PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURIDICA DA SECRETARIA DA

HABITAcAo
PROCESSO:

SH/858926/2020

INTERESSADO:

SANTA JULIA EMPREENDIMENTOS LTDA

PARECER:

CJ/SH n.° 13/2021

EMENTA:

LOTEAMENTO. Análise de projeto de loteamento pelo
GRAPROHAB

-

Colegiado vinculado

a

Secretaria da

Habitação. Questionamentos sobre o atendimento do projeto

a requisito fixado no
relacionado a

mc. IV do art. 40 da Lei Fed. 6.766/79,

articulacão

de vias do empreendirnento corn

viário adjacente. Loteamento em questo situado em gleba

circundada por reservatório de UHE e ligado ao continente
por porcão de istmo onde se propOe a abertura de via püblica.

Indefinicao acerca da titularidade da area do istmo. Pretensão
expropriatória do MunicIpio esbarra em limitaçOes jurIdicas e

ambientais.

Ponderacoes

sobre

possIveis

cenários.

ImpIantacAo de ligação regular do empreendimento corn

viário adjacente não se demonstra factIvel no projeto
apresentado.

Sr. Procurador do Estado Chefe da Consultoria JurIdica da Secretaria da Habitacao:
1. Cuida-se aqui de processo de

solicitacão

de anuência

relativo a projeto de parcelarnento do solo apresentado ao Grupo de Análise e Aprovacao
de Projetos Habitacionais

-

GRAPROHAB, vinculado

a

Secretaria da Habitação nos

termos do Decreto 52.053/2007. 0 empreendirnento do projeto é o lotearnento residencial

denorninado Residencial Green Island, em imóvel localizado no MunicIpio de Sta. Fe do

area é praticarnente circundada pelo reservatório d'água de Usina Hidrelétrica no
Rio Paraná, a UHE de Ilha Solteira, ligada apenas por uma espécie de istmo a terra firme.
Sul. Tal
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2. Corno se

vera,

o GRAPROHAB endereçou a esta

Consultoria JurIdica questionamentos buscando esciarecer, em sIntese, se na situação aqui
tratada o empreendimento da interessada atenderia ao requisito fixado no inc. IV do art. 4°
da Lei Fed. 6.766/79, o qua! deterrnina que os loteamentos estejarn articulados corn as vias
püblicas adjacentes, existentes ou projetadas.
3. 0 processo foi instruIdo pela empresa responsável pelo

empreendimento e atual proprietária da
docurnentação reunida

as

area,

Sta. Julia Empreendimentos Ltda., corn a

fis. 04 a 45, necessária a análise pela CLOCT, unidade do

GRAPROHAB responsável pela análise técnica, a saber: requerimento de sócio da
interessada,

deciaracOes

aiteracäo

diversas,

contratual da empresa responsávei pelo

empreendimento, matrIcula do irnóvel, plantas de

localizacâo do empreendirnento, certidão

municipal de conformidade de uso do solo urbano, memorial descritivo do
empreendimento, plantas do projeto do lotearnento, ART.

4. Também instrui o processo cópia de contrato entre
empresa interessada e a Rio Paraná Energia S/A, concessionária de geracão de energia na
UHE liha Solteira, fis. 46 a 47. Ta! ajuste, denominado como Termo de Anuência Prévia

Condicionada, autoriza a primeira a regularizar intervençOes por ela erigidas no local. 0

as fis. 48 a

Piano Diretor do MunicIpio' de Sta. Fe do Sul e seus anexos foram anexados
121.
5. 0 GRAPROHAB, através

da CLOCT, analisou

so!icitacão de anuência do loteamento e emitiu a Exigência Técnica n°

a fi.

120 a

183/2020, fi. 125,

onde apontou a necessidade de apresentacâo de documentaçAo complementar.
Especificamente no que tange

a matéria sob análise,

o GRAPROHAB !evantou diivida

sobre a via de ligacão ao projeto do empreendimento, uma vez que a "estrada de acesso"

referida pela interessada

aparentemente nâo tern

como ser irnpiantada. Ta!

situacão

caracterizaria uma gleba encravada o que desatende a exigência do art. 4°, inc. IV da Lei
-

Fed. 6.766/79.
1

Lei Municipal Comp.

350/2019.
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6. Procurando atender

as

exigëncias do GRAPROHAB, a

interessada apresentou nova documentacão, a saber:
¯

Matricula atualizada da

area do empreendimento,

O

15.522, do Cartório

de Registro de Imóveis de Sta. Fe do Sul, fis. 131 a 134;
¯

Planta de loteamento vizinho denominado Pq. Residencial Vale do Sol,
fi. 136, corn respectivas matrIcula e certidAo de registro do loteamento, fi.
137 a 155;

.

Croquis de

localizacäo

do loteamento vizinho Pq. Residencial Vale do

So! e de planta topográfica contemplando os dois ernpreendirnentos e o
projeto de continuação da rua Tilápia (situada no primeiro) através de

uma estrada de acesso ate a

area do Residencial Green Island, fis.

156 a

157;
¯

Certidão do MunicIpio de Sta. Fe do Sul declarando ter providenciado
junto

a CTG

Brasil2 urn "requerimento de

contrato de

cesso de uso"

visando implantar prolongamento da ma Tilápia, fis. 158 a 159;

Declaracao

de socio da empresa interessada de que o projeto do

Residencial Green Island não prevê acesso ünico ou controlado, sendo
portanto

urn lotearnento aberto, fi. 161;

Plantas do projeto do empreendimento ern questäo corn memorial
descritivo e ART, fis. 162 a 192.
7. 0 GRAPROHAB deliberou em julho de 2020 pelo

indeferirnento da aprovação do projeto do ernpreendimento, fis. 193 a 194. Dentre outras
razOes, por considerar inviável urna ligaco püblica corn o sisterna viário existente (ma
Tilápia) dado que a parcela territorial onde o MunicIpio pretende abrir a chamada "estrada

de acesso" supostamente dependeria de uma concessão de uso a ser autorizada pela
concessionária de geraco de energia. Alérn disso, no itern 6 de fis. 234v.°, a CLOCT
inforrna quc as vias pretendidas já estäo irnplantadas e de modo diverso do projeto
subrnetido a análise.
2

A concessonria Rio Paran Energia
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8. 0 Sr. Prefeito de Sta. Fe do Su! editou em dezembro de
2020 o Decreto Municipal 4.842/2020, fis. 199 a 200, declarando de utilidade püblica para
fins de prolongamento da ma Tilápia a

area

de terra entre o loteamento vizinho Pq.

Residencial Vale do So! e o empreendimento em questâo. Por fim, foram anexados ofIcios

e mensagens e!etrônicas, fis. 203 a 207, re!ativos a consultas da interessada junto a Uniâo
(SPU), o Estado (Conselho do Patrimônio Imobi1iário), a CESP e o GRAPROHAB a
respeito da area em questão. Na sequência p!antas do projeto e memorial descritivo foram
novamente

encartados, fis. 209 a 232.
9.

As fis.

234 a 235

o GRAPROHAB formu!ou

questionamentos a este órgão consultivo relacionados ao fundamento do indeferimento do

projeto em face da suposta impossibi!idade jurIdica de articulaçao do empreendimento com

via püb!ica adjacente.

E o re!atório. Opino.
10. Como visto, trata -se aqui de esc!arecer questionamentos

do GRAPROHAB envo!vendo aná!ise de atendimento de requisito da Lei Fed. 6.766/79
para fins de aprovacão, pelo Co!egiado, de projeto de !oteamento em Sta. Fe do Sul.

11. 0 projeto de parcelamento que a interessada busca
aprovar no GRAPROHAB3 situa -se em gleba circundada pe!o reservatório da UHE Itha
So1teira4, origina!mente de propriedade da CESP, conforme se ye na matrIcu!a 15.522. A

area foi vendida em 1997 a Joaquim Dias Cardoso, que por sua vez transferiu o imóvel em
2020 a empresa interessada, Sta. Jñlia Empreendimentos Imobiliários, a tItulo de
integra!izaco de capital social.

Atribuico deste Colegiado conforme Inc. I do art. 52 do Decreto 52.053/2007.

