
Embargos de Declaração n. 4002234-77.2019.8.24.0000/50001, de São 
Francisco do Sul
Relator: Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO 
NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO INTERPOSTO POR EMPRESA QUE 
PRETENDE IMPLANTAR EMPREENDIMENTO 
PORTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO 
SUL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 
MANIFESTA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 
INVIABILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. 
DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR 
DISCORRER SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E OS 
DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS PELA PARTE.

REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração n. 4002234-77.2019.8.24.0000/50001, da comarca de São Francisco 
do Sul 2ª Vara Cível em que é/são Embargante(s) Worldport Desenvolvimento 
Portuário S.A. e Embargado(s) Município de São Francisco do Sul.

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, 
rejeitar os embargos de declaração. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pela Exma. Desa. 
Sônia Maria Schmitz (com voto) e dele participaram a Exma. Desa. Vera Copetti 
e a Exma. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura. 

Funcionou como Representante do Ministério Público na sessão o 
Exmo. Sr. Dr. Jacson Corrêa.

Florianópolis, 6 de agosto de 2020.

Desembargadora Vera Copetti
Relatora
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RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Worldport 

Desenvolvimento Portuário S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Quarta 

Câmara de Direito Público que, por maioria de votos, decidiu negar provimento 

ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face da decisão 

interlocutória prolatada nos autos de n. 030223-80.2018.8,24,0061 e que 

indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que tinha por objeto a 

retificação de certidão de consulta de viabilidade emitida pelo Município de São 

Francisco para a implantação de empreendimento portuário. 

Sustenta a embargante, em resumo, que o decisum é omisso, pois, 

ao assentar que a segunda certidão emitida pela municipalidade teria apenas 

corrigido a primeira, a qual, "supostamente, não teria respeitado a Lei Municipal 

n. 763/1981", desconsiderou que a "própria Procuradoria Geral do Município 

defendeu a manutenção e licitude da Certidão Informativa n. 674/2016", ou 

seja, "a certidão de 2018 não pode ser interpretada como uma correção da 

certidão de 2016, já que, segundo a própria Procuradoria do Município, não havia 

o que corrigir", de modo que "merece ser analisado o documento exarado pelo 

então Procurador-Geral do Município, em contraposição à novel postura adotada 

pelo Município de São Francisco do Sul" (p. 1-2, grifos no original). 

Alega, também, omissão em relação à utilidade pública do 

empreendimento, já que se destina a obra de infraestrutura destinada a 

concessão e serviço público de transporte, incorrendo o acórdão em "evidente  

erro quanto ao instituto disciplinado pela Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal)", o 

qual prevê, em seu art. 8ª, a possibilidade de "intervenção e supressão da 

vegetação inserida em área de preservação permanente 'nas hipóteses de 

utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas 

nesta Lei" (p. 3 – grifos do original). 
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Argumenta, ainda, a ocorrência de contradição, porquanto o 

acórdão considerou que "o empreendimento seria inviável por estar localizado 

em zona especial, o que convidaria a incidência dos arts. 2º, 7º, 20, 23 e 35, e 

afastaria a permissão do art. 55", ao passo que "a leitura da lei municipal como 

um todo revela justamente que a regra geral é que não se pode construir em 

zona especial, exceto nos casos previstos no art. 55", trazendo tal artigo, 

portanto, exceção aplicável a todo o território municipal indistintamente, criando 

"exceção às restrições típicas das Zonas Especiais, que deixam de ser 

consideradas non-edificandi nas hipóteses daquele dispositivo" (pp. 2-3). 

Aduz, também, ter havido contradição, ao fundamento de que a 

emissão de certidão é ato vinculado, de modo que "não fica à mercê de 

anulação/revogação sem justo motivo", não sendo comparável a uma 

"autorização discricionária", conforme reconhecido na decisão colegiada ora 

atacada. 

Por fim, informa que a legislação urbanística municipal encontra-se 

em processo de revisão, sendo "de se esperar que a nova Lei Complementar – 

que revogará os dispositivos em vigência desde 1981 – trará significativas 

mudanças ao zoneamento municipal em vigência", as quais possivelmente "terão 

direta influência nos procedimentos autorizativos de ordem urbanística que se 

referem ao Porto Brasil Sul, inclusive no respeita à certidão de viabilidade tratada 

nestes autos, havendo que ser levado em conta para o julgamento da matéria". 

Prequestiona os arts. 3º, inciso VIII, alínea 'b', e 8º, ambos do 

Código Florestal, bem como os arts. 300 e 311, ambos do Código de Processo 

Civil, bem como requer o acolhimento dos aclaratórios, com alteração da 

conclusão alcançada no julgamento anterior (pp. 1-6). 

Em contrarrazões, o Município de São Francisco do Sul rechaça os 

argumentos lançados pela parte embargante, defendendo a higidez do acórdão 



                                                         

4

Gabinete Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti

combatido (pp. 12-26). 

Este é o relatório. 
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VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso 

e, desde já, antecipa-se que a irresignação não prospera.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil traz o rol das hipóteses de 

cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

    Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 
judicial para:

    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
    III - corrigir erro material.
    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 
julgamento;

    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Nesse rumo, verifica-se que o recurso em voga objetiva o 

aprimoramento da decisão judicial, aclarando obscuridade, eliminando eventual 

contradição, suprindo omissão ou corrigindo erro material: "Os embargos de 

declaração constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, 

permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a 

um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 

1.082).

