
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA FEDERAL DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAGUNA/SC. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O MUNICÍPIO DE LAGUNA, pessoa jurídica de 

Direito Público Interno,  CNPJ 82.928.706/0001-82, com sede à Av. Eng. 
Colombo Machado Salles, 145, Centro, Laguna/SC., vem, através de seu 
Procurador Signatário, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002345-52.2018.404.7216, que 
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAGUNA - ACIL e outros movem 
contra INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA DA 
BIODIVERSIDADE, à presença de Vossa Excelência, com o devido acato, 
requerer sua habilitação nos autos na condição de litisconsorte da parte Autora, 
fazendo-o pelos fatos e fundamentos que seguem:  

 
 
I - DO FUNDAMENTO E DO INTERESSE 

JURÍDICO: 
 
 
A Constituição da República de 1988 introduziu 

profundas alterações no ordenamento constitucional então vigente, a começar 
pela inserção formal do Município na Federação e pela significativa ampliação 
de sua autonomia política, administrativa e financeira.  

 
 
Além de enquadrá-lo como entidade político-

administrativa de grande relevância no sistema federativo nacional, a 
Constituição de 1988 assegurou ao Município competência exclusiva para a 



elaboração da Lei Orgânica, manifestação inequívoca de sua capacidade de auto-
organização. 

 
 
Dentro da nova ordem jurídica que se estabeleceu a 

partir da Constituição Federal, ficou assegurado aos Municípios competência 
para (art. 30 da CR):  

 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no 
que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação infantil e 
de ensino fundamental;  
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 
 
 
Utilizando da competência e autonomia que lhe é 

assegurada pela Constituição da República, o Município de Laguna aprovou sua 
Lei Orgânica, a qual em seu artigo 1º dispõe: 

 
 
Art. 1º. O Município da Laguna, pessoa jurídica de 
direito público interno, unidade inseparável da União e 
do Estado de Santa Catarina, com autonomia política, 
administrativa e financeira, asseguradas pela 



Constituição da República, organiza-se nos termos 
desta lei, preservando os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e na Constituição Estadual, tendo 
como fundamentos:  
 
I - assegurar, por suas leis e pelos atos de seus 
agentes e, nos limites de sua competência, os direitos 
e garantias individuais e coletivos, sociais e políticos 
previstos na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual e nesta Lei Orgânica;  
II - suprir as omissões do Poder Público que tornem 
inviável o exercício dos direitos constitucionais, na 
esfera administrativa, sob pena de responsabilidade da 
autoridade competente, no prazo de 30 dias, contados 
do requerimento do interessado, sem prejuízo da 
utilização de medidas judiciais;  
III - o exercício pleno da autonomia municipal;  
IV - o respeito à autonomia e à independência de 
atuação das associações e movimentos sociais;  
V - a articulação e a cooperação com os demais entes 
federados;  
VI - a prática democrática;  
VII - a acolhida e o tratamento igual a todos os que, no 
respeito da lei, afluam para o Município;  
VIII - a defesa e a preservação do território, dos 
recursos naturais e do meio ambiente;  
IX - a transparência e o controle popular na ação do 
governo;  
X - a preservação dos valores históricos e culturais da 
população;  
XI - a garantia de acesso a todos, de modo justo e 
igual, sem distinção de origem, raça, sexo, condição 
sexual, cor, idade, condição econômica, religião ou 
qualquer outra discriminação, aos bens, serviços e 
condições de vida indispensáveis a uma existência 
digna;  
XII - a soberania e a participação popular;  
XIII - gerir os interesses locais. 
 
 
A Lei Orgânica do Município de Laguna dispõe 

ainda: 
 
 
Art. 8º. Ao Município cabe exercer, privativamente, em 
seu território, todas as competências que não lhe sejam 



vedadas pela Constituição Federal e pela Constituição 
Estadual, e especialmente:  
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;  
II - organizar seu governo e a própria administração;  
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei;  
IV - suplementar a legislação federal e a estadual, no 
que couber;  
V - elaborar e executar planos de desenvolvimento;  
VI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou 
permissão, os serviços de transporte rodoviário 
municipal de passageiros e os recursos hídricos de seu 
domínio;  
VII - celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com 
a União, Estados, Distrito Federal e outros Municípios, 
para a execução de suas leis, serviços ou decisões, por 
servidores federais, estaduais, distritais ou municipais.  
VIII - criar, organizar e suprimir distrito, observada a 
legislação estadual;  
IX - manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação pré-
escolar e de ensino fundamental;  
X - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população, inclusive assistência nas emergências;  
XI - promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e ocupação do solo urbano;  
XII - promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora Federal e Estadual;  
XIII - controlar o abastecimento de água para o 
consumo humano;  
XIV - conservar o bem estar dos munícipes e a justiça 
social;  
XV - assegurar a saúde, os direitos previdenciários e a 
assistência social aos munícipes;  
XVI - dispor sobre a administração, utilização e 
alienação de seus bens;  
XVII - elaborar e executar o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais;  
XVIII - constituir a guarda municipal, destinada à 
proteção de seus bens, serviços e instalações;  



XIX - dispor sobre a organização, administração e 
execução dos serviços públicos locais, prestando-os 
diretamente, ou sob regime de concessão ou 
permissão;  
XX - instituir os quadros, os planos de carreira e 
salários;  
XXI - adaptar e regularizar a situação dos servidores 
públicos municipais, frente às normas constitucionais, 
com a realização de concurso público;  
XXII - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços 
públicos;  
XXIII - conceder e renovar licença para localização e/ou 
funcionamento de estabelecimentos industriais, 
comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros;  
XXIV - cassar a licença que houver concedido ao 
estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, ao 
meio ambiente, à higiene, ao sossego, à segurança ou 
aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou 
determinando o fechamento do estabelecimento;  
XXV - adquirir bens, inclusive mediante 
desapropriação;  
XXVI - regulamentar a utilização de logradouros 
públicos e, especialmente no perímetro urbano, 
determinar o itinerário, o horário e os pontos de parada 
dos transportes coletivos;  
XXVII - fixar os locais de estacionamento de táxi e 
demais veículos;  
XXVIII - conceder, permitir, fiscalizar e autorizar os 
serviços de transporte coletivo e de táxi, fixando as 
respectivas tarifas;  
XXIX - regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, 
permitir, autorizar e disciplinar, conforme o caso, os 
seguintes serviços: a) mercados, feiras e matadouros; 
b) construção e conservação de estradas, ruas, vias ou 
caminhos municipais; c) iluminação pública; d) serviços 
funerários e cemitérios.  
XXX - realizar e administrar a limpeza urbana;  
XXXI - incrementar, promover e incentivar o turismo, 
como fator de desenvolvimento social e econômico.  
 
Art. 9º. O Município exerce, com a União e o Estado, as 
seguintes competências: 
  
I - zelar pela guarda da Constituição Federal, 
Constituição Estadual e desta Lei Orgânica, das leis, 
das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público;  



II - cuidar da saúde e assistência pública e da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de deficiência;  
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural;  
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência;  
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;  
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar;  
IX - promover programas de construção de moradias e 
a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico;  
X - combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos;  
XI - estabelecer e implantar política de educação para a 
segurança do trânsito;  
XII - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões 
de direito de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seu território;  
XIII - fomentar o desporto através de práticas 
desportivas e incentivar o lazer como forma de 
promoção social;  
XIV - promover a proteção e defesa do consumidor.  
 
Art. 10. Compete ao Município legislar, 
concorrentemente com a União, sobre:  
 
I - direito tributário e urbanístico;  
II - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição;  
III - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico;  
IV - responsabilidade por dano ao meio ambiente, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico;  
V - educação, cultura, ensino e desporto;  
VI - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; VII - proteção à infância, à 
juventude e à velhice; 



 
Fica claro dos dispositivos antes declinados que o 

Município de Laguna tem interesse jurídico em toda matéria que envolva o seu 
território, notadamente no que diz respeito ao seu uso e ocupação, bem como, 
que envolva direta ou indiretamente as garantias constituições que lhe são 
asseguradas. 

 
 
II - DO CASO DOS AUTOS. 
 
 
1. O Município de Laguna possui uma extensão 

territorial de 336,40 Km2 (anteriormente ao desmembramento do já agora 
Município de Pescaria Brava possuía 441,56 km2).  

 
 
Limita-se ao norte com os Municípios de Imbituba e 

Imaruí; ao sul com Jaguaruna; ao oeste com Capivari de Baixo, Tubarão e 
Pescaria Brava e, ao leste com o Oceano Atlântico. 

 
 
Sua faixa litorânea possui uma extensão de 28.706 

m. 
 
 
Em atenção ao disposto no Estatuto das Cidades (Lei 

nº 10.257/2001), em dezembro de 2013 por meio das Leis nºs 1.651 a 1.660/13 e 
das Leis Complementares nºs 268 e 269/13, o Município de Laguna instituiu o 
seu novo Plano Diretor. 

 
 
Trata-se de um arcabouço jurídico legal que surgiu 

em decorrência de um longo processo criativo que envolveu diversos segmentos 
da sociedade, instituições e profissionais, e com a realização de inúmeras 
audiências públicas para ouvir a sociedade. 

 
 
Entre as Leis que formam o Plano Diretor Municipal 

de Laguna está a Lei nº 1.658/13 que dispõe sobre o zoneamento, uso e 
ocupação do solo municipal de Laguna. 



 
Por meio dela, o Município de Laguna foi dividido 

em Macrozonas que receberam a denominação como segue: 
 
 
I - Macrozona Ambiental de Uso Sustentável (MZAUS); 
II - Macrozona de Preservação do Manancial (MZPM); 
III - Macrozona de Preservação Ambiental (MZPA); 
IV - Macrozona da Faixa Lindeira à BR-101 (MZBR); 
V - Macrozona Urbana (MZU); 
VI - Macrozona Rural 1 (MZRU1) – Planícies; 
VII - Macrozona Rural 2 (MZRU2) – Áreas declivosas e morros; 
VIII - Macrozona Rural 3 (MZRU3) – Áreas alagáveis. 

 
 
O mesmo diploma legal dividiu o território em áreas, 

setores e zonas urbanas assim denominadas: 
 
 

I – Zona Especial da Galheta (ZEG); 
II - Área de Preservação Permanente (APP); 
III - Setor da Faixa Lindeira à BR-101 (SEBR); 
IV - Setor do Farol (SEF); 
V - Setor de Serviço e Comércio 1 (SESC1); 
VI - Setor de Serviço e Comércio 2 (SESC2); 
VII - Setor de Serviço e Comércio 3 (SESC3); 
VIII - Setor de Serviço e Comércio 4 (SESC4); 
IX - Zona Ambiental de Uso Sustentável (ZAUS); 
X - Zona do Centro Histórico (ZCH); 
XI - Zona Especial de Acesso (ZEA); 
XII - Zona Especial do Farol de Santa Marta (ZEFSM); 
XIII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 
XIV - Zona Especial de Interesse Turístico (ZEIT); 
XV - Zona Especial da Passagem da Barra (ZEPaB); 
XVI - Zona Especial da Ponta da Barra (ZEPB); 
XVII - Zona Especial da Tereza (ZET); 
XVIII - Zona Especial Sambaquis (ZES); 
XIX - Zona Especial de Ypuã (ZEY); 
XX - Zona do Farol (ZF); 
XXI - Zona Industrial (ZI); 
XXII - Zona Mista (ZM); 
XXIII - Zona de Preservação Ambiental dos Morros (ZPAM); 
XXIV - Zona de Preservação do Manancial (ZPM); 
XXV - Zona do Porto de Laguna (ZPL); 
XXVI - Zona Residencial 1 (ZR1); 



 
XXVII - Zona Residencial 2 (ZR2); 
XXVIII - Zona Residencial 3 (ZR3); 
XXIX - Zona Residencial 4 (ZR4); 
XXX - Zona Residencial 5 (ZR5); 
XXXI - Zona Residencial 6 (ZR6); 
XXXII - Zona Residencial 7 (ZR7); 
XXXIII - Zona Residencial 8 (ZR8); 
XXXIV - Zona Rural (ZRU); 
XXXV - Zona Residencial (ZR4AC); 
XXXVI - Zona Residencial (ZR4BC); 
XXXVII - Zona Residencial (ZR4CC). 
 

