
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Consulta n. 36/2017 

Ementa: AÇÃO POPULAR. IMÓVEL RURAL SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL 4.771/65

INCORPORADO AO PERÍMETRO URBANO. PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS

URBANOS. OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL COMO ÁREA

VERDE URBANA. DISTINÇÃO ENTRE “ÁREA VERDE URBANA” PREVISTA NA LEI

FEDERAL  12.651/2012  (CÓDIGO  FLORESTAL),  “ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO

PERMANENTE”  E  “ESPAÇOS  LIVRES  DE  USO  PÚBLICO”  PREVISTOS  NA  LEI

FEDERAL 6766/79. NÃO COINCIDÊNCIA E MANUTENÇÃO DE TODOS COM REGIMES

JURÍDICOS  PRÓPRIOS.  ESPAÇOS  INDISPENSÁVEIS  PARA  O  EQUILÍBRIO

AMBIENTAL NAS CIDADES E PARA O BEM-ESTAR DOS SEUS HABITANTES (ART.

182  DA  CF/88).  FUNÇÃO  SOCIOAMBIENTAL  DA  PROPRIEDADE  URBANA.

NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PERCETUAL DE ESPAÇOS LIVRES DE

USO PÚBLICO E DEVIDAS AVERBAÇÕES CARTORIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

A 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê consulta este Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Meio  Ambiente  e  de  Habitação  e  Urbanismo  do

Ministério Público do Estado do Paraná para “possibilitar o pronunciamento nos autos de Ação

Popular  nº  3934-28.2016.8.16.0084,  movido por  LUIZ FERNANDO PEREIRA e DEBORA

SANTOS  DE  OLIVEIRA  em  face  de  MUNICÍPIO  DE  GOIOERÊ,  INCOPLAN

INCORPORAÇÕES  E  LOTEAMENTOS  LTDA  -  EPP,  OKADA  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, em que alegam

que o loteamento denominado JARDIM BELA VISTA estaria irregular, frente ao desrespeito à

Área de Preservação Permanente e Área Verde Urbana”.
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1. RELATÓRIO

Trata-se de consulta para subsídio à manifestação como custos legis na Ação Popular nº

0003934-28.2016.8.16.0084, proposta  em 24/10/2016 (mov. 1,  -  p.  4-62),  na qual são feitos

questionamentos acerca do Loteamento Jardim Bela Vista, no Município de Goioerê, diante de

suposta inexistência de Área de Preservação Permanente (tendo em vista a presença do Córrego

Tapir na área) e de Área Verde Urbana no percentual de 20%, conforme argumentado na inicial.

Segundo consta na matrícula  nº 15.166 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Goioerê:

Tal  imóvel  foi  incluído  na  Zona  Urbana  de  Goioerê-PR  e,  depois,  sobre  ele  foi
implantado o loteamento a que se denominou de “JARDIM BELA VISTA”, com área
total de 89.720,00 metros quadrados. O imóvel está assim dividido:
- a) 16 quadras totalizando 53.638,30 m2.;
- b) áreas verdes/lazer totalizando 3.400,93 m2 (que foi objeto da matrícula nº 22.533,
doc. 08, anexo);
- c) áreas destinadas a circulação (passeio público/leito carroçável e áreas
verde/arborização, totalizando 24.834,42 m2;
- d) áreas institucionais, totalizado 7.846,35 m2.

