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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS: RELEVÂNCIA E REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 

RODRIGUES, Danielle Oliveira Mendes (aluna) 1 
                                                      ALCÂNTARA, Amanda Cecatto (Orientadora) 2 

  
RESUMO  

Este artigo aborda sobre regularização fundiária em unidades de conservação 
federais do Brasil, ponderando sobre a importância das UCs e a necessidade do 
Estado agir, promovendo, quando necessário, desapropriações de imóveis 
particulares localizados no interior das unidades, para que ocorra a regularização 
fundiária das UCs, contribuindo, dessa forma, para que seus objetivos de criação 
sejam atendidos. Discorre sobre a lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 que 
estabelece a criação de unidades de conservação distribuídas por todo o Brasil, 
comentando sobre as categorias de unidades existentes e a respeito da exigência 
de posse e domínio público das terras que integra determinadas categorias de UCs, 
como requisito para cumprir os propósitos estabelecidos para a área. Comenta 
sobre os procedimentos que o ICMBio adota para conseguir a aquisição de imóveis 
privados situados no interior de unidades de conservação federais, ensejando sua 
regularização fundiária. Apresenta a necessidade de articulação do ICMBio com 
outros órgãos públicos e cartórios que são responsáveis por informações 
necessárias à instrução dos processos de desapropriação. Expõe a norma seguida 
pelo órgão ambiental, que regula os procedimentos de desapropriação e 
indenização de imóveis que se encontram em unidades federais que exigem o 
domínio público. O artigo comenta, ainda, que não é coerente aquiescer com uma 
proposta de extinção de unidade de conservação que tem como justificativa a 
ausência da regularização fundiária da unidade dentro dos 5 anos posteriores a sua 
criação, pois a importância das UCