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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
TERRENO ADQUIRIDO. MUNICÍPIO DE SANTA 
ROSA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO 
CONFIGURADOS.  
A área em que se situa o terreno adquirido pelos 
autores foi declarada de preservação permanente 
antes mesmo de sua aquisição pelos autores, e isto 
sem qualquer interferência da Municipalidade, 
porquanto tal definição decorre expressamente do 
artigo 2º do Código Florestal. A responsabilidade da 
Administração, nos termos do artigo 37, § 6º, da 
Constituição Federal de 1988, é objetiva, mas não 
basta, por óbvio, a alegação de dano; é preciso que 
tais danos tenham como causa um ato da 
Administração, sob pena de se responsabilizar o 
Poder Público a indenizar danos que não foram 
causados por ele. Inexistindo, no caso, nexo causal 
para que se imponha ao Município o dever de 
indenizar, a manutenção da sentença de 
improcedência da pretensão é medida que se impõe. 
APELO DESPROVIDO. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70037420932 
 

COMARCA DE SANTA ROSA 

EMILIO PEREIRA  
 

APELANTE 

IVONE DOS SANTOS PEREIRA  
 

APELANTE 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

ao apelo. 

Custas na forma da lei. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
AAL 

Nº 70037420932 

2010/CÍVEL 
 

   2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. 

NEY WIEDEMANN NETO. 

Porto Alegre, 11 de agosto de 2011. 

 
 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Trata-se de apelação cível interposta por EMILIO PEREIRA e 

por IVONE DOS SANTOS PEREIRA contra sentença que julgou 

improcedente a ação indenizatória promovida contra o MUNICÍPIO DE 

SANTA ROSA, em face da impossibilidade de usufruírem de terreno 

adquirido, considerado área de preservação permanente. 

Apelam os autores alegando que, na época em que adquiriram 

o terreno, procuraram o demandado a fim de efetuar o parcelamento do 

débito de IPTU do imóvel que estava sendo adquirido. Sustentam que, 

durante todo o trâmite do parcelamento do IPTU, pagamento de ITBI e 

registro do terreno em nome dos apelantes, jamais houve informação de que 

o local seria de preservação permanente. Afirmam que o demandado agiu 

com culpa na medida em que não tomou as devidas precauções em tornar 

público que o terreno era de preservação permanente. Aduzem que a 

situação imposta aos demandantes assemelha-se a uma desapropriação 

indireta, na medida em que não poderão usar, gozar ou dispor do bem 

adquirido, em afronta ao direito de propriedade, constitucionalmente 

assegurado. Requerem o provimento do apelo. 

O apelo foi recebido no duplo efeito, e foram apresentadas 

contrarrazões. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Subiram os autos a esta Corte, e o Ministério Público, nesta 

instância, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria de 

Fátima Dias Ávila, opinou pelo improvimento do recurso. 

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento. 

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 

549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua 

integralidade. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Ilustres Colegas. 

Trata-se o presente feito de ação indenizatória em que buscam 

os autores o ressarcimento por danos materiais e morais, em virtude de 

terem adquirido terreno que desconheciam ser área de preservação 

permanente, baseando sua pretensão na falta de publicização de tal fato 

pelo Poder Público, o que, alegam, causou-lhes vários prejuízos.  

Valho-me da bem lançada fundamentação constante na 

sentença da lavra da Dra. Mariana Silveira de Araújo Lopes, a qual adoto 

como razões de decidir. 

Vejamos: 

A fim de evitar desnecessária tautologia, considerando 

que a questão foi analisada à saciedade pelo Promotor 

de Justiça, Dr. Marcelo Augusto Squarça, acolho o 

parecer e o adoto integralmente como razões de 

decidir, in verbis: 

 

“Encerrada a instrução, estando regular o feito, 

passa-se à análise do mérito. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
AAL 

Nº 70037420932 

2010/CÍVEL 
 

   4 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Quanto a este, pretendem os autores 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos em 

razão de terem adquirido um terreno considerado 

como área de preservação permanente, sem que 

tenham sido alertados de tal condição, sobre o qual foi 

negada licença para construção de moradia. 