No caso em tela, a empresa embargante defende a ocorrência de 

contradição, alegando que, diversamente do que restou assentado no acórdão 

vergastado, o art. 55 da Lei Municipal cria exceção às restrições estabelecidas 

para as áreas localizadas em zonas especiais. Afirma, ainda, que o decisum é 

contraditório ao desconsiderar que a certidão emitida pela municipalidade no ano 

de 2016 é ato vinculado, de modo que só poderia ser revogado/anulado 

mediante motivação justa. 
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Tais argumentos, no entanto, não demonstram a existência do vício 

referido. Sabe-se que a contradição a ser sanada por meio dos aclaratórios se 

limita a antinomias no próprio decisum, constatáveis a partir de 

afirmações/negações que, por se contradizerem, se invalidam reciprocamente e, 

por isso, reclamam esclarecimento.

A respeito da contradição que pode ser desafiada mediante 

embargos declaratórios, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, 

lecionam:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é 
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido 
para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 
1.022, I, CPC).

Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma 
contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido 
em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras 
palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A 
contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela 
havida entre trechos da decisão embargada. [...] A decisão é, enfim, 
contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal 
exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. 
(Curso de direito processual civil: o processo nos tribunais, recursos, ações de 
competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de 
competência originária de tribunal. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 289).

Da simples leitura do acórdão combatido, denota-se que foram 

declinadas, com clareza, as razões pelas quais esta e. Quarta Câmara de Direito 

Público, por maioria de votos, desproveu o recurso de agravo de instrumento 

interposto pelo ora embargante, como demonstra trecho dele destacado e abaixo 

transcrito: 

Da leitura atenta dos autos e da legislação que rege a matéria, entendo 
que o intento da agravante não merece guarida. 

A Certidão n. 674/2006 possui o seguinte teor (grifos no original): 
CERTIFICAMOS em atendimento ao requerimento feito por Porto Brasil 

Sul, por meio de solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável em sua comunicação interna nº 003/2016 pela qual 
solicita que seja concedida Certidão Informativa de Uso e Ocupação do Solo 
para implantação de empreendimento logístico-portuário no município na 
localidade conhecida como Sumidouro/Praia do Forte, zona urbana deste 
município, em imóvel registrado sob Matricula nº 14.387 do livro 2 - Registro 
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Geral do Serviço de Registro de Imóveis da 1 ª Circunscrição desta Comarca, 
com área total de 1. 735.199,00 m2, que:

- O imóvel está inserido em Zona Especial 3 (ZE-3) definida pela Lei 
Municipal nº 763/81 (Uso e Ocupação do Solo) e suas alterações;

- O imóvel possui frente para a Baía da Babitonga, Praia do Forte/Praia do
Sumidouro e tem os seguintes zoneamentos adjacentes: ZRE-2 (Sul), 

ZR-3 (Leste), ZE-3 (Oeste);
- Em conformidade com a Lei nº 763/81 e suas alterações, os terminais 

logísticoportuários são equipamentos de transporte, os quais são permitidos em 
todo Município, desde que devidamente licenciados pelos órgãos competentes 
(Artigo 55 e parágrafo único), compreendendo todos aqueles relacionados a 
mobilidade em seus diferentes modais: rodoviários, ferroviários, aeroviários, 
portuários e navais.

- Em conformidade com as diretrizes para a consolidação da Estrutura 
Urbana do Município (Capitulo III da Lei nº 17/2006), o Município de São 
Francisco do Sul deve estimular e promover eixos estruturais de crescimento, 
caracterizando-os como elementos de ordenamento territorial, promovendo o 
desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, atenuando 
os conflitos do tráfego pesado ou de passagem com a circulação de moradores 
e turistas; Em face, empreendimentos desta natureza e magnitude ficam 
obrigatoriamente condicionados a viabilização completa da sua infraestrutura de 
acesso sob a responsabilidade do empreendedor para que possam ser viáveis.

- Em havendo a viabilização da infraestrutura de acesso lindeira e 
secundária, a classificação dos usos (Capítulo III da Lei 763/81) poderá ser 
enquadrada no Item IX do Artigo 7º, sendo Zona Viária Rodoviária (ZVR) a 
tipologia de zoneamento indicada para as atividades principais pretendidas e 
Zona Viária Principal (ZVP) a indicada para as atividades acessórias e de apoio 
ao empreendimento no seu entorno (usos residenciais coletivos, comerciais, de 
serviços e institucional), devendo a hierarquia viária principal e secundária ser 
estabelecida na proposta de implantação do empreendimento e sujeita a análise 
prévia das autoridades competentes.

- Considerando o que estabelece o Parágrafo Único do Artigo 35 da Lei 
763/81, o órgão municipal de planejamento poderá autorizar usos e definir 
índices de ocupação nas zonas especiais, desde que devidamente justificados 
e vinculados aos interesses do desenvolvimento sustentável do Município; 
concomitantemente, a implantação de um sistema viário de acesso e lindeiro ao 
empreendimento estabelecerá uma Zona Viária Rodoviária (ZVR), cujo 
potencial de uso e ocupação do solo será predominante conforme observação 
(3) do Quadro 1 - uso do solo, da Tabela anexa a Lei 763/81, estabelecendo 
assim a viabilidade de uso e ocupação do solo às atividades pretendidas para o 
imóvel, desde que devidamente licenciadas pelos órgãos competentes.

