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CONSULTA N. 52/2013 

 

Notícia de Fato MPPR-0023.12.00070-0 

 

EMENTA: PRETENSÃO DE USUCAPIÃO DE 

FRAÇÃO IDEAL DE GLEBA INDIVISA. NOTÍCIA DE 

LOTEAMENTO CLANDESTINO. INOCORRÊNCIA. 

JURISPRUDÊNCIA. INDÍCIOS DE OCUPAÇÃO 

IRREGULAR DO SOLO. IMÓVEL INSERIDO NA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO 

PASSAÚNA. EDIFICAÇÕES EM POTENCIAL 

DESCONFORMIDADE COM O ZONEAMENTO 

ECONÔMICO-ECOLÓGICO DA REGIÃO. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO QUANTO AO 

LICENCIAMENTO DAS CONSTRUÇÕES E 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA LOCALIDADE. 

QUESTÃO DE DIREITO INTERTEMPORAL: 

ANULAÇÃO DE LICENÇA, REVOGAÇÃO DE 

LICENÇA OU DIREITO ADQUIRIDO. MEDIDAS 

REGULARIZADORAS E SANCIONADORAS. 

 

 Trata-se de notícia de suposto parcelamento irregular de solo urbano 

que teria ocorrido no imóvel objeto das matrículas 9222 e 8552 do Registro de 

Imóveis de Campo Largo, remetida ao Ministério Público pelo Exmo. Juiz de 

Direito da Vara Cível do Foro Regional de Campo Largo.  

Da análise das referidas matrículas imobiliárias (fls. 37/46), percebe-se 

que tais terras, originariamente integrantes da zona rural do Município de 

Campo Largo, passaram a fazer parte do perímetro urbano. Neste ínterim, em 
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razão de partilha de herança e vendas subsequentes de frações ideais, 

estabeleceu-se condomínio dentro de tais glebas.  

Na ótica da Prefeitura de Campo Largo não ocorreu parcelamento de 

solo urbano, eis que não houve abertura de vias públicas, nem individualização 

de lotes (fl. 51). A mesma manifestação confirmou a integração da localidade 

em apreço ao perímetro urbano da sede do Município. 

“.......” e “.......” tentaram, sem sucesso em primeira instância judicial, pela 

via de pedido de usucapião (autos n. 41/2006), destacar seus direitos reais 

fundiários, alegando terem exercido posse sobre área de 34.612,13 m2, parte 

objeto das terras da matrícula 9222 e outra parte das da matrícula 8552, 

conforme delineado no croqui desenhado sobre foto extraída via satélite pelo 

Google Earth (vide fl. 58). 

No que toca à relação entre a pretensão de usucapião de quinhão das 

áreas supracitadas e eventual parcelamento do solo, pontue-se que os dois 

institutos abrangem realidades notadamente distintas. A usucapio, como é 

abundantemente consagrada na doutrina e na jurisprudência, atinge tão 

somente a titularidade do bem imóvel, ao passo que as atividades insculpidas 

na Lei 6.766/1979 dizem respeito à subdivisão de gleba maior em lotes 

autônomos, entendidos como unidades edificáveis, isto é, “porção de terreno 

com frente para logradouro público em condições de receber edificação 

residencial, comercial, institucional ou industrial”1. Em decorrência de tal 

conceituação, não convém subsumir todo e qualquer desdobre fundiário aos 

                                                           
1
 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 334. 



 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 
 

 3 

critérios e mecanismos da legislação referida, antes que se proceda à 

averiguação de sua finalidade e resultados fáticos. Dito de outro modo: 

 

Absurda a posição que defende a obrigatoriedade das 
exigências formuladas pela lei em questão para todas as 
subdivisões de áreas, mesmo quando o titular do domínio 
tenciona alienar uma porte do imóvel urbano. O novo 
ordenamento regula o fracionamento do solo urbano para 
fins de vendas sucessivas, na forma de terrenos destinados 
ao público em geral. Envolve a globalidade de uma certa 
área ou parte dela.2 

 