Sobre  o  tema  da  Reserva  Legal,  argumentaram  os  autores  inexistir  no  plano  de

loteamento da área de Reserva Legal, que não consta averbada na matrícula do imóvel, e que o

fato  de  a  área  ter  passado de  rural  para  urbana  não  importa  na  supressão  desta  obrigação,

conforme artigo 19 da Lei  Federal  12.651/2012.  Foi deferido pedido liminar  para o fim de

averbação  da  existência  desta  demanda  na  matrícula  n.  15.166  do  respectivo  Cartório  de

Registro de Imóveis de Goioerê (mov. 15.1, p. 80-82), conforme ofício nº 359/2016 do Serviço

de Registro de Imóveis (p. 91-97). 
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Em sua contestação (mov.  31,  p.  113-257),  o  Município de Goioerê afirmou que os

autores  não  comprovaram  as  suas  alegações  e  que  a  licença  municipal  foi  expedida  com

fundamento na licença ambiental do IAP: 

concedeu a aludida licença com base na regularidade do imóvel, ou seja, que a
legislação ambiental estava sendo cumprida, tanto no que pertine a área de reserva
legal  ou  área  verde  e  ainda  área  de  preservação  permanente  devidamente
preservada (…) . Ademais, os autores não comprovaram as alegações expostas na
peça  inicial,  pelo  contrário,  resta  claro  e  evidente  que  a  área  do  respectivo
condomínio está regular, com os devidos trâmites junto ao IAP para registro da área
de reserva legal, bem como com a área verde urbana devidamente averbada e área
de preservação permanente mantida sob preservação e regular. (p. 120)

Ainda segundo o Município de Goioerê, a não realização da averbação da Reserva Legal

seria  decorrente  “da  demora  do  IAP em  fornecer  a  anuência/autorização  respectiva”,  mas

argumenta o Município que a ausência desta formalidade não quer dizer que referida área não

exista efetivamente; e que  a averbação de 5% de área verde teria sido devidamente efetuada e

que  os  autores  teriam agido  de  má-fe,  apresentando  argumentos  incomprovados  e  também

irregulares.

O IAP em sua contestação (mov. 32, p. 259-680) afirmou que, no caso em tela, para

emissão  das  licenças  ambientais,  com  aprovação  da  localização  e  da  viabilidade  do

empreendimento,  procedeu à análise de documentos, vistorias e fiscalização “in loco” e que

antes da solicitação das licenças, o empreendedor requereu ao IAP a regularização da APP e da

Reserva Legal, mas que não foi dado término a este procedimento por razões desconhecidas, de

modo que “o protocolo ficou em arquivo do órgão ambiental sem ser procedido ao cadastro e

elaborado o Termo de Compromisso para o requerente levar em Cartório para o devido registro”

(p. 266). Indicou que entre as condicionantes para emissão da Licença Prévia “foi inserido que é

de responsabilidade do loteador a conservação da área de preservação permanente e da reserva

legal existente e a restauração da reserva legal a restaurar constante do processo de SISLEG-SID

767331370-8” (p. 267). Informou ainda que em 15/02/2017 (posteriormente à propositura da
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ação em questão) a empresa Incorplan Incorporações e Loteamentos LTDA requereu a emissão

do Termo de Compromisso de Proteção de Reserva Legal – SISLEG para efetuar a averbação

deste na matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis do Município.

O IAP ressaltou também que:

Como  observado  nos  protocolos,  em  documentos  que  fazem  parte  dos
procedimentos de Licença Prévia e da Licença de Instalação resta configurada a
existência  da  área  de  reserva  legal  existente  e  a  restaurar  no  local  do
empreendimento Loteamento Jardim Bela Vista. A ocorrência que se verificou foi
que ao abrir as novas matrículas referentes ao imóvel com matrícula nº 15.166, não
foi realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis a abertura da matrícula destinada
a área de reserva legal/área verde urbana, conforme consta registrado na matrícula
na Averbação AV-2-15.166, com data de 16/05/2011, onde consta os números das
matrículas a serem abertas com as devidas destinações das áreas. O que se torna
necessário é a abertura de matrícula, conforme descrito na averbação citada acima
da área caracterizada como Reserva Legal em Área Verde Urbana, pois como já
tramitaram  os  procedimentos  das  Licenças  requeridas  e  a  legislação  orienta  a
necessidade de encontrar no local do empreendimento a “área verde urbana”, qual
seria a área destinada a Reserva Legal do lote quando área rural. Assim, o órgão
ambiental em vista de dar término nos procedimentos, em atendimento a legislação
ambiental,  após  vistoria  “in  loco”  na  área,  requereu  ao  Oficial  do  Cartório  de
Registro de Imóveis (Ofício em anexo) a abertura de matrícula correspondente a
área destinada a conservação de vegetação nativa, conforme projeto entregue no
procedimento  de  licenciamento  ambiental,  e  averbação  constante  da  matrícula
15.166 (AV-2-15.166). (p. 268-269)