A desapropriaco da area do reservatório ocorreu h décadas atrás. Provavelmente através de Decreto
Federal em que a Unio autorizou a expropriacão pela empresa geradora de energia (Centrals Elétricas de
Urubupungá S.A. CELUSA ou pela Cia. Energética de So Paulo).
-
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12. Cabe registrar que a concessão atribufda

a

CESP para

geraco de energia hidroelétrica na UHE liha Solteira foi renovada pela União de 2004 ate

20 16. Na sequência foi realizado leiläo vencido pela CTG Brasil, sendo que urn novo
contrato de concessäo foi celebrado ern janeiro de 2016 entre o Poder Concedente (a

Unio através do Ministério das Minas e Energias) e a concessionária (Rio Paraná Energia
S.A. subsidiária da CTG Brasil).
12.1. Por forca desta concesso ainda vigente, foi atribuldo

a

concessionária o direito de explorar a geração de energia, rnas não a propriedade do

reservatório5, dado que o lago pertence a União, por forca do que dispOe o art. 20, inc. III
da Const. Fed.:

Art. 20

-

Sâo bens da Uniào:

(..)
III

-

os lagos, rios e quaisquer

correntes de

água em

terrenos de seu

domInio, ou que banhem mais de urn Estado, sirvarn de lirnites corn

outros

paIses, ou se estendarn a território estrangeiro ou dele

provenham, bern como os terrenos marginais e as praiasfluviais;

(..)
12.2. A Instrução Normativa n° 2 de 27/07/2018 do
Ministério do Planejarnento, Desenvolvirnento e Gesto (Secretaria do Patrimônio da

Unio SPU) reforca isto ao dispor sobre a titularidade de reservatórios:
-

Art. 7°

-

Tambérn serão consideradas da União as

correntes de

água

terrenos do seu dornInio, tais corno ilhas, terras
interiores, glebas arrecadadas pela Uniào, terras indIgenas, unidades de
conservacão federais, areas desapropriadas para construção de
reservatórios ou outras obras da Uniào.

situadas totalmente em

Conforme consta em verso obtida na Internet do Contrato de Concesso n2 01/2016 celebrado entre
Uniäo e a Rio Paraná Energia S.A., constitui obrigaco da concessionária no alienar, nem ceder os ativos
vinculados a concesso sem a autorizacäo prévia e expressa da ANEEL (clausula. 10, inc. XVI).
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13 Conforrne consta na matrIcula da

area

(e também de

acordo corn anotação na planta de fi. 32) a area desapropriada teve corno limite a curva de
nIvel da cota 330m. Ao que parece, na UHE liha Solteira a cota minima de operação/uso

do reservatório corresponde a 323m6. A morfologia da

area praticamente

a caracteriza

como uma i1ha7, havendo uma estreita ligacão seca corn o continente. Este istmo de ligacão
é a porcão de terra onde supostamente seria implantada a conexão do viário do loteamento

em questão corn a via püblicajá existente na outra margem, a rua Tilápia.
13.1. Acrescento que, de acordo corn a planta de fi. 32, a

altitude desta porção de terra vai da cota 328m a alguns centImetros acima da cota 330m.
Ta! circunstância e relevante dado que, pelas inforrnaçOes trazidas aos autos, pode -se supor
que as
parte

areas abaixo

da cota de desapropriaçao (330m) devem ser consideradas como

do reservatório, portanto pertencentes a União.
14.

titularidade da

area

A interessada procurou diligenciar para apurar a

do istmo. Consultou o Conseiho do Patrimônio Irnobiliário do

Estado de São Paulo, o qua! respondeu

a fi. 205 que não apurou nenhurn registro da area

no Sisterna de Gerenciamento de lrnóveis nern em sua base de dados. A interessada

a fi. 34 ter enviado e-mail a CESP, cujo Coordenador de Patrimônio Imobiliário
teria respondido que a area lindeira ao imóvel da matrIcula 15.522 "llha 12" pertence as
areas desapropriadas para formação do reservatório da UHE liha solteira, e que a
responsabilidade sobre a gestão da area seria da Rio Paraná Energia S.A. (atual
afirmou

-

concessionária).
14.1. Em agosto de 2020 tambérn foi consultado o Ministério

da Economia através da SPU

-

Superintendencia do Patrimônio da UniAo. A resposta, fi.

