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Vistos etc. 

 

EMÍLIO PEREIRA e IVONE DOS SANTOS 

PEREIRA ajuizaram “Ação de Indenização c/c danos morais” contra o 

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, ambos qualificados na inicial. 

Os autores alegaram que, em 26/01/2006, 

adquiriram da Srª. Katia de Fátima Oliveira o lote nº. 05, da quadra 553, sito 

à Rua Major Santos, Loteamento Representações Oliveira, Vila Oliveira, 

Santa Rosa/RS, matriculado no CRI sob o nº. 15.885, com área total de 360 

m² com o intuito de construírem sua residência. Mencionaram que a 

aquisição se deu através de Contrato de Compra e Venda, pelo valor de R$ 

8.000,00. Afirmaram que, após assinarem o contrato, dirigiram-se à 

Prefeitura Municipal, a fim de parcelar o débito do IPTU do terreno, 

requerendo, também, permissão para retirada de árvores, tendo como 

resultado o indeferimento do pedido, sob o fundamento de que o terreno é 

considerado área de preservação permanente. Afirmaram que o réu 

autorizou o loteamento da área onde localiza-se o terreno dos autores 

através da Lei nº. 1.772/82, tanto que sobre ele incidem impostos. 

Asseveraram que jamais foram avisados de que o terreno que adquiriram 

seria área sem licença ambiental para loteamento. Referiram que, diante da 

impossibilidade de construírem a casa própria, foram morar de favor com o 
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filho. Defenderam a ocorrência de danos morais. Pleitearam pelo 

ressarcimento dos investimentos feitos na aquisição do imóvel. Requereram 

a AJG. Postularam pela procedência dos pedidos, a fim de condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e morais. 

Juntaram documentos, fls. 11/30. 

Instados a acostarem comprovante de 

rendimentos (fl. 33), os autores atenderam à intimação, fls. 34/40. 

Deferida a gratuidade judiciária, fl. 41. 

Citado (fl. 43 v), o requerido apresentou 

contestação, fls. 44/60. Arguiu, preliminarmente, a necessidade de 

denunciação à lide da Srª. Kátia de Fátima Oliveira, que vendeu o terreno 

aos autores. No mérito, alegou que a empresa Representações Oliveira Ltda 

era responsável pela implementação da infra-estrutura do loteamento onde 

localiza-se o terreno adquirido pelos autores, porém, como a questão da 

infra-estrutura não estava sendo resolvida, foi firmado um acordo junto ao 

Ministério Público Estadual, entre o representante da Representações 

Oliveira Ltda e os representantes do Município de Santa Rosa, ficando a 

conclusão da infra-estrutura a cargo do Município, que, em contrapartida, 

receberia 85 lotes como dação em pagamento. Asseverou que em 2001, as 

obras foram paralisadas no loteamento devido à fiscalização pela FEPAM 

(Fundação Estadual de Proteção Ambiental), que é vinculada à SEMA 

(Secretaria Estadual do Meio Ambiente), tendo como resultado a lavratura de 

auto de infração e delimitação de uma grande área, por tratar-se de local 

que não deveria sofrer alteração. Defendeu que, com a paralisação das 

obras de infra-estrutura, a Representações Oliveira Ltda ingressou com ação 

judicial contra o Município de Santa Rosa, autuada sob o nº. 

028/1.03.0003944-0, para executar o acordo entabulado, sendo então, 

determinado pelo Poder Judiciário que o réu liberasse os lotes 

remanescentes e realizasse as obras a que se comprometeu. Ressaltou que 

a liberação dos lotes para a empresa Representações Oliveira Ltda não gera 
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o direito à utilização das áreas em desacordo com a legislação ambiental. 

Alegou que os autores deveriam ter diligenciado quanto ao imóvel antes de 

adquirí-lo. Refutou a existência de danos morais e materiais.  Postulou pela 

improcedência dos pedidos, ou, pelo reconhecimento da culpa concorrente 

por parte dos autores, bem como, pela denunciação da lide à Srª. Kátia de 

Fátima Oliveira. Juntou documentos, fls. 61/107. 

A parte autora apresentou réplica, refutando todos 

os argumentos da contestação (fls. 109/114). 

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da 

denunciação  à lide e pela designação de audiência de instrução e 

julgamento, fls. 116/117. 

Foi indeferida a denunciação à lide de Kátia de 

Fátima Oliveira, fl. 118. 

Desta decisão, o réu interpôs Agravo Retido, fls. 

120/175. 

Determinada a intimação dos autores para 

responderem ao Agravo e intimadas as partes sobre as provas a serem 

produzidas, fl. 178. 

O demandado requereu a oitiva dos autores, bem 

como a manifestação de técnico da FEPAM quanto à situação da área, fl. 

181. 

Foi determinado que se oficiasse à FEPAM, fl. 

182. 

Sobreveio resposta da FEPAM, fls. 189/190. 

Os autores afirmaram que o laudo corrobora suas 

afirmações (fls. 193/194), enquanto o requerido permaneceu silente, fl. 194 

verso. 

O Ministério Público manifestou-se pela 

designação de audiência de instrução, fl. 195. 

O demandado juntou documentos, fls. 209/218. 
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Realizada a audiência de instrução, foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora, fls. 219/221. 

As partes apresentaram memoriais, sendo os 

autores nas fls. 225/228 e o réu nas fls. 229/232. 

O Ministério Público opinou pela improcedência 

dos pedidos fls. 234/236. 

É o relatório. 

DECIDO. 

 

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. 
 

   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 
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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 situava-se 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, 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 
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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 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 extrai-se excerto: 
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“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 (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 
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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. 

 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.” 

 

 
Assim, a improcedência dos pedidos é medida 

que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação ajuizada por EMÍLIO PEREIRA e 

IVONE DOS SANTOS PEREIRA contra o MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, 

condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios ao procurador do réu que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), 

cuja exigibilidade fica suspensa em face da AJG concedida. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Santa Rosa, 22 de março de 2010. 
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Mariana Silveira de Araújo Lopes, 
Juíza de Direito 