 É já essa a interpretação pacífica na Corte de Justiça Bandeirante, vez 

que a usucapião é forma de aquisição originária e desgarra-se do ordenamento 

urbanístico incidente na localidade, o qual se aplicará, isto sim, no tocante à 

disponibilidade e edificabilidade dos lotes resultantes da nova matrícula. Tanto 

assim que é admissível a prescrição aquisitiva mesmo dentro de loteamentos 

notoriamente irregulares ou clandestinos, para fins de modificação registral: 

 

EMENTA: USUCAPIÃO - LOTEAMENTO IRREGULAR OU 
CLANDESTINO. Alegada impossibilidade de registro - 
Inadmissibilidade - Modo originário de aquisição da 
propriedade, que implicará em abertura de nova 
matrícula, a tudo regularizando - Precedente da Corte e da 
Câmara - Sentença reformada - Apelo provido. (TJSP. 
Apelação Cível n. 281523220048260224. 6ª Câmara de 
Direito Privado. Relator: Des. Percival Nogueira. Data do 
Julgamento: 27/10/2011). 

                                                           
2
 RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano: leis 6.766/79 e 9.785/99. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6ª edição, 2003, p. 31. 
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EMENTA: USUCAPIÃO - Imóvel localizado em loteamento 
irregular ou clandestino - Óbice à propositura da ação - 
Não ocorrência - Possibilidade de aquisição da 
propriedade, preenchidos os requisitos para tanto - 
Condição do lote que configura mera irregularidade 
administrativa - Recurso improvido. (TJSP. Apelação Cível 
n. 9159509382005826. 7ª Câmara de Direito Privado. 
Relator: Des. Álvaro Passos. Data do Julgamento: 
15/06/2011) 

 

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. LOTEAMENTO IRREGULAR. A 
usucapião, por ser modo originário de aquisição da 
propriedade, sempre foi considerada hábil a regularizar a 
aquisição de domínio de lote integrante de parcelamento 
ou desmembramento irregular. Inexiste óbice ao 
reconhecimento da prescrição aquisitiva, por constituir a 
circunstância mera irregularidade administrativa. Extinção 
afastada para determinar o normal prosseguimento do 
feito. Recurso provido. (TJSP; AC-Rev 422.671-4/3-00; 5ª 
C.D.Priv.; Rel. Des. Oldemar Azevedo; Julg. 01/02/2006) 

 

Tal entendimento encontra amparo em previsões do próprio Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, o qual 

regulamenta procedimentos a serem adotados pelos cartórios nesta seara. 

Destarte, configuram exceção aos parâmetros da Lei n. 6.766/79 determinadas 

formas de subdivisão de glebas, quando não ferirem sua intencionalidade: 

 

16.6.9 - Não estão sujeitos ao registro de que trata o art. 
18 da Lei nº 6.766, de 19.12.1979: 
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(...) 

III - as divisões levadas a efeito em processos judiciais, 
qualquer que seja a época de sua homologação ou 
celebração; 

(...) 

XI - o desmembramento de terrenos situados em vias e 
arruamentos públicos oficiais, integralmente urbanizados, 
desde que aprovado pelo município com declaração de se 
tratar de imóvel urbanizado e de dispensa do parcelador 
realizar quaisquer melhoramentos públicos. 

 

Outrossim, é de se observar que, no Município de Campo Largo, estão 

autorizados os condomínios residenciais por meio da Lei 2.304/2011, sendo 

estes constituídos justamente da multiplicidade de frações ideais privativas de 

distinta dominialidade. Tal modalidade de parcelamento não acha respaldo no 

ordenamento jurídico nacional, diga-se de passagem, definindo-se localmente: 

 

Art. 2º - Para os fins desta lei, são adotadas as seguintes 
definições: 
(...) 
VI - Condomínio: ato instituído registrado no cartório de 
imóveis que discrimina a individualização de frações 
privativas, a fração ideal atribuída a cada unidade e o fim a 
que as unidades se destinam. 