Entendeu o órgão ambiental, portanto, pela necessária averbação para área de Reserva

Legal, já na condição de área verde urbana, conforme já solicitado à Incorplan por meio do

Ofício  nº  064/2017 – IAP/ERCMO, de  08  de março de 2017,  e  ao Oficial  de  Registro  de

Imóveis, por meio do Ofício nº 065/2017 – IAP/ERCMO, de 09 de março de 2017.

A Incorplan Incorporações e loteamentos LTDA, em sua contestação (mov. 36, p. 687-

794), afirmou que:

a  averbação  da  área  de  reserva  legal  na  respectiva  matrícula  está  dependendo
(atualmente)  somente  da  expedição  pelo  IAP  do  Termo  de  Compromisso  de
Proteção de Reserva Legal – SISLEG solicitado em dezembro de 2008 sob n. de
protocolo  07.331.370-8,  conforme já  descrito,  que ainda  não  a  fez  por  simples
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demora no Trâmite do processo administrativo. Vale observar que referida área de
reserva legal já está instituída no imóvel. (p. 695)

Ressaltou a Incorplan que solicitou novamente ao IAP a emissão do referido termo de

compromisso, em 15/02/2017, para sanar o registro da área de Reserva Legal. Alegou que a

averbação é mera formalidade, passível de registro e que sua ausência não quer dizer que a área

de reserva legal não exista. Argumentou ainda que houve a instituição e averbação de 5% da

área verde do loteamento, a título de “espaços livres de uso público” (art. 4o, I da Lei 6.766/79).

Os autores da ação popular,  Luiz Fernando Pereira e Débora dos Santos de Oliveira,

apresentaram petição de impugnação à contestação do Município de Goioerê (mov. 41, p. 802-

804), à contestação do IAP (mov. 42, p. 806-807) e à contestação da Incorplan (mov. 43, p. 809-

810), nas quais retomam dados do Memorial Descritivo do Projeto de Loteamento do Jardim

Bela Vista, de 2009, para afirmar que no próprio memorial está indicada a desconformidade

entre  a  área  de  Reserva  Legal  existente  e  área  de  Reserva  Legal  exigível,  caracterizando

confissão.

Deve-se  observar,  diante  do  sucinto  resumo  apresentado  acima  com  os  principais

argumentos de mérito presentes na ação, que o Relatório de Inspeção Florestal do Escritório

Regional  do  IAP de  Campo  Mourão  é  o  documento  mais  recente,  de  17/03/17,  relativo  à

realização de vistoria in loco no loteamento em questão. Seu objetivo foi a “verificação sobre a

conservação e manutenção da cobertura florestal nas áreas de preservação permanente do corpo

hídrico e da reserva legal do imóvel parcelado, para fins de instrumentação da ação civil pública

em trâmite na Comarca de Goioerê” (mov. 32.9, p. 476). O documento afirma que se constatou

que o plano urbanístico do loteamento urbano contemplou a conservação das seguintes áreas,

que estão mantidas no local, em estágio inicial e médio de regeneração natural:

a)  Área de preservação permanente – 7.080,00m², (5,85%) uma faixa de 30,0
metros  de  largura  ao  longo  do  córrego,  instituída  pela  antiga  Lei  Federal  nº
4.771/65, permaneceu no remanescente da matrícula nº 15.166, anexa;
b) Área de reserva legal – 24.200,00 m², (20% da área do imóvel) instituída pela
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antiga  Lei  Federal  nº  4.771/65,  permaneceu  no  remanescente  da  matrícula  nº
15.166, anexa;
c) Área verde/lazer – 3.400,93 m², (2,81%) instituída pelo plano diretor municipal,
conforme matrícula sob nº 22.533, anexa, ainda em nome da empresa loteadora que
possivelmente deverá ser transferida ao Município de Goioerê;
d) Totalizando 34.680,93 m², de área com cobertura florestal nativa (…).

