básico a todas as edificações que se 

situam na Servidão Maria Rosa Martins, Florianópolis/SC, sob pena de 

multa diária de R$10.000,00 por descumprimento;  

c) Determinar ao Município de Florianópolis a deflagração do processo 

administrativo de regularização fundiária da Rua Servidão Maria Rosa 

Martins, Florianópolis/SC,  para que promova o andamento do 

procedimento administrativo, garantindo-se, inclusive durante seu trâmite, 

o acesso a todos os serviços públicos essenciais (de acordo com a Lei 

7.783/89 – no que couber), sob pena de multa diária de R$10.000,00 por 

descumprimento;  

d) No mérito, requer-se seja a ação julgada procedente para que se determine 

à CASAN e ao Município de Florianópolis que adotem todas as providências 

necessárias para viabilizar o fornecimento de água e saneamento básico 
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na Servidão Maria Rosa Martins, Florianópolis/SC, bem como a deflagração 

e conclusão do processo administrativo de regularização fundiária sobre a 

área em exame;  

e) A intimação dos réus para que deem cumprimento à liminar, citando-os para 

ofertarem defesa nos autos;  

f) A produção de todas as provas em direito admitidas;  

g) Sejam os réus condenados nos ônus da sucumbência em favor do Fundo 

de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.  

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante o valor inestimável 

da demanda. 

Florianópolis, datado e assinado digitalmente. 

 

ANA PAULA BERLATTO FÃO FISCHER 

Defensora Pública 
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