 

Por analogia, em se reconhecendo irregular (ilegal e até criminoso) o 

cenário do caso concreto (disposição de fração ideal de gleba indivisa), forçoso 

que o mesmo entendimento se aplique a todos os condomínios residenciais e 
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empresariais existentes no território do dito Município, o que ainda é objeto de 

disputado debate na doutrina e na jurisprudência pátrias. 

Nada obstante, conquanto se não vislumbre, s.m.j., parcelamento 

clandestino (devendo a matéria fundiária relativa às matrículas 9222 e 8552 ser 

tratada como condomínio de gleba hoje urbana, ainda não objeto de 

desmembramento ou loteamento formalizados), ao menos não na etapa atual 

do feito, há que se apontar indício de ocupação indevida do solo, haja vista a 

existência de dois barracões e três residências, conforme levantamento 

topográfico de fls. 35. Pois, se é fato que a alienação de partes ideais de imóvel, 

in re ipsa, não caracteriza o crime tipificado no art. 50 da Lei 6.766/79, 

tampouco se nega que, por vezes, o expediente pode ser empregado como 

burla às exigências do diploma, razão porque a mesma Corregedoria-Geral de 

Justiça estabeleceu, ad cautelam, mecanismos de fiscalização preventiva:  

 

16.2.29 - Nos desmembramentos, o registrador, sempre 
com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que 
visem a afastar a aplicação da Lei nº 6.766, de 19.12.1979, 
cuidará de examinar, com seu prudente critério e baseado 
em elementos de ordem objetiva, especialmente na 
quantidade de lotes parcelados, se se trata ou não de 
hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, 
submeterá o caso à apreciação do juiz da vara de registros 
públicos. 

(...) 

16.11.6 - Nos registros de partes ideais inferiores ao 
estabelecido na lei de zoneamento e nos que ultrapassem 
um terço (1/3) do total da área do imóvel, que configurem 
a possibilidade de criação de loteamento irregular, deverá 
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o registrador comunicar o fato ao juiz da vara de registros 
públicos e ao município, acompanhado das respectivas 
certidões.  

16.11.7 - O registrador consignará no registro referente a 
títulos de transmissão de imóveis, quando for o caso, que 
os adquirentes e transmitentes declararam que a venda 
não se destinará a formação de núcleo habitacional em 
desacordo com o contido nas Leis nº 6.766, de 19.12.1979 
ou nº 4.591, de 16.12.1964, e no Dec.-lei n° 58, de 
10.12.1937. 

 

Neste compasso, subsiste fumus de irregularidade já não do 

parcelamento do solo, mas das construções sobre ele promovidas, em face, 

sobretudo, do zoneamento da região. Veja-se a localização do lote em questão: 

 

 



 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 
 

 8 

 

Confrontadas as informações fornecidas pelo Município às fls. 51, 

especialmente a de que os imóveis em tela estariam “inseridos na Área de 

Proteção Ambiental do Rio Verde”, com a espacialização gerada pela equipe 

técnica deste Centro de Apoio Operacional (em anexo), observa-se que, em 

realidade, as matrículas 9222 e 8552 encontram-se situadas dentro da Área de 

Proteção Ambiental do Rio Passaúna, instituída pelo Decreto Estadual n. 

458/1991. A mesma dispõe de Zoneamento Ecológico-Econômico próprio, 

assentado pelo Decreto n. 5.063/2001, estipulando as restrições 

administrativas à ocupação do solo e ao direito de construir, e que foi 

incorporado ao ordenamento territorial de Campo Largo por força da Lei 

Municipal n. 1.963/2007 (Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo): 

 

Art. 38 - Consideram-se Áreas de Proteção Ambiental as 
áreas correspondentes às Áreas de Proteção Ambiental do 
Rio Passaúna e Rio Verde, da Escarpa Devoniana e do 
Aqüífero Karst, instituídas pelo Governo do Estado do 
Paraná, com o objetivo de manutenção da qualidade 
hídrica dos mananciais e proteção ambiental. 

Parágrafo Único - A ocupação nestas áreas de proteção 
deverá obrigatoriamente respeitar os parâmetros 
estabelecidos nas legislações estaduais e federais 
pertinentes. 