- Os usos e parâmetros de ocupação previstos e permitidos para o imóvel, 
em que se enquadram as atividades pretendidas são aqueles estabelecidos no 
Quadro 1 – Uso do Solo, da Tabela anexa a Lei 763/81 para os zoneamentos 
ZVR/ZVP e para a classificação de EQUIPAMENTOS, devendo ser aplicado o 
Quadro III da mesma Tabela para a definição das vagas de estacionamento do 
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empreendimento e das atividades de apoio (residencial, comercial, serviços e 
institucional, se for o caso).

- A área proposta se encontra a jusante do ponto de captação de água 
para abastecimento público, está fora do Quadro Foreiro, e está sujeita a 
inscrição de uso de ocupação junto a Secretaria de Patrimônio da União.

- A requerente deverá tomar as providências administrativas cabíveis para 
cancelar averbações de parcelamento decorrentes de aprovações pretéritas de 
planos de loteamento na matrícula em referência, tendo em vista que a 
condição de unicidade imobiliária é essencial para o licenciamento de 
empreendimentos desta natureza e magnitude.

- Com relação ao tipo de empreendimento pretendido, deve-se observar e 
obter previamente ao requerimento de alvará de licença para terraplanagem e 
ao alvará de licença para construção:

a) Licenciamento Ambiental Prévio (LAP), de Instalação (LAI) e 
Autorização de Corte (AuC) junto à FATMA/SC;

b) Autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ;
c) Autorização de ocupação de terras da União junto à SPU - Secretaria 

de Patrimônio da União;
d) Autorização da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul para os 

dispositivos de atracação e outros dispositivos molhados, se houver, sobre a 
Baía da Babitonga.

e) Aprovação prévia específica do(s) acesso(s) rodoviários/ferroviários 
junto ao Município e outros órgãos competentes se for o caso.

Em função do exposto, é viável a implantação do empreendimento 
proposto na poligonal apresentada desde que o mesmo obtenha os 
licenciamentos necessários. A presente certidão tem caráter informativo para 
subsidiar o desenvolvimento dos estudos do empreendimento pretendido e 
consideramos altamente recomendado a elaboração prévia de um EVA - Estudo 
de Viabilidade Ambiental, Plano de Mobilidade do empreendimento, seguindo os 
conceitos e hierarquização estabelecida pelo Capítulo V (Diretrizes para o 
Sistema Viário Básico do Município) da Lei 17/2006, Projeto Arquitetônico 
Básico das instalações, Projeto Básico de Drenagem, Implantação Geral, e em 
escalas compatíveis, com apresentação à municipalidade acompanhados da 
Matrícula 14.387 devidamente atualizada, permitindo assim uma análise prévia 
mais pormenorizada do empreendimento e seu entorno pelo órgão de 
planejamento, ficando facultado ao empreendedor mediante requerimento a 
aprovação prévia do projeto básico.

Informamos que não foram levadas em consideração as questões 
ambientais do terreno para emissão desta certidão, sujeitas a parecer ambiental 
específico do órgão competente quando do requerimento da emissão da 
certidão de viabilidade para fins de construção.

A presente certidão servirá exclusivamente para fins de informações, 
sendo digitada por mim, Luciana T. M. da Maia, Assistente Executiva e visada 
pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Integração, com 
validade de um ano a partir da sua emissão e enquanto a legislação urbanística 
em referência estiver vigente. Os parâmetros de uso/ocupação são aqueles 
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constantes nas tabelas anexas, disponível no Portal do Município 
www.saofranciscodosul.sc.qov.br coluna Cidadão, Link "MAPAS" "PLANO 
DIRETOR". 

Já a Certidão n. 1078/2018 consignou o seguinte (grifos no original): 
CERTIFICAMOS, em atendimento ao pedido feito por WORLDPORT 

DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO S.A., em requerimento protocolado sob n. 
11642/2018 em 14/06/2018, pelo qual solicita certidão de uso e ocupação do 
solo para uma área localizada conforme documentos apresentados pelo 
requerente, que:

- A área está inserida em Zona Especial - 3 (ZE-3), definida pela Lei 
Municipal 763/81 - Uso e Ocupação do Solo e suas alterações;

- A ZE-3 é destinada à preservação do mangue vermelho ou Siriúba em 
toda área de sua ocorrência na ilha de São Francisco do Sul e parte continental 
do Distrito do Saí, sendo considerada como área "NON AEDIFICANDI".

A presente certidão terá validade de um ano e enquanto a legislação 
estiver vigente, e servirá exclusivamente para INFORMAÇÃO E NÃO 
AUTORIZA QUALQUER INTERVENÇÃO NO IMÓVEL, sendo digitada por 
mim, Aline Caldeira Gomes, Coordenadora de Análise de Viabilidades e 
Projetos e devidamente visada por Daniele Tironi, Secretária de Infraestrutura, 
Urbanismo e Integração. 

Denota-se, pois, que a municipalidade reviu o ato administrativo prévio, 
passando a restringir a viabilidade construtiva, adequando-se aos ditames 
legais vigentes. 