Para análise da matéria, imprescindível consignar, 

desde logo, que não há impedimento à propriedade 

privada em área de preservação permanente, não se 

podendo confundir a possibilidade de domínio com a 

utilização da área. 

 Quanto a isso, aliás, necessário registrar caber aos 

entes públicos, em face da competência comum que 

lhes é atribuída em lei, exercitar seu poder de polícia 

com vistas à proteção e à fiscalização do referido 

espaço, mesmo que ocupado por particular, com vistas 

a assegurar a sua regular utilização, de maneira a 

compatibilizar o direito de propriedade com o do meio 

ambiente. 

 No caso, o Município, no exercício regular de 

poder de polícia, negou licença para retirada de 

árvores e autorização para construção sobre imóvel 

definido pela Lei Federal como sendo de preservação 

permanente. 

 Insta destacar que, conforme informado pelos 

autores, o loteamento em questão foi aprovado no ano 

de 1982, enquanto que a aquisição deu-se em janeiro 

do ano de 2006, diretamente de terceira pessoa, a 

qual, certamente tinha conhecimento de o bem se 

situava em área de proteção ambiental. 

 Assim, forçoso concluir que, além de se tratar de 

transação efetivada entre particulares, sem qualquer 

intervenção da Municipalidade, os negócios foram 

realizados sem o conhecimento do ente público, 

cabendo aos interessados, no caso os compradores, 

averiguar a real situação do imóvel antes de dar por 

finda a negociação, o que, parece, não fizeram os 

demandantes, não havendo de exigir-se do Município o 

dever de impedir a concretização das vendas de 

imóveis em áreas de APP, já que, como referido alhures, 

não há impedimento à propriedade deste tipo de 

imóvel. 

 Portanto, mesmo por hipótese, tivesse o Município 

conhecimento da negociação entre os particulares, 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

não lhe cabia interferir, sendo seu dever apenas 

fiscalizar a regular utilização da área. 

 Ademais, os pedidos dos autores não procedem 

porque o loteamento em questão foi aprovado em 

26/09/1983, pela Lei Municipal nº 1.834, sendo que o 

dispositivo legal consubstanciado no artigo 2º, alínea 

„c‟, da Lei Federal nº 4.771/65 – Código Florestal (dispõe 

que para os efeitos do Código Florestal, considera-se 

como área de preservação permanente as nascentes, 

ainda que intermitentes e os chamados olhos d´água, 

qualquer que seja sua situação topográfica), foi 

introduzida pela Lei nº 7.803/89, seis anos após a 

aprovação do loteamento.  

 Desta forma, quando da constituição do 

loteamento, o poder público municipal agiu em 

conformidade com a lei vigente à época, não 

podendo vir a ser responsabilizado pelo não 

cumprimento de lei editada em momento posterior ao 

seu ato. 

 Em situação análoga, a matéria já restou 

apreciada pelo Tribunal de Justiça do RS, na ação 

movida por Elias Gomes e Iris Gomes, contra o Município 

de Santa Rosa, cuja ementa se colaciona: 

 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APROVAÇÃO DE 

LOTEAMENTO MEDIANTE LEI MUNICIPAL. VENDA DE 

TERRENOS. POSTERIOR ADIÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL 

NO CÓDIGO FLORESTAL DESIGNANDO A ÁREA 

LOTEADA E VENDIDA COMO SENDO ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. 