  
Cada uma destas macrozonas, áreas, setores e zonas 

estão identificadas e definidas no texto legal. 
 
 
Cumpre ressalvar, que algumas das leis que 

compõem o Plano Diretor já sofreram alterações, o que em nada prejudica a 
matéria ora em análise. 

 
 
O Plano Diretor do Município de Laguna definiu as 

diretrizes de ocupação, para onde ele deve crescer e se desenvolver, definindo 
também os espaços destinados à melhoria da qualidade de vida. 

 
 
O macrozoneamento definido pelo Plano Diretor 

delimita claramente a área rural e urbana, criou macrozonas de uso sustentável e 
de preservação, zonas especiais de proteção do meio ambiente (ZPAM) e de 
reurbanização de assentamentos habitacionais precários, além da provisão de 
moradia de interesse social (ZEIS). 

 
 
O Plano Diretor do Município de Laguna cuidou 

também de limitar a expansão urbana e promover o desenvolvimento 
sustentável. Estabeleceu áreas de APP, Zona Ambiental de Uso Sustentável 
(ZAUS), diferentes tipos Zona Especial para contemplar as particularidades de 
cada uma delas, Zona Industrial, Zona Mista e Zona Residencial.  

 
 



Entre as Zonas Especiais destaca-se a do Farol de 
Santa Marta, da Passagem da Barra, da Ponta da Barra, da Tereza, do Ypuã e do 
Farol.  

 
 
Tudo foi estudado, analisado e discutido com a 

sociedade e aprovado no Poder Legislativo Municipal, a fim de cumprir o 
disposto no Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), entre cujas diretrizes está a 
de sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município.  

 
 
2. Uma parte do território do Município de Laguna 

que já está abrangida pelo Plano Diretor, está inserida na Unidade de 
Conservação denominada APA da Baleia Franca, criada pelo Decreto sem 
número de 14 de setembro de 2000 da Presidência da República. 

 
 
A linha em vermelho na figura abaixo, demonstra 

qual a porção do território do Município de Laguna inserido na APA da Baleia 
Franca. 

 
 

 
 
 
Por se tratar de uma Área de Proteção Ambiental, é 

necessária a implantação de um Plano de Manejo, que o próprio Decreto que a 
criou estabeleceu o prazo 05 (cinco) anos para sua aprovação. 



 
Passados 18 (dezoito) anos da criação da APA da 

Baleia Franca, sem que qualquer estudo e ou diagnóstico fosse realizado, sem 
que houvesse a efetiva participação popular, o Conselho Gestor da Unidade 
pretende aprovar um Plano de Manejo, que está em desacordo com o Plano 
Diretor do Município de Laguna e lhe é prejudicial. 

 
 
A inicial da presente ação corretamente apontou os 

diversos erros de procedimento no plano de manejo que se pretende aprovar e, a 
suspensão do processo de aprovação é medida que se impõe. 

 
 
ANTE O EXPOSTO, REQUER-SE: 
 
 
a) A habilitação do Município de Laguna como 

litisconsorte da parte ativa, com a participação nos autos na forma da Lei; 
 
 
b) A concessão da tutela cautelar requerida na 

inicial, para o fim de suspender o processo de aprovação do Plano de Manejo da 
APA da Baleia Franca. 

 
 
Termos em que, 
P. D. e J. 
Laguna, 17 de setembro de 2018. 
 
 
 Adriano T. Massih 
Procurador Municipal 