Embora o art. 55 da Lei Municipal n. 763/1981 estabeleça que "Os usos 
relativos aos equipamentos religiosos, educacionais, esportivos e de circulação 
urbana e transportes serão permitidos em todo o município, desde que 
devidamente licenciados pelos órgãos competentes", tal leitura não pode ser  
dissociada do que prevêem os demais dispositivos do mesmo diploma 
normativo, especialmente os arts. 2º, 7º, 20, 23 e 35, in verbis (sem grifos no 
original): 

Art. 2º Para efeito desta Lei consideram-se "non aedificandi" os 
terrenos situados às margens da Lagoa do Acaraí e do Capivari em todo seu 
perímetro, numa largura mínima de 100 m ( cem metros); as áreas de mangue 
junto a foz dos Rios da Ribeira, das Laranjeiras, da Olaria, Monte de Trigo, 
do Sumidouro, Canal do Linguado, na ilha de São Francisco do Sul e dos rios 
Cubatão, do Ribeiro, Vila da Glória, Frias, Torno dos Pintos e do Rio São 
Francisco, no Continente em toda área de ocorrência da espécie Siriuba 
(Avicenia Schauriana) quer junto aos diversos rios citados, bem como, junto a 
Baia da Babitonga; toda a faixa de terreno de Marinha; todas as áreas de 
encosta caracterizadas segundo curva de nível representadas na Lei específica 
de proteção, desses recursos naturais; áreas de ocorrência de jazidas pré-
históricas (Sambaquis da Praia Grande e do Saí junto a Vila da Glória ) e da 
Bacia Hídrica das Laranjeiras e dos rios existentes na encosta do Saí.

Art. 7º A área urbana dos distritos de São Francisco do Sul, divide-se em 
zonas cujos limites estão indicados no mapa nº 25, que acompanham esta lei, e 
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são classificados segundo a predominância de usos em :
[...]
V - ZONA PORTUÁRIA (ZP) - de uso especial portuário
[...]
VII - ZONAS ESPECIAIS (ZE) - que representam três categorias de 

uso com fins de preservação:
a) ZE-1 - de preservação do patrimônio cultural (na sede - 1º Distrito)
b) ZE-2 - de preservação do patrimônio natural existente nos 1º, 2º e 3º 

Distritos.
c) ZE-3 - de preservação do mangue existente nos 1º, 2º e 3º Distrito.

Art. 17 - Zona Portuária (ZP) - Visa a estimular, concentrar e agrupar as 
atividades comerciais, industriais e de serviços, principalmente voltadas a 
função portuária, nas seguintes áreas:

A Zona ZP-1 - Centro Histórico e o Bairro do Paulas têm o início no ponto 
"O.P.P." de coordenadas U.T.M. E=735939,365 e N=7095601,556, localizado 
na Foz do Rio da Pedreira, seguindo-se limitado pelo Rio da Pedreira até o 
ponto nº 01 (um) de coordenadas U.T.M E=736207,710 e N=7095395,740 
localizado na Ponte da Pedreira, seguindo-se limitado pela Rua Fernandes Dias 
até o ponto nº 02 (dois) de coordenadas U.T.M. E=736301,890 e 
N=7095404,440, localizado na esquina da Rua Fernandes Dias e a Rua Alfred 
Darcy Addison, seguindo-se limitado pela Rua Alfred Darcy Addison até o ponto 
nº 03 (três) de coordenadas U.T.M. E=736289,439 e N=7095427,154; 
localizado na Rua Alfred Darcy Addison intersecção com a linha do "Travessão 
Sesmaria do Quadro Foreiro Municipal", seguindo-se limitado pela linha do 
Travessão Sesmaria do Quadro Foreiro Municipal até o ponto nº 04 (quatro) de 
coordenadas U.T.M. E: 736385,228 e N: 7095370,211 localizado na intersecção 
com a linha do Travessão Sesmaria do Quadro Foreiro Municipal e cota de 
30,00 m (trinta metros ), seguindo-se limitado pela linha da cota de 30,00 m 
(trinta metros) da " A.P.P." (Área de Preservação Permanente) do Morro do Pão-
de-Açúcar, até o ponto nº 05 (cinco) de coordenadas U.T.M. E=737445,229 e 
N= 7096191,611, seguindo-se pela linha perpendicular, até a linha do eixo da 
Rodovia Olívio Nóbrega "BR-280" encontra-se o ponto nº 06 (seis), de 
coordenadas U.T.M. E=737490,478 e N= 7096253,694, seguindo-se limitado 
pela linha do eixo da Rodovia Olívio Nóbrega "BR-280" até o ponto nº 07 (sete), 
de coordenadas U.T.M. E=737021,317 e N=7096183,158 localizado na 
intersecção do eixo da Rodovia Olívio Nóbrega "BR-280" com a Rua Francisco 
Mascarenhas, seguindo-se limitado pela Rua Francisco Mascarenhas até o 
ponto nº 08 (oito) de coordenadas U.T.M. E=737118,745 e N= 7096279,405; 
seguindo-se perpendicular a rua Francisco Mascarenhas até o ponto nº 09 
(nove) de coordenadas U.T.M. E=737.086,369 e N=7096300,543; daí segue-se 
por uma linha até o ponto nº 10 (dez) de coordenadas U.T.M. E=737091,239 e 
N= 7096306,676; seguindo-se por uma linha até o ponto nº 11 (onze) na 
intersecção da cota 35,00 metros de coordenadas U.T.M. E=737091,613 e 
N=7096525,591; seguindo-se limitado por uma linha na cota 35,00 m até no 
ponto nº 12 (doze) de coordenadas U.T.M. E:736881,419 e N= 7096381,319; 
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daí segue-se em linha a partir da cota 35,00 m até encontrar o eixo da Rua 
Francisco Machado de Souza no ponto nº 13 (treze) de coordenadas U.T.M. 
E=736789,846 e N=7096471,081; seguindo-se limitado pela linha do eixo da 
Rua Francisco Machado de Souza até a linha da Faixa de Marinha no ponto nº 
14 (quatorze) de coordenadas U.T.M. E=736823,846 e N=7096600,085; 
seguindo-se pela linha de faixa de marinha limitado pela Orla da Baia da 
Babitonga até o ponto "O.PP." na Foz do Rio da Pedreira; fechando a poligonal. 
Perfazendo a área total de 902.021,881 m², ou seja, 90,20 ha.