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR LICENÇA PARA 

CORTE DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANO MORAL E 

DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. 1. Os autores 

adquiriam loteamento urbano aprovado e 

sancionado pela Municipalidade em 1981, de acordo 

com a Lei º 4.771/65 (Código Florestal). Ocorre que, 

cerca de oito anos mais tarde, a Lei nº 7.803/89, 

introduziu um dispositivo legal no Código Ambiental, 

segundo o qual, passou-se a considerar toda a área 

que possua nascente, olha d‟água e vegetação 

nativa como sendo área de preservação permanente 

(letra `c‟ do art. 2º da Lei nº 4.771/65, introduzida pela 

Lei nº 7.803/89). Assim, inviável imputar-se ao Município 

a responsabilização pelos efeitos surtidos na condição 

dos autores dada a edição de lei federal posterior. 2. 

Em contrapartida, os autores também não 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

demonstraram os danos materiais e morais postulados, 

pois não houve ameaça em sua posse e/ou 

propriedade, haja vista que a notificação que 

receberam do fiscal do meio ambiente visava, 

exclusivamente, notificar-lhes de que a área em que 

habitavam se tratava de área de preservação 

ambiental, e exigir-lhes que apresentassem a licença 

da prefeitura para o corte de vegetação nativa. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70007600315, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 

03/03/2004)  

 

 Pertinente e esclarecedor ao caso em tela, o 

voto prolatado pelo Eminente Relator na decisão acima 

referida, do qual se extrai excerto: 

 

“Conforme já referi anteriormente, o primeiro 

loteamento (lote nº 11), foi adquirido em 31/03/99, de 

acordo com o registro de imóveis de nº R-5-12-093, 

constante da fl. 14/verso; e o segundo (lote nº 10), foi 

adquirido em 25/06/01, nos termos do registro de 

imóveis de nº R – 3 – 12-092, à fl. 23 e verso. 

Entretanto, segundo inferimos do teor da Lei Municipal 

nº 1.625/80, de fls. 38-9, o projeto de urbanização e 

loteamento do lote rural nº 100, da 2ª Secção – Santo 

Cristo, com 33.223.34m², de propriedade de Luiz 

Carlos Camargo e Osmar Gasparini Terra, (onde estão 

localizados os terrenos dos autores), foi aprovado pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rosa em 28 de 

novembro de 1980. Sendo que este projeto acabou 

sendo sancionado pela Lei Municipal nº 1.646/81, 

datada de 11 de maio de 1981 (fls. 40-1). 

O Código Florestal (Lei nº 4.771), por sua vez, data de 

18 de julho de 1965. Contudo, apesar desta legislação 

ser anterior a aquisição dos referidos terrenos, o 

dispositivo legal pertinente ao caso dos autos – art. 2º, 

letra „c‟ – apenas foi incluído na redação do Código 

Florestal pela Lei nº 7.803, em 18 de julho de 1989. 

A redação do art. 2º, letra „c‟, do Código Florestal 

refere que: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, 

pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas 

de vegetação natural situadas: 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos 

chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua 

situação topográfica, num raio mínimo de 50 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela 

Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

Diante da cronologia destas legislações, entendo que 

assiste razão ao Município de Santa Rosa quando 

afirma não poder ser responsabilizado em face não 

cumprimento de lei editada em momento posterior ao 

seu ato.  

Isto porque, ao sancionar a urbanização daqueles 

lotes de terra, o Município estava agindo em 

conformidade com a legislação vigente na época. O 

fato de ter sobrevindo legislação federal – 

disciplinando o tema de forma diversa – não serve de 

fundamento a embasar um juízo condenatório em 

favor dos apelantes. 

Assim, não se discute ou questiona o fato de se tratar 

de responsabilidade do Município observar a 

legislação federal a respeito das matas que 

compõem seu patrimônio público. Obviamente, esta 

obrigação inclui-se dentro do rol de deveres legais a 

serem observados pelo Município. A diferença é que, 

na hipótese dos autos, a legislação que vedava a 

construção em área que possui nascente e/ou olho 

d‟água inexistia na época da aprovação do 

loteamento. 

Devido a isso, impossível responsabilizar-se o Município 

pelo evento.” 