Observaram os fiscais do IAP de Campo Mourão a regularidade da Área de Preservação

Permanente e da área de Reserva Legal do imóvel, indicando a necessária averbação desta como

ÁREA VERDE URBANA, no total de 31.280,00 m² e o cancelamento da matrícula nº 15.166,

conforme notificação do Escritório Regional do IAP ao proprietário do loteamento e ao Oficial

de Registro de Imóvel da Comarca – Ofício nº 064/2017-IAP/ERCMO, de 08/03/2017, e Ofício

nº 065/2017-IAP/ERCMO, de 09/03/2017, respectivamente.

2.  SUBSÍDIOS  AO  PRONUNCIAMENTO  DA 1ª  PROMOTORIA DE  JUSTIÇA DA

COMARCA DE GOIOERÊ/PR

A respeito do indagado na Consulta, submetida à apreciação desta unidade ministerial,

em relação  ao  pedido  formulado  na  Ação Popular  de  “implantação  no local  de  área  verde

urbana” e de “restauração ambiental de uma faixa de 30 metros às margens do Córrego” (mov.

1.1, p. 27) no imóvel referente ao Loteamento Jardim Bela Vista, discorre-se abaixo, em dois

subtópicos,  as  ponderações  consideradas  necessárias  para  subsidiar  a  manifestação  da  1ª

Promotoria de Justiça da Comarca de Goioerê.

2.1 ÁREA DE RESERVA LEGAL/ ÁREA VERDE URBANA

A reforma na legislação florestal ocorrida em 1989, com a Lei Federal nº 7.803, instituiu

o termo “Reserva Legal” e a necessidade de sua averbação “à margem da inscrição de matrícula
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do imóvel”,  o que garantiu a perpetuação da reserva legal como obrigação  propter rem,  em

decorrência da função socioambiental do imóvel rural, de acordo com o art. 5º, inc. XXIII da

Constituição Federal. 

Nas áreas urbanas, as áreas verdes exercem a função ambiental da Reserva Legal, como

áreas “obrigatoriamente incluídas nos projetos de parcelamento do solo como parte integrante

deste e indispensável à preservação da qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental  no meio

ambiente  urbano”1.  Ressalta-se,  neste  cenário,  que  o  Estatuto  da  Cidade  (Lei  Federal

10.257/2001), ao estabelecer as diretrizes gerais da política urbana, determinou, em seu artigo

2º, XII, dentre as diretrizes gerais da política urbana, a “proteção, preservação e recuperação do

meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e

arqueológico”. Neste sentido:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA -  Desafetação  de  bem  de  uso  comum  do  povo  -
Transformação em bem dominical - Forma irregular - Desvio de finalidade - Dano
ambiental  -  Nulidade  da  doação,  bem  como  de  sua  posterior  alienação  -
Admissibilidade - Área destinada à implantação de jardins e praças - Alteração da
destinação - Importância das áreas verdes na preservação da qualidade de vida
urbana - Artigo 180, VII, da vigente Constituição Estadual - Limitação normativa
–  Ação  procedente  -  Recurso  provido.  Destinada  uma  área  para  determinada
finalidade, defeso é ao Município a alteração desta, ainda que tal se revista dos
mais  altos  propósitos.”  (TJSP AC n.  215.797-1,  de  Marília,  Rel.  Des.  ROQUE
MESQUITA).