A Zona ZP-2 - Paulas, Tapera e Acaraí, tem início, no ponto "O.P.P." a 
partir do eixo da Rodovia "BR-280" de coordenadas E: 737490,478 - N: 
7096253,694, daí segue-se pelo eixo da Rodovia BR-280 ate encontrar a linha 
do eixo de uma rua sem denominação do Loteamento Vila Isabel no ponto nº 01 
(um); de coordenadas U.T.M E:737623,949 - N: 7096190,847, seguindo-se pela 
linha do eixo da Rua sem denominação do Loteamento Vila Isabel até a linha do 
eixo da Rua Leopoldo Rosa no ponto nº 02 (dois) de coordenadas 
E:737789,322 - N: 7096280,561 seguindo-se pela linha do prolongamento da 
Rua Leopoldo Rosa em confrontação com a ZR-2 (Zona Residencial - dois) até 
encontrar a linha do eixo da rua Candido Silva no ponto nº 03 (três) de 
coordenada E:738133,390 - N: 7095591,500; daí segue-se pela linha em 
confrontação com a ZR-2 (Zona Residencial - dois) até encontrar a linha do eixo 
do canal retificado de drenagem de águas pluviais no ponto nº 04 (quatro) de 
coordenadas U.T.M. E:738457,414 - N: 7095027,989; seguindo-se pela linha do 
canal retificado até atingir o ponto nº 05 (cinco) de coordenadas U.T.M. 
E:738374,760 - N: 7094739,600; seguindo-se por uma linha até atingir o eixo da 
Rodovia SC 301 "Estrada Duque de Caxias" no ponto nº 06 (seis) de 
coordenadas U.T.M. E:738841,200 - N: 7094431,460, seguindo-se por uma 
linha no eixo da Rodovia Duque de Caxias até alcançar o ponto nº 07 (sete) de 
coordenadas U.T.M. E:741188,106 - N: 7096273,068, seguindo-se por uma 
linha perpendicular ao eixo da SC 301 até atingir o ponto nº 08 (oito) de 
coordenadas U.T.M.E:741476,731 - N: 7095842,290; seguindo-se por uma linha 
paralela a Rodovia SC 301 até ao ponto nº 09 (nove) de coordenadas U.T.M. 
E:742031,824 - N: 7096306,929, daí segue-se por uma linha até alcançar o 
ponto nº 10 de coordenadas U.T.M. E:742.397,399 - N: 7095843,166; daí segue-
se por uma linha até alcançar o travessão do continente no ponto nº 11(onze) 
de coordenadas U.T.M. E:740058,216 - N: 7093186,710 ; daí segue-se por uma 
linha denominada travessão Sesmaria "linha do quadro foreiro" até alcançar a 
linha do eixo da Rua Binot Palmier de Goneville, no ponto nº 12(doze) de 
coordenadas U.T.M. E:739221,140 - N: 7091818,810; seguindo-se pela linha do 
eixo da Rua Binot Palmier de Goneville, até atingir o bueiro na linha do canal 
retificado de drenagem de águas pluviais no ponto nº 13(treze) de coordenadas 
U.T.M. E:738095,612 - N: 7092194,085; seguindo-se pela linha do canal 
retificado de drenagem de águas pluviais até alcançar a linha do eixo do 
prolongamento da Rua s/ Denominação no ponto nº 14 (quatorze) de 
coordenadas U.T.M. E:738225,810 - N: 7093792,930; seguindo-se pela linha do 
eixo da Rua s/ Denominação até alcançar a linha do eixo da Rua Iça Mirim no 
ponto nº 15 (quinze) de coordenadas U.T.M. E:737958,460 - N: 7093894,090, 
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seguindo-se por uma linha do eixo da Rua Iça Mirim, até alcançar a esquina 
com a Rua Binot Palmier de Goneville, no ponto nº 16(dezesseis) de 
coordenadas U.T.M. E:737518,780 - N: 7093560,390; seguindo-se por uma 
linha da Rua Binot Palmier de Goneville até alcançar a linha do eixo da Rodovia 
"BR-280", e a partir deste segue-se indo pelo eixo da Rua Don Fernando de 
Trejo Y Sanábria até alcançar o ponto nº 17(dezessete) de coordenadas U.T.M. 
E:737294,429 - N: 7093772,746, seguindo-se por uma linha em confrontação 
com o Loteamento Dona Ondina até alcançar o ponto nº 18(dezoito) de 
coordenadas U.T.M. E:737395,349 - N: 7093995,403; seguindo-se por uma 
linha em confrontação com o Loteamento Dona Ondina até alcançar o ponto nº 
19(dezenove) de coordenadas U.T.M. E:737293,024 - N: 7094045,082; 
seguindo-se por uma linha em confrontação com o Loteamento Jardim Guarani 
e Condomínio Verde Teto, até alcançar o canal retificado no Bairro Acarai no 
ponto nº 20 (vinte) de coordenadas U.T.M. E:737490,370 - N: 7094388,350; 
seguindo-se pela linha do canal retificado do Bairro Acaraí até alcançar a Rua 
dos Estivadores no ponto nº 21(vinte e um) de coordenadas U.T.M. 
E:737467,950 - N: 7094399,710; segue-se pela linha do eixo da Rua dos 
Estivadores até alcançar a linha do eixo da Rua Marcos Goerresen do ponto nº 
22(vinte e dois) de coordenadas U.T.M. E:737585,170 - N: 7094524,430; 
seguindo-se pela do eixo da Rua Marcos Goerresen até alcançar a esquina com 
o prolongamento da Rua Almirante Barroso no ponto 23(vinte e três) de 
coordenadas U.T.M. E:737645,300 - N: 7094492,030; seguindo-se por uma 
linha, até alcançar a cota "40" (quarenta) metros do morro dos Branco no ponto 
nº 24 (vinte e quatro) de coordenadas U.T.M. E:737722,889 - N: 7094523,249; 
seguindo-se pela linha da cota "40" (quarenta) no Morro dos Brancos, até 
alcançar o ponto nº 25(vinte e cinco) de coordenadas U.T.M. E:738012,399 - N: 
7095022,894; seguindo-se por uma linha até alcançar o eixo da Rua João 
Machado Pereira, no ponto nº 26(vinte e seis), de coordenadas U.T.M. 
E:737940,089 - N: 7095112,714; seguindo-se por uma linha até alcançar o eixo 
da Rua Carijós no ponto nº 27(vinte e sete) de coordenadas U.T.M. 
E:737856,960 - N: 7095452,370; seguindo-se pelo eixo da linha da Rua Carijós 
até alcançar o eixo da Rua Sálvio Amado de Oliveira no ponto nº 28 (vinte e 
oito) de coordenadas U.T.M. E:737514,510 - N: 7095363,760; seguindo-se pela 
linha do eixo da Rua Sálvio Amado de Oliveira até alcançar o ponto "O.P.P." 
fechando a poligonal neste ponto que perfaz a área total de 9.576.335,45 m², ou 
seja, 957,63 ha.