 

 Assim, estabelecidas tais premissas, a conclusão é 

de que a alienante tinha conhecimento da real 

situação do imóvel e que os autores deveriam ter 

tomado as devidas precauções, averiguando se o lote 

não se encontrava em local de preservação, pois a 

ninguém é dado o direito de descumprir a lei, alegando 

que não a conhece (art. 3º da LICC). 

 Além do mais, a lei menciona que, para a 

formação da pretensão indenizatória é necessária a 

existência de três elementos básicos, quais sejam: o 

dano, a ação ou omissão e o nexo de causalidade 

entre estes, consoante dispõe o artigo 186 do Código 

Civil Brasileiro. 

 Porém, no caso em análise, os autores não 

lograram êxito em demonstrar a presença de tais 

elementos, não havendo nexo de causalidade entre os 

alegados danos e a ação do Município. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 Em conclusão, pelas razões expostas, não há falar 

em dever de indenizar, não merecendo deferimento a 

pretensão dos autores, uma vez que não configurada 

conduta ilícita ou omissiva.  

 Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-

se pela improcedência dos pedidos, nos exatos termos 

da fundamentação supra.” 

Portanto, não se estabelece no presente caso o necessário 

nexo causal entre o dano alegado pelos autores e alguma conduta do ente 

público que tenha dado causa a tais danos, ainda que a responsabilidade da 

Administração seja objetiva, por força do artigo 37, § 6º da Constituição 

Federal. 

A situação dos autores possui peculiaridade que não pode ser 

ignorada: a área em que se situa o terreno dos autores foi declarada de 

preservação permanente, segundo a FEPAM, e isto sem qualquer 

interferência da Municipalidade, porquanto tal definição decorre 

expressamente do artigo 2º do Código Florestal. 

Acrescento, ainda, que não foi Município quem vendeu o 

imóvel dos autores, conforme se constata nas folhas 17-19, sendo que tal 

fato se deu após a declaração de que o imóvel se situava em área de APP, 

não podendo ser atribuída ao Município a responsabilidade pelo negócio 

entabulado entre particulares. 

Assim sendo, inexiste nexo causal para que se imponha ao 

Município o dever de indenizar, como pretendem os autores. 

A responsabilidade da Administração, nos termos do artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal de 1988, é objetiva, o que não retira da relação 

de causa e efeito a qualidade de fundamento da responsabilidade civil do 

Estado (lato sensu). Não basta, por óbvio, a alegação de dano; é preciso 

que tais danos tenham como causa um ato da Administração, sob pena de 

se responsabilizar o Poder Público a indenizar danos que não foram 

causados por ele. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A causa de pedir dos autores é bem clara: alegada falta de 

publicidade do ato administrativo que declarou a área em que situado o 

imóvel como APP, o que, segundo os autores, ter-lhes-ia impedido de 

realizar qualquer construção no terreno. 

Entretanto, restou comprovado que todos os atos que levaram 

à declaração de que a área era de preservação permanente foram públicos 

e realizados bem antes do negócio de compra e venda realizado entre os 

autores e a Sra. Kátia Oliveira, sendo que, certamente, esta última já tinha 

ciência da real situação do imóvel. 

Quanto ao pagamento de IPTU, não há como dizer que a sua 

cobrança é descabida por parte do Município, uma vez que são eles os 

sujeitos passivos do imposto, por serem os proprietários do imóvel, 

independente de sua destinação. 

Por tudo isso, não se vislumbra o necessário liame causal entre 

a conduta do Município e os alegados danos dos autores, se o Município 

não cometeu ato ilícito, seja sob o ponto de vista da responsabilidade 

objetiva, seja sob o enfoque da responsabilidade subjetiva. 

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.  

É o voto. 

 

 

GPL 

 
DES. NEY WIEDEMANN NETO (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 

70037420932, Comarca de Santa Rosa: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARIANA SILVEIRA DE ARAUJO LOPES 