Em relação ao parcelamento do solo, deve-se considerar o estabelecido pela Lei Federal

6.766/1979, que especifica restrição à supressão da Reserva Legal quando do parcelamento da

gleba:

Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas
urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo
plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

1 SOUTO,  Luís  Eduardo  Couto  de  Oliveira.  A  perpetuidade  da  Reserva  Legal  em  zona  urbana  e  seu
aproveitamento como área verde. Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa
Catarina. Disponível em:  https://documentos.mpsc.mp.br/portal/manager/resourcesDB.aspx?path=613. Acesso em
21/06/2017.
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Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:
(…) V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. (grifou-se)

 A Lei Federal 12.651/2012, que revogou o Código Florestal de 1965, prevê os conceitos

de Reserva Legal e área verde urbana e determinou a continuidade da obrigação de manutenção

da Reserva Legal quando da inclusão do imóvel no perímetro urbano:

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(…) III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e
a  reabilitação  dos  processos  ecológicos  e  promover  a  conservação  da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
(…) XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de
vegetação,  preferencialmente  nativa,  natural  ou  recuperada,  previstos  no  Plano
Diretor,  nas  Leis  de  Zoneamento  Urbano  e  Uso  do  Solo  do  Município,
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação,
lazer,  melhoria  da  qualidade  ambiental  urbana,  proteção  dos  recursos  hídricos,
manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;
(…)  Art.  19.  A  inserção  do  imóvel  rural  em  perímetro  urbano  definido
mediante  lei  municipal  não  desobriga  o  proprietário  ou  posseiro  da
manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao
registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação
específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182
da Constituição Federal. (grifou-se)

No que tange à possibilidade de extinção da Reserva Legal referida no supracitado artigo

19, quando do parcelamento do solo para fins urbanos, conforme for estabelecido na legislação

municipal, tem-se que, no caso da legislação de Goioerê, a Lei Municipal Complementar nº.

002/2007  –  que  dispõe  sobre  o  parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo  –  assegurou na

implementação de loteamentos no município o percentual de 20% da área de Reserva Legal,

conforme definido pela legislação federal. 
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Art. 79 - A dimensão mínima das áreas destinadas ao uso público nos loteamentos,
ou seja, as áreas verdes, institucionais e do sistema viário, será a seguinte:
(…) § 1º -  O porcentual destinado à área de reserva legal será determinado
conforme legislação federal. (grifou-se)

Tal dispositivo municipal coaduna com o artigo 25 da Lei Federal  12.651/2012, que

prevê o estabelecimento de área verdes urbanas por meio da conversão da Reserva Legal em

área verde urbana: 

Art. 25.  O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes
urbanas, com os seguintes instrumentos:
(...)
II  -  a  transformação  das  Reservas  Legais  em  áreas  verdes  nas  expansões
urbanas 
III  -  o  estabelecimento  de  exigência  de  áreas  verdes  nos  loteamentos,
empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e

Trata-se,  portanto,  de  alteração  da  denominação  de  Reserva  Legal  para  Área  Verde

Urbana,  mantendo,  entretanto,  sua  característica  de  área  protegida  e  assegurando  o

desenvolvimento urbano e sustentável das cidades e  que não se confunde com o percentual

mínimo da gleba a ser resguardado para a implantação dos sistemas de circulação, implantação

de equipamento urbano e comunitário, bem como de espaços livres de uso público, nos termos

do artigo 4° da Lei Federal 6.766/79.

Deve-se  observar  ainda  que,  conforme matrícula  nº  15.166,  a  averbação  referente  à

inclusão da área em questão no perímetro urbano do município ocorreu em 18/05/2010. 