203, foi no sentido de que "o irnOvel não abrange terrenos de domInio federal" e que "não
ha interesse da União na area em questão". Ressalto que não situei nos autos a descricão da

area pela consulente

no encaminhamento da consulta, o que prejudica a

verificacao

da

6

Dada obtido na Internet após consulta de documentacâo relativa a critérios técnicos de operaço da UHE
IIha Solteira.
A matrIcula da rea inclusive a denomina coma "llha 12".
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exatidão da resposta. Dal porque não julgo seguro adotar corno certa a prernissa de que a

area do istrno não pertenca ao patrirnônio da União.
15. Corn esta incerteza e ate que seja rnelhor docurnentada a

a su (ou porventura efetuada nova consulta), cabe explorar a hipótese de que a
porcão do istrno configuraria urna area devoluta. Na definição de Maria Sylvia Zanella di
consulta

Pietro8, terras devolutas constituem urna das espécies do gênero terras piiblicas, integrando
a categoria de bens dorninicais, pelo fato de não terern qualquer

destinacao

püblica. A

titularidade desta espécie de bern püblico é regulada, no Estado de São Paulo, pelo
Decreto -Lei Complernentar n° 09 de 31/12/1969 (Lei Organica dos MunicIpios), o qua!
dispOe em seu art. 60:

terras devolutas que
quilómetros contados do ponto

Artigo 60 Pertencem ao patrimônio municipal as
-

se localizem dentro do raio de oito

central da sede do Municipio, e de doze, contados da Praça da Se do

MunicIpio de São Paulo.
Parágrafo inico

-

Integram, igualmente, o património municipal, as

terras devolutas localizadas dentro do raio de seis quilometros,
do ponto central dos distritos.
15.1. Como se

ye, a

contados

regularizacão fundiária em favor do

MunicIpio sujeita-se a alguns pressupostos e cabe o Sr. Prefeito de Sta. Fe do Sul instaurar,

se for de interesse pñblico, o chamado processo de discriminação de terras devolutas9. Para
tanto, poderia inclusive contar

o apoio da

Fundacão Instituto de Terras do Estado

de São

Paulo ITESP10. Urna vez verificados os tItulos eventualmente apresentados e separadas as
-

areas pñblicas das particulares, o MunicIpio poderia buscar a legitimacao sobre aquela area
do istrno corn base no supra citado dispositivo e posteriormente afetá-la como bern püblico
de uso comum.

8

In Direito Administrativo, ed. Atlas, So Paulo, 2013, 26 edicäo, p. 784 e 785.
Esta matéria é regulada pela Lel Fed. 6.383/1976, a qual prevê procedirnento administrativo, coma
também urn processo judicial corn este propósito.
10
Entidade que, dentre outras finalidades, se propOe a prornover a regularizaco fundiária ern terras
devolutas, ou presurnivelmente devolutas.
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16. Retorno ao ponto central dos questionamentos de que
trata este Parecer, ou seja, a viabilidade jurIdica de implantacäo de via püblica pelo

MunicIpio de Sta. Fe do Sul na

area do istrno. No caso concreto de análise de projeto, o

GRAPROHAB vislumbrou possIvel descumprirnento do requisito posto no inc. IV do art.
40 da Lei Fed. 8.666/79:

Art. 40 Os lotearnentos deverâo atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
(..)

IV as vias de loteamento deverâo articular-se corn as vias adjacentes
-

ojIciais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se corn a topografia

local.
16.1. Ora, a abertura de via püblica ha de ocorrer em local de
propriedade do MunicIpio ou por ele

ri' Portanto, ha cenários diversos dentro
.

dos quais poder-se -ia cogitar uma via piiblica como prolongamento da ma Tilápia para dar
acesso ao empreendirnento em questão.
16.2. Num primeiro cenário, a abertura pelo MunicIpio de

Sta. Fe do Sul de "estrada de ligacào" entre o empreendimento e a ma Tilápia ocorreria em

area

desapropriada. Desde logo fique claro que o instituto da desapropriacão é

incompatIvel corn a "cessão de direito de uso" que o MunicIpio postulou junto

a

concessionária Rio Paraná Energia S.A. 12, através do "requerirnento de anuência" de fi.
159. A posse precária de uma area não autoriza a abertura de urna via pñblica, que
Convérn relembrar as categorias de bens pciblicos de acordo corn o Cod. Civil:
Art. 99. São bens pOblicos:
/ os de uso corn urn do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e pracas;
II
as de usa especial, tais coma edifIcios ou terrenos destinados a servico ou estabelecimento da
administracão federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive Os de suas autarquias;
Ill as dominicais, que constituern o patrimônio das pessoas jurIdicas de direito póblico, coma objeto de
direito pessoal, ou real, de coda uma dessas entidades.
Paragrafo ónico. Não dispondo a lei em con trário, consideram -se dominicais as bens pertencentes as
pessoas jurIdicas de direito pOblico a que se tenha dado estrutura de direito privado.
Art. 100. Os bens pOblicos de usa comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarern a sua qua/ificacão, na forma que a lei determinar.
12
Corno vista anteriorrnente, a cesso de uso pela concessionria dos ativos envolvidos em sua atividade
depende de aval da ANEEL.
-