 

Em rebatimento aproximativo, nítido que a área objeto de perquirição 

ministerial é parcialmente atingida pelo Corredor de Uso Especial da Rodovia 

BR-277 e por Zona de Uso Agropecuário, disciplinados pelo Decreto 458/1991: 
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Art. 4º - Visando atender aos seus objetivos, a APA 
Estadual do Passaúna indicará no seu Plano de Manejo, o 
zoneamento ecológico - econômico que conterá, no 
mínino, as seguintes zonas: 

(...) 

II - zonas Urbanas - são as destinadas a disciplinar os usos 
urbanos e subdividem-se em: 

(...) 

d - Corredores de Uso Especial - são aqueles destinados a 
disciplinar a ocupação dos eixos rodoviários (BR-277, PR-
90, Estrada da Ferraria) que cruzam a área da APA no que 
se refere à implantação e expansão de atividades de 
serviços, comércio e indústria. 

V - Zonas de Uso Agropecuário - são aquelas destinadas a 
disciplinar o uso da terra, admitindo-se: agricultura 
intensiva e extensiva, pastagem, reflorestamento e 
atividades minerárias especificas, adotando-se práticas 
conservacionistas (...) 

 

A propósito, impende salientar que ambos os referidos zoneamentos 

toleram meramente a construção de reduzido número de habitações 

unifamiliares, entendidas estas como “edificação isolada destinada a servir de 

moradia a uma só família”, conforme quadros orgânicos ao Decreto Estadual n. 

5.063/2001, igualmente em anexo. Os parâmetros urbanísticos relativos à Zona 

de Uso Agropecuário, ainda, indicam um lote mínimo de vinte mil metros 

quadrados, reduzidos para cinco mil metros quadrados dentro do Corredor de 

Uso Especial da BR-277. E, além dos índices referenciados, não se pode olvidar 
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a incidência de Áreas de Preservação Permanente, por hora não demarcadas 

no imóvel, e que conformarão parcelas não edificáveis, em definitivo. 

Da norma depreende-se, portanto, a necessidade de parcelamento do 

solo, para que a gleba, transformada então em diversidade de lotes 

autônomos, possa comportar devidamente o exercício do direito de construir: 

 

O parcelamento do solo para fins urbanos transforma 
glebas rurais em lotes urbanos edificáveis. (...) Cumpridas 
as exigências, o direito de construir incorpora-se ao 
terreno, que passa a ser qualificado de “lote”. Tanto é 
assim que o lote é considerado pela lei terreno destinado a 
edificação, em oposição à gleba, que é inedificável. A 
restrição è edificabilidade das glebas é a técnica 
empregada pelo direito urbanístico para impedir a 
ocupação de áreas ainda não dotadas de infra-estrutura. A 
caracterização de um terreno como lote pressupõe que ele 
já está apto a ser ocupado, por dispor da infra-estrutura 
adequada.3 

  

Aceitam-se, em terreno qualificado como gleba, unicamente edificações 

de suporte a usos eminentemente rurais. Destarte, inviável a promoção de 

múltiplas construções de cunho residencial quais as verificas in locco, sem 

prévio loteamento ou, no mínimo, desmembramento dos imóveis, projetos 

estes somente viáveis mediante unificação das duas matrículas atuais, seguida 

de licenciamento e aprovação do Município e dos demais órgãos competentes 

como o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Coordenação da Região 

                                                           
3
 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. São Paulo: editora Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 299. 
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Metropolitana de Curitiba (COMEC), nos termos da lei. O mesmo se aplica aos 

barracões erigidos no local, ensejando, neste caso, para além de apuração 

sobre a legalidade da edificação em si, também das atividades neles 

desenvolvidas, em cotejo com as permitidas para a respectiva zona4. 