A Zona ZP-3 - Laranjeiras tem início, no ponto de origem O.P.P. de 
coordenadas U.T.M. E=732258,823 e N=7091087,219, daí segue-se pela Orla 
da Baia da Babitonga até o ponto nº 01(um) inicio do mangue "área de 
preservação permanente" de coordenadas U.T.M. E= 732697,568 e 
N=7091725,528, daí segue-se pela área de preservação permanente até 
alcançar o ponto nº 02(dois) de coordenadas U.T.M. E= 733420,514 e 
N=7091903,481; daí seque-se pela orla da Baía da Babitonga até alcançar o 
marco do quadro Foreiro "no ponto nº 03 (três) de coordenadas U.T.M. E= 
733833,827 e N=7092227,328; seguindo-se pela área de Preservação 
Permanente "mangue" até o ponto nº 04(quatro) de coordenadas U.T.M. 
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E=734631,338 e N=7092187,005; daí segue-se pelo prolongamento da rua das 
Alfazemas até o eixo de uma rua sem denominação no ponto nº 05(cinco) de 
coordenadas U.T.M. E=755171,288 e N= 7091847,737; daí segue-se pelo eixo 
da rua sem denominação até alcançar o ponto nº 06(seis) de coordenadas 
U.T.M. E=735112,007 e N= 7091752,955; daí segue-se deste ponto até 
alcançar o eixo da Rodovia BR-280 "Av. Dr. Nereu Ramos" no ponto nº 07 
(sete) de coordenadas U.T.M. E=755256,342 e N= 7091661,338; seguindo-se 
pelo eixo da Av. Dr. Nereu Ramos até o ponto nº 08(oito) de coordenadas 
U.T.M. E=735317,339 e N=7091757,602; seguindo-se pelo eixo da Avenida Dr. 
Nereu Ramos encontra-se o ponto nº 09(nove) de coordenadas U.T.M. 
E=735437,822 e N=7091928,632; seguindo-se até o eixo da linha férrea no 
ponto nº 10(dez) de coordenadas U.T.M. E=735632,654 e N=7091832,988; daí 
segue-se pelo eixo da linha férrea até o ponto nº 11(onze) de coordenadas 
U.T.M. E=735790,971 e N=7091568,608; seguindo-se em direção perpendicular 
a Rua XXV de Dezembro até alcançar o ponto nº 12 (doze) de coordenadas 
U.T.M. E= 735866,357 e N= 7091699,381; daí segue-se por uma linha paralela 
a Rua XXV de Dezembro até alcançar o ponto nº 13(treze) de coordenadas 
U.T.M. E=736113,362 e N=7091501,876, segue-se por uma linha até alcançar o 
eixo da linha férrea no ponto nº 14(quatorze) de coordenadas U.T.M. 
E=736005,183 e N=7091324,941; seguindo-se pela linha paralela a lagoa de 
captação das águas da SAMAE até ao ponto nº 15(quinze) de coordenadas 
U.T.M. E=735661,738 e N= 7091319,704; daí segue-se por uma linha até 
alcançar o eixo da Rodovia BR-280 "Avenida Nereu Ramos" no ponto nº 
16(dezesseis) de coordenadas U.T.M. E=735202,059 e N= 7091594,911; daí 
segue-se pela Rua Walter Rhinow até o ponto nº 17(dezessete) de 
coordenadas U.T.M. E= 732383,430 e N=7090885,400; daí segue-se até 
alcançar o ponto "O.P.P", fechando a poligonal que perfaz área total de 
1.884.895,54 m², ou seja, 188,49 ha. (Redação dada pela Lei nº 552/2007)