-

-
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constitui urn bern pñblico de uso comum. Por outro lado, ainda que a

area do istrno seja de

propriedade da União (o que foi negado pela SPU), ainda assirn näo seria passIve! de

desapropriacao pelo MunicIpio, por força do §2° do art. 2° do Decreto Lei 3.365/194113
Neste contexto, em tese, o Decreto Municipal de Sta. Fe do Su!

no 4.842/2020 (fi.

199)

seria nub.

16.3. Poder -se -ia cogitar ainda da regu!arizaco fundiária da

area do istmo como terreno devoluto do Municipio. Como visto, tal so1uco depende de
fatores incertos e e de iniciativa da Prefeitura de Sta. Fe do Sul. Ate que ela se desenvolva
e chegue a urn desfecho favorável, o atual projeto de empreendimento prevendo a "estrada
de ligacao" não poderá ser admitido como
0

dernonstracäo de articulação do loteamento corn

viário existente.
16.4. Por firn, a abertura da via püblica seria admissIvel sobre

area adquirida originairnente a tItulo de aluviäo, nos termos do art. 1250 do Cod. Civil'4.
0 instituto deterrnina que esta area seria proporcionairnente dividida entre os proprietários
das margens, parte do MunicIpio, a outra parte da interessada (que poderia doá-la ao
Municipio). Neste caso, haveria que se considerar o istmo como urn acréscirno forrnado de

forrna imperceptive! por depósitos e aterros naturais ao longo das margens pelo desvio das
águas. A rigor não e disto que se trata, pois nada indica que o istmo seja urn trecho de terra

forrnado posteriorrnente ao reservatório.
17. Ainda que superada a questo da titu!aridade do istrno

para irnp!antacào de ligacão viária municipal, acrescento uma possIve! restrição
ambiental corno ernpeci!ho a abertura de via piTh!ica. Cabe ao IBAMA, corn auxIlio da

ANA, definir qua! a linha d'agua dos reservatórios (para prevenir, mitigar e cornpensar os
13

Art. 2 (...) § 2
Os bens do domInio dos Estados, MunicIpios, Distrito Federal e Territórios poderâo ser
desapropriados pela União, e os dos MunicIpios pelos Estados, mas, em qualquer CaSO, ao ato deverá
preceder autorizaçào legislativa.
14A,'t 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, par depósitos e aterros naturals ao
Ion go das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos
marginais, sem indenizacào.
Parágrafo Onico. 0 terreno aluvial, que seformar em frente de prédios de proprietários diferentes, div/dir-sea entre eles, na proporcào da testada de cada um sabre a antiga margem.
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impactos causados por eventual enchirnento). Dependendo da definição da linha d'água do

reservatório de llha Solteira, o local poderia ser atingido por

Area

de

Preservaco

Perrnanente. De acordo corn o inc. II do art. 40 da Lei Fed. 12.651/201215, a APP no

area urbana possui faixa é de 30rn. De acordo corn o inc. III do
a area de protecäo no entorno de reservatórios é estabelecida pelo

entorno de lagos ern

rnesrno dispositivo,

licenciarnento ambiental, inforrnaçäo esta que näo Iocalizei nos autos. Ernbora no baja

elernentos nos autos para se afirrnar que todo o istrno constituiria urn local de preservacäo
arnbiental, esta possibilidade deverá ser afastada logo de inIcio como condiçäo para
viabilizar qualquer pretensão do MunicIpio no sentido de ali abrir urna via pñblica.
18. Feitas as ponderacOes acirna, passo a responder aos
questionamentos suscitados pelo Sr. Coordenador da CLOCT.

a) Os documentos e jus4jIcativas apresentados pelo interessado sâo suficientes para
que sepossa anuir opresente loteamento naforma apresentada? Resp.: Não, no que

se refere

a dernonstraçâo de que o

ernpreendirnento atualrnente se encontraria ern

condiçoes de articulação corn a via adjacente oficial.

b) A parcela territorial que contém a Estrada de acesso

da Rio Paraná Energia S.A.