Assim, até 2010 o imóvel era rural e regido pelo antigo Código Florestal (Lei Federal

4.771/65), que previa:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
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Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
(…) III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
(…) § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula  do  imóvel,  no  registro  de  imóveis  competente,  sendo  vedada  a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001). (grifou-se)

No que tange ao argumento do IAP em sua contestação (mov. 23.1, p. 279) de que, de

acordo com a Lei Federal 12.651/2012, para as propriedades de até quatro módulos fiscais não é

necessária a realização da averbação de Reserva Legal, independentemente da discussão sobre a

sua clara inconstitucionalidade2, esta previsão não incidiria no caso em tela, pois a exigência de

averbação quando o imóvel era rural, até 2010, estava estabelecida pela Lei Federal 4.771/1965.

Em outras palavras, a alteração trazida pela Lei Federal 12.651/2012 foi posterior à inserção da

área como imóvel urbano, tendo sido vigente até 2010 a necessidade de averbação da Reserva

Legal como imóvel rural. É dizer, o proprietário já se achava em falta, desde antes mesmo da

promoção  do  empreendimento  em  tela,  o  que  deveria  haver  sido  sanado  antes  mesmo  de

qualquer análise ou aprovação do loteamento, sobretudo no licenciamento ambiental.

Ora, o fato de os proprietários da área em questão não terem averbado a Reserva Legal

ao longo dos anos, não lhes dá o direito de, sob a alegação de que a obrigação se extinguiu com

a incorporação do imóvel ao perímetro urbano, isentarem-se desta determinação,  “como se a

obrigação de deixar áreas verdes fosse uma necessidade apenas para o equilíbrio rural, sendo

que, na verdade, as cidades e seus perímetros urbanos carecem tanto quanto, ou mais, de áreas

verdes”3. Nessa mesma linha, reitera-se a previsão da Lei Municipal Complementar nº. 002/2007

2 O  artigo  67  da  Lei  Federal  12.651/2012  vem  sendo  questionado  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade 4902 ajuizada pelo Ministério Público e em trâmite no Supremo Tribunal
Federal.
3 CHIODI, Cristina Kistemann Chiodi. Parecer: Obrigatoriedade de averbação de Reserva Legal em área de
expansão urbana. Obrigatoriedade de manutenção de Reserva Legal em áreas urbanizadas.  Associação Mineira de
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de observação da Reserva Legal no percentual estabelecido pela legislação federal.

Nos termos apresentados, em nosso sentir procede a pretensão de averbação da Reserva

Legal,  já  como  área  verde  urbana,  seja  porque  a  área  de  Reserva  Legal  já  deveria

indiscutivelmente  estar  averbada  em consideração  às  exigências  do  então  em vigor  Código

Florestal de 1965 e, consequentemente, esses efeitos se espraiam até o momento, seja porque

com a urbanização do imóvel em 2010, a área da Reserva Legal passa a ser considerada ÁREA

VERDE URBANA, com base no previsto pelo artigo 3º, parágrafo único, V da Lei Federal

6.766/1979; artigo 3º, inciso XX e artigo 19 e inciso II do artigo 25 da Lei nº 12.651/2012; e

artigo Art. 79, 1º da Lei Municipal Complementar nº. 002/2007.

2.2  RESTAURAÇÃO  AMBIENTAL DA ÁREA DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE

(APP)

Em relação ao pedido de restauração ambiental de uma faixa de 30 metros às margens do

córrego  formulado  pelos  autores  da  ação,  necessário  observar  que  o  Relatório  de  Inspeção

Florestal produzido pelo Escritório Regional do IAP - Campo Mourão, de 17/03/2017 (mov.

32.9, p. 476), afirma, como já mencionado acima:

Em  vistoria  realizada  no  Loteamento  urbano  denominado  Jardim  Bela  Vista,
situado na Cidade  de Goioerê,  no imóvel  urbano matriculado  sob  o nº  15.166,
objeto de licenciamento ambiental – licença de instalação nº 9717, expedida em
31/03/2010, para fins de parcelamento de lotes urbanos (…) 
a)  Área de preservação permanente – 7.080,00m², (5,85%) uma faixa de 30,0
metros  de  largura  ao  longo  do  córrego,  instituída  pela  antiga  Lei  Federal  nº
4.771/65, permaneceu no remanescente da matrícula nº 15.166, anexa;
(…) Constatou que as referidas áreas estão mantidas no local, conforme consta no
plano urbanístico do loteamento urbano, com cobertura florestal nativas, em estágio
inicial  e  médio de regeneração natural.  Exposto isto,  verifica  que o loteamento
urbano licenciado por este instituto vem cumprindo com o Código Florestal  da
Época – Lei Federal 4771/65 e a Lei Estadual 11054/1995, bem como, atendendo a

Defesa  do  Ambiente  –  Amda.  Disponível  em:  file:///C:/Users/dsdribeiro/Downloads/Item_7_-
_Parecer_Reserva_Legal_em_%C3%A1rea_de_expans%C3%A3o_urbana.pdf . Acesso em: 21/06/2017. 
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atual legislação – Lei Federal nº 12.651/2012 e a Lei Estadual nº 18.295/2014.

Observa-se, deste modo, que não há indicativo de presença de dano a ser reparado ou de

restauração de Área de Preservação Permanente levando em consideração o teor  do aludido

Relatório de Inspeção Florestal produzido pelo Escritório Regional do IAP - Campo Mourão, o

qual  possui  presunção  de  veracidade  e  não  foi  infirmado  pela  parte  autora.  Ademais,  as

restrições ambientais incidentes nas APPs são de natureza  propter rem  e serão assumidas por

qualquer novo proprietário adquirentes da área, independentemente de averbação, que não é por

lei exigida. No entanto, não há como se olvidar a existência de uma obrigação permanente de

não fazer em relação à Área de Preservação Permanente, consistente na abstenção de quaisquer

intervenções não devidamente autorizadas pelo órgão público ambiental.

3. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

No que pertine à questão do percentual de 5% de área verde/lazer do loteamento, assim

definido pelo artigo nº 79 da Lei  Municipal  Complementar  nº.  002/2007 (os ditos “espaços

livres de uso público” pela Lei 6.766/79, que não se confundem com a noção de “área verde

urbana” do Código Florestal), embora não abrangida pelo objeto da presente ação popular, vale

salientar o déficit de 2,19% da área total da gleba parcelada (2.649,07m²). Tal evidência também

se acha  caracterizada  no  Relatório  de  Inspeção  Florestal  do  Escritório  Regional  do  IAP de

Campo Mourão de 17/03/17, (mov. 32.9, p. 476):

c)  Área verde/lazer – 3.400,93 m², (2,81%) instituída pelo plano diretor municipal,
conforme matrícula sob nº 22.533, anexa, ainda em nome da empresa loteadora que
possivelmente deverá ser transferida ao Município de Goioerê;

Destarte,  além  da  devida  averbação  da  Reserva  Legal   como  Área  Verde  Urbana
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protegida -  no total  de 26.677.74m² -  na matrícula  respectiva (que implica na obrigação de

cuidado  por  parte  do  seu  proprietário),  para  a  regularização  do loteamento  é  indispensável

também a doação complementar de uma área de 2.649,07m² ao Município de Goioerê a título de

área de lazer/espaço livre de uso comum, preferencialmente  dentro do imóvel parcelado ou

adjacente a ele  e, necessariamente,  fora das áreas de reserva legal/área verde urbana e das

áreas de preservação permanente.

Finalmente, não se olvidem as evidências que sobejam quanto à prática do crime do art.

50, I da Lei 6.766/79, vez que o loteamento foi iniciado sem prévia licença ambiental, o que

poderá ser investigado em procedimento específico pela Promotoria de Justiça consulente.

É a consulta.

Curitiba, 26 de junho de 2017.