Nesse cenário, as providências a serem adotadas pelo órgão de execução 

em relação às edificações já existentes dependerão de maior investigação 

sobre sua (ir)regularidade. Aventam-se três hipóteses de atuação, em tese: 

 

a) caso as construções tenham sido promovidas com 

concessão de alvará pelo Município, antes da edição do 

Zoneamento Ecológico-Econômico da APA do Passúna, não 

haverá que se questionar de sua irregularidade, havendo 

direito adquirido dos particulares, segundo rezam 

precedentes dos tribunais superiores5; 

                                                           
4
 A título exemplificativo, são terminantemente vedadas, em toda a Área de Proteção em testilha: “Art. 16. Na 

APA Estadual do Passaúna é terminantemente proibido a implantação de: I - frigorífico; II- matadouros; III - 
curtumes; IV - indústria de refino de açúcar; V - indústria de extração e refino de óleos vegetais; VI - indústria de 
fermento e leveduras VII - fecularias; VIII - lavanderias industriais; IX - indústrias têxteis; X - tinturarias 
industriais; XI - indústria de pilhas, baterias e outros acumuladores; XII - indústria de preservantes de madeira; 
XIII - indústria de fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada ou compensada; XIV - 
indústria de papel e celulose; XV - indústria de borracha; XVI - indústria de químicas em geral; XVII - atividades 
de destinação de resíduos urbanos e industriais; XVIII - depósitos de agrotóxicos e de produtos químicos 
perigosos para o comércio atacadista; XIX - postos de abastecimento e serviços.” 
5
 Nesse sentido: “Administrativo. Licença para construir deferida pela autoridade municipal. Restrição 

superveniente da legislação estadual. Obra ainda não iniciada. Se a obra ainda não foi iniciada, a restrição é 
válida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial não conhecido” (STJ – Segunda turma. 
Resp. n. 103.298/PR. Rel. Min. Ari Pargendler. Data do Julgamento: 17.11.1998). Entre os precedentes do 
Supremo Tribunal Federal mencionados, destaca-se: “Licença de construção – Revogação. Fere o direito 
adquirido a revogação de licença de construção por motivo de conveniência, quando a obra já foi iniciada. Em 
tais casos, não se atingem apenas faculdades jurídicas – o denominado ‘direito de construir’ – que integram o 
conteúdo do direito de propriedade, mas se viola o direito de propriedade que o dono do solo adquiriu com 
relação ao que já foi construído, com base na autorização válida do Poder Público. Há, portanto, em tais 
hipóteses, inequívoco direito adquirido, nos termos da Súmula 473” (STF. RE 85.002-SP. Rel. Min. Moreira 
Alves. RTJ 79/1016). Ressalte-se que tal revogação por motivo de conveniência é viável apenas quando a 
autorização original do Poder Público houver sido válida ab initio, caso contrário, cuidar-se-á de anulação. 
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b) contudo, em se verificando que as respectivas licenças 

para construir foram exaradas já na vigência do Decreto n. 

5.063/2001 e em descompasso com as limitações e 

restrições contidas no mesmo, serão os ditos alvarás e/ou 

licenças nulos de pleno direito6, cabendo à Promotoria de 

Justiça a promoção das medidas de responsabilização dos 

agentes públicos envolvidos. Na esfera patrimonial, a 

questão poderá resolver-se em perdas e danos, ressalvado 

sempre o direito de regresso do Município em face dos 

servidores cuja atuação ilícita provocou a situação; 

c) em outro giro, constatando-se a ocorrência de 

edificação levada a cabo pelos particulares sem o prévio 

licenciamento a que alude o art. 1º da Lei Municipal 

1.815/20057 (Código de Obras) não poderão as mesmas 

sobreviver, naquilo em que contrariarem as disposições do 

zoneamento, devendo ser, de imediato, regularizadas, 

quando assim couber, ou sofrer as sanções pertinentes, 

segundo prevê o art. 50, I, do mesmo diploma8. 