Art. 20 - Zonas Especiais (ZE-1, ZE-2 e ZE-3) - Objetivam preservar o 
conjunto histórico, a ecologia do sítio e a paisagem natural dos efeitos da 
ocupação desordenada e da contaminação provocada pelos habitantes.

Art. 23 - Zona Especial 3 (ZE-3) - Destina-se a preservação do mangue 
vermelho ou Siriúba (Avicennia Schauriana) em toda área de sua 
ocorrência na ilha de São Francisco do Sul e parte Continental do Distrito 
do Saí. Sua presença deve ser assegurada como fonte de nutrientes para 
as diversas espécies de animais aquáticos que habitam esses locais. Esta 
área, limita-se pela Travessa Itacolomí no Bairro Rocio Grande por uma Linha 
paralela a R.F.F.S.A. considerando-se 50 metros a partir do eixo da mesma até 
encontrar com o prolongamento do terreno municipal destinado ao Conjunto 
Habitacional da COHAB, pelo contorno deste projeto até encontrar o Rio da 
Laranjeiras e por este até encontrar as águas da Baia da Babitonga.

§ 1º - Os limites das demais áreas fora do perímetro urbano serão 
aqueles determinados pela presença natural da espécie referida no caput deste 
artigo.
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§ 2º - Somente será permitido a utilização desta área para construção 
de equipamentos recreativos conforme quadro 1, anexo a esta lei e ouvida 
a Prefeitura Municipal, bem como a Comissão Municipal de 
Desenvolvimento Urbano.

Art. 35 - Zonas Especiais (ZE-2 e ZE-3):
[...]
II - Zona Especial 3 (ZE-3) - Caracterizada pelo Artigo 23º, está localizada 

em toda área do balneário de Capri, sendo limitada, apenas pelos projetos 
aprovados (Capri 1, 2 e 3), junto a praia e pela presença reconhecida da 
espécie natural do mangue Siriúba.

Parágrafo Único. O órgão municipal de planejamento urbano poderá 
autorizar usos e definir índices de ocupação do solo nas Zonas Especiais 
(ZE-1, ZE-2 e ZE-3) desde que esses estejam devidamente justificados e 
vinculados ao interesse do desenvolvimento sustentável do município, 
respeitados os motivos da caracterização das Zonas Especiais. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 44/2013).

Ainda, é relevante considerar o disposto no Quadro I do Anexo I da 
aludida lei, onde se prevê que o uso de ZE3, seja nos distritos 1º, 2º ou 3º, está 
vetado para fins residenciais, misto e prestação de serviços, saúde, 
administração e serviços públicos, bem como industriais. Veja-se: 

Levando em consideração tais dispositivos, tem-se, resumidamente, que 
o local em que a agravante busca implantar o empreendimento portuário: 

A) é área non edificandi (art. 2º);
B) situa-se em zona especial, a qual detém a finalidade de preservar o 

conjunto histórico, a ecologia do sítio e a paisagem natural dos efeitos da 
ocupação desordenada e da contaminação provocada pelos habitantes (art. 
20);

C) encontra-se na Zona Especial 3 (ZE-3), destinada à preservação do 
mangue vermelho ou Siriúba, devendo ser assegurada sua presença como 
fonte de nutrientes para as diversas espécies de animais aquáticos que habitam 
esses locais (art. 23); e

D) tem seu uso dependente de autorização do órgão municipal de 
planejamento urbano, a ser devidamente justificada e vinculada ao interesse do 
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desenvolvimento sustentável do município, levando-se em conta os motivos da 
caracterização da respectiva zona especial (art. 35).

Ainda, como reconhece a agravante nas razões de seu recurso, o 
Decreto n. 1009, de 21 de janeiro de 2010 – por meio do qual foram 
declarados de utilidade pública, para fins de licenciamento ambiental da 
atividade, os empreendimentos de terminais portuários e de construção 
naval que se instalarem na área situada no bairro Ubatuba, na localidade 
da Praia do Farol entre a linha d`água da Baía da Babitonga e Estrada 
do Capri –, foi revogado pelo Decreto n. 2378, de 13 de janeiro de 2016, 
data a partir da qual respectiva área deixou de ser considerada como tal. 
Ou seja, a partir de 2016, aquela localidade perdeu a característica de 
utilidade pública, a qual, conforme dispunha o próprio Decreto n. 
1009/2010, mostra-se como condição indispensável para a intervenção 
em área caracterizada como de preservação permanente. 