-

-

trecho de rua, é propriedade

CTG Brasil? Resp.: A docurnentação reunida

1105

autos indica que a Rio Paraná Energia S.A. é rnera concessionária autorizada a gerar

energia, não havendo qualquer razäo para supor que o contrato de concessâo

transferiu-lhe a titularidade de imóveis16 no entomb do reservatório da UHE Ilha
Solteira.

4 considera -se Area de Preservacâo Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta
Lei:
(...)
II- as areas no entomb dos lagos e lagoas naturals, em faixa com largura minima de:
a) 100 (cern) rnetros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água corn ate 20 (vinte) hectares de superficie,
cujafaixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) rnetros, em zonas urbanas;
Ill as areas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barrarnento ou represamento de
cursos d'água naturals, nafaixa definida na licenca ambiental do empreendirnento;

'5Art.

-
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c) E possIvel

a

municipalidade declarar de utilidade pzblica para fins de

prolongamento "terras" / "rua" (regularizacdo de intervençôes/aterro/estrada de
acesso?) sob concessâo da CTG Brasil, concessionária responsável pela operacäo

da Usina Hidrelétrica de Il/ia Solteira? Resp.: No. 0 MunicIpio não pode
desapropriar

area

senão do proprietário, condiço que näo se aplica ao

concessionário, conforme resposta anterior.
d) 0 Decreto Municipal n° 4.842 de 04/12/2020 é suficiente para garantir o acesso

efetivo e perpétuo ao loteamento em tela e sua consequente aprovacao? Resp.: Além

do quanto esciarecido na resposta anterior, o MunicIpio não pode expropriar area da
Unio -supondo que a esta pertenceria a porco do istmo. No que se refere a area ser
passIvel de desapropriacao municipal, esta possibilidade somente ocorreria se algum
particular comprovasse ser dela seu legItimo proprietário

-

mas nada nos autos indica

esta hipótesc.

e) Em caso positivo ha que

constar

alguma condicionante no

voto

a ser proferido?

Resp.: Prejudicada a resposta. De toda forma, quer parecer que o voto de

indeferimento do projeto pela CLOCT esteja em conformidade corn a
regulamentacão aplicável diante dos elementos fáticos e jurIdicos disponIveis neste
mornento,

nos quais näo se logrou demonstrar opcäo factIvel de ligacäo do

empreendimento corn via pITblica adjacente. Ha cenários hipotéticos'7 que podem ser

aperfeicoados no futuro através de nova versão do projeto amparada em
docurnentaço municipal demonstrando, talvez, uma regular ligaco viária. Entendo

ser indevido que a manifestaço da CLOCT aponte condicionantes, pois estas
possibilidades estariam fora do âmbito de atuaçäo do interessado, mas sim de

terceiros. Além disso, impende destacar o que apontado pela CLOCT no item 6 de
fis. 234v.°, no sentido de que as vias pretendidas já estäo implantadas e de modo
diverso do projeto submetido

a análise, o

que demonstraria divergência relevante,

incompatIvel corn a ideia de aprovacão prévia do projeto.
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f) De acordo corn a rnatrIcula n° 15.522 do CR1 o proprietário da gleba-ilha 12 é a
empresa Santa .Jália Empreendirnentos Ltda., porérn de acordo corn o Terrno de
Anuência Prévia Condicionada, fi. 46, a Rio Paraná é a legItirna possuidora da area

denorninada IS-PR-E-121 Il/ia 12. Ha conflito de inforrnacóes e de propriedade? A
titularidade do irnóvel é aferida a partir da matrIcula, onde consta corno proprietária
da

area

do empreendirnento a empresa interessada Santa Jiilia Empreendirnentos

Ltda. 0 docurnento de fi. 46 é urn instrurnento contratual particular, onde tao
sornente se menciona

ser a concessionária a "possuidora da area", nAo sua

proprietária.

Postas essas consideraçOes, o processo poderá ser submetido

a decisão da autoridade competente, pelo que se propöe o retorno dos autos a origern, por
interrnédio da douta Chefia de Gabinete, para prosseguirnento.
Este é o parecer.

São Paulo, 12 de rnaio de 2021.

I

'

REINALDO PASSOS DE ALMEIDA
Procurador do Estado
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