 

                                                           
6
  A doutrina reconhece importante distinção entre anulação de licenças e revogação de licenças. Dado o 

caráter vinculado das licenças urbanísticas, “sua outorga com infringência de exigências legais lhes imputa vício 
de legalidade, que as torna inválidas – invalidade de que a Administração poderá conhecer de ofício, a fim de 
rever seu ato, com sua anulação” (SILVA, J. A. Op. cit., p. 448). De outra sorte, “a revogação é ato de controle 
do mérito. Dar-se-á quando sobrevier motivo de interesse público que desaconselhe a realização da obra 
licenciada, tal como: a) mudança das circunstâncias (...) b) adoção de novos critérios de apreciação (...) c) erro 
na sua outorga” (SILVA, J. A. Idem, p. 449). Da figura do erro de outorga, contudo, não se infere erro de direito 
ou de fato, mas sim, equívoco de natureza técnica, imputável ao agente público avaliador do projeto. Por 
conseguinte, somente “a revogação que gerar prejuízo para o titular da licença provocará a obrigação de 
indenizá-lo por parte da Administração” (SILVA, J. A. Idem, p. 450). Entre outras variáveis, despesas realizadas 
com a obra e o projeto da construção poderão indicar a extensão do dano material do particular. 
7 “Art. 1º - Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre o território do Município de Campo Largo, 

serão executadas, obrigatoriamente, mediante licença ou Alvará prévio, expedidos pela Prefeitura Municipal, 
obedecidas as normas desta Lei e das Leis Estaduais e Federais aplicáveis.” 
8
 “Art. 50 - A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando: I - a obra estiver sendo executada 

sem projeto aprovado ou sem alvará de licenciamento e, ainda, não puder ser regularizada nos termos da 
legislação vigente (...)” 
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Diante do todo exposto, é a recomendação deste Centro de Apoio 

Operacional que o presente procedimento de notícia de fato seja convertido 

em inquérito civil, o qual deverá ser instruído com os elementos necessários 

para a propositura de eventual Ação Civil Pública com pedido regularizador ou 

demolitório, tendo por demandados tanto o Município (quando comprovada 

sua omissão ou deficiência no exercício do poder de polícia) quanto os 

particulares. Complementarmente, há que serem notificados estes 

proprietários para que se abstenham de promover novas construções até que 

sejam sanados os óbices fundiários, urbanísticos e ambientais identificados.  

Cabe recordar, por derradeiro, o influxo sempre ponderoso do juízo de 

proporcionalidade-razoabilidade, possível de desenvoltura mesmo em face das 

sanções administrativas de que se pode valer o Município de Campo Largo 

frente às situações narradas: “tal como a atividade tipificante que responde 

pela configuração in abstracto das infrações e sanções administrativas, a 

atividade tipificadora e sancionadora in concreto assujeita-se às injunções 

normativas do princípio da razoabilidade-proporcionalidade”9.  A ponderação é 

sugerida com vistas à garantia antes dos direitos fundamentais de cunho 

existencial implicados no caso – qual avulta no direito à moradia digna, inscrito 

no art. 6º, caput, da Carta Política –, que de questões meramente patrimoniais. 

Visa-se, deste modo, evitar que, quando em aparente colisão com o direito 

difuso à cidade e à ordem urbanística, sob tutela do Parquet, por força da Lei 

7.347/1985, aflija-se, na prática, a dignidade da pessoa humana. 

                                                           
9
 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito 

administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 485 
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Tudo, sem prejuízo da mediação para regularização das edificações, 

antes da judicialização do caso – sobretudo para aquelas de uso habitacional e 

quando restar caracterizado o interesse social, em razão da vulnerabilidade de 

seus moradores – em observância às orientações de salvaguarda do direito à 

moradia digna consubstanciadas na Recomendação n. 01/2012 da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. 

É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo. 

 

Curitiba, 26 de julho de 2013. 

 

ALBERTO VELLOZO MACHADO 

Procurador de Justiça 

 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 

Promotor de Justiça 

 

LAURA ESMANHOTO BERTOL 

Arquiteta Urbanista 

 

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 

Assessor Jurídico  
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ANEXO 1 – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA APA DO PASSÚNA 
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ANEXO 2 – LOCALIZAÇÃO NO ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO  
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ANEXO 3 – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

 
 

 