ALBERTO VELLOZO MACHADO

Procurador de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio

Ambiente e de Habitação e Urbanismo

ALEXANDRE GAIO

Promotor de Justiça
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de

Habitação e Urbanismo
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ANEXO

DOCUMENTOS CONTIDOS NA AÇÃO DE IMPORTANTE OBSERVAÇÃO

• Matrícula 15.166, referente ao imóvel em questão, de 121.000 m², com última averbação

de 16/05/2011  (mov. 1.10, p. 41).

• Matrícula 22.533, referente a Área Verde/Lazer do loteamento “Jardim Bela Vista” (mov.

1.11, p. 42).

• Ofício  nº  359/2016  do  Serviço  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Goioerê,  de

25/11/16, solicitando à Juíza de Direito da Vara Cível de Goioerê que sejam incluídas as

despesas de averbação (mov. 21.1, p. 91).

• Matrícula 15.166, com última averbação de 24/11/2016 referente a existência da Ação

popular (mov. 21.1, p. 97).

• Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva Legal e Preservação permanente, de

17/12/2008 (mov. 31.1, p. 125-126).

• Mapa de Uso e Ocupação do Solo  - Lote B da subdivisão do lote rural constituído pela

unificação dos lotes nº S03 e 04-A destacado do lote nº 04, da subd. do lote nº 21 da

gleba 12-1a parte da Colônia Goioerê (mov. 31.1, p. 127).

• Memorial Descritivo – Roteiro Descritivo da P.P e R.L., de 17/12/2008 (mov. 31.1, p.

128)

• Licença Prévia nº 21408 – Protocolo 76767050 – 25/08/2009. (mov. 31.1, p. 134-135)

• Licença de Instalação nº 9717 – Protocolo 77252991 – 31/03/2010. (mov. 31.1, p. 136-

137)

• Laudo de Conformidade Ambiental  Jardim Bela Vista:  vistoria in loco realizada pela

empresa  LR  Ambiental  –  Engenharia  e  Topografia,  em  06/03/2017  para  verificar

aspectos  ambientais  referentes  a  APP e  Reserva  Legal  do  loteamento,  com base  em
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levantamento topográfico fornecido pelo empreendedor. Afirma que com o auxílio de

levantamento topográfico do empreendimento e de imagens de satélite, verificou-se a

existência de uma área de 7.070,47 m² de APP e 28.677,74 m² de Reserva Legal. Afirma

também que os locais limitados como área institucional e área verde/lazer do loteamento

estão sendo respeitados , e nenhum tipo de edificação foi construída no local sem prévia

autorização (mov. 31.1, p. 234-251)

• Planta Topográfica – Loteamento Jardim Bela Vista (mov. 31.1, p. 249)

• Protocolo nº 07.331.370-8 – AVERBAÇÃO/SISLEG – 23/01/2009 (mov. 32.2, p. 290-

319)

• Protocolo  nº  07.676.705-0  –  LICENÇA  PRÉVIA  PARA  LOTEAMENTO

RESIDENCIAL (mov. 32.3 – 32.5, p. 320-396)

• Protocolo nº 07.725.299-1 – LICENÇA DE INSTALAÇÃO, de 29/01/2010 (mov. 32.6 –

32.8, p. 397-474).

• Projeto de loteamento residencial (mov. 32.8, p. 462-470)

• Relatório de inspeção florestal – IAP, de 17/03/2017 (mov. 32.9, p. 476). 

• Ofício  nº  064/2017-IAP/ERCMO,  de  08/03/2017,  para  a  Incorplan,  que  solicita  a

apresentação da cópia da matrícula da área verde urbana para ser encaminhada ao Juízo

de Direito da Comarca de Goioerê (mov. 32.9, p. 485).

• Ofício nº 065/2017-IAP/ERCMO, de 09/03/2017, para o Oficial de Registro de Imóveis,

que solicita cópia da matrícula da área verde urbana para ser encaminhada ao Juízo de

Direito da Comarca de Goioerê (mov. 32.9, p. 484).

Av. Marechal Deodoro, nº 1028 CEP: 80060-010- Curitiba-PR
Telefone: (41) 3250-4795

15