Nesse contexto, irretocável a atuação do Município, que, ao emitir a 
Certidão de Viabilidade n. 1.070/2018, corrigiu ato administrativo anterior 
(Certidão Informativa n. 274/2016), o qual, ao menos em princípio, 
inobservou tais dispositivos.

Sabe-se que "A consulta de viabilidade é um procedimento 
preliminar que tem por escopo apenas informar o pretendente à 
edificação, não tendo, portanto, qualquer caráter vinculativo" (trecho 
retirado do inteiro teor do acórdão proferido na Apelação Cível ns. 
0048040-52.2010.8.24.0023, 2015.084920-2, 
0048040-52.2010.8.24.0023, de relatoria do Des. Francisco Oliveira 
Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 13-06-2017).

Sendo, pois, a emissão de consulta de viabilidade ato preambular, 
meramente enunciativo, com fins informativos, não se cogita de 
impossibilidade de revisão da conclusão anteriormente emitida pela 
municipalidade, ainda que realizada em sede de pedido renovatório. 

Há de se diferenciar a emissão de consulta de viabilidade do 
lançamento de alvará/autorização de construção, cuja outorga "assenta 
no direito do requerente à edificação em caráter definitivo no terreno 
indicado", trazendo "a presunção de definitividade, e por isso não pode 
ser sumariamente cassado ou anulado pela Prefeitura, nem revogado 
sem justo motivo e indenização" (in MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Municipal Brasileiro, 14ª edição, São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 
485-486). 

Em resumo, este órgão fracionário, por maioria, decidiu que a regra 

prevista no art. 55 da Lei Municipal n. 763/1981 não pode ser considerada 

isoladamente, dissociada dos demais dispositivos do mesmo diploma normativo 

que impõem restrições à implantação do empreendimento portuário pretendido 
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pela recorrente, bem como que a emissão de certidão de viabilidade datada de 

2016 se trata de ato administrativo passível de revisão pela municipalidade, por 

ser preambular, meramente enunciativo e com fins informativos. 

Nesses contexto, conclui-se que as "contradições" aventadas pela 

embargante não caracterizam vício interno passível de ser enfrentado por meio 

dos presentes aclaratórios, mas sim demonstram que o seu intento é, em 

verdade, rediscutir o que foi decidido, por ser contrário aos seus interesses. 

De outro lado, a embargante afirma ter havido omissão, porquanto o 

acórdão desconsiderou parecer emitido pela Procuradoria Municipal no sentido 

de manutenção da certidão informativa n. 674/2016, além de ter ignorado a 

utilidade pública do empreendimento, já que se destina a obra de infraestrutura 

destinada à concessão e serviço público de transporte, incorrendo o acórdão em 

ofensa ao disposto no art. 8º da Lei Federal n. 12.651/2012. 

Inicialmente, a invocação de incidência do art. 8º do Código 

Florestal sequer foi anteriormente discutida nos autos, não se cogitando, 

portanto, de omissão em relação a sua incidência no caso concreto. 

Também não configura omissão o fato de não ter sido mencionado, 

no acórdão objurgado, o parecer da Procuradoria Municipal pela manutenção da 

certidão emitida em 2016, tendo em vista que tal manifestação, como é sabido, 

não detém caráter vinculativo, sendo meramente opinativo, de modo que não 

influi, necessariamente, no deslinde do feito, especialmente em juízo prelibatório, 

característico do recurso de agravo de instrumento. 

Nesse contexto, não havendo erro material a ser corrigido e não 

sendo o caso de ambiguidade, obscuridade ou omissão, os fundamentos 

lançados no acórdão, contrários aos interesses da embargante, somente podem 

ser modificados por força de recurso diverso do presente.

Destaca-se, ainda, que à embargante é facultado buscar novo 

pronunciamento jurisdicional por meio do recurso adequado, não se prestando os 
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presentes aclaratórios para tanto.

Ademais, tem-se que o prequestionamento foi atendido, pois as 

questões suscitadas foram analisadas e fundamentadas no julgado impugnado, 

cumprindo-se com zelo a função jurisdicional, a teor do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal.

Sobre o tema::

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO 
JULGADO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DAS APONTADAS EIVAS DE 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.   Ausentes as apontadas máculas de 
omissão e contradição que, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, 
autorizam, além de outras (obscuridade e erro material), o manejo dos 
embargos de declaração, devem ser eles rejeitados, ademais do que não se 
prestam para a rediscussão da matéria, nem para a emissão de juízo acerca de 
preceptivos legais com fim prequestionatório. (TJSC, Embargos de Declaração 
n. 4012726-36.2016.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. João Henrique Blasi, 
Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-04-2017). 

Por fim, em relação ao argumento de que a legislação urbanística 

municipal se encontra em revisão sequer foi deduzido anteriormente pela ora 

embargante, tampouco é mencionado no acórdão que se busca modificar, 

sendo, portanto, inviável o seu conhecimento. 

Por tais razões, o voto é no sentido de rejeitar os embargos de 

declaração.

 Este é o voto.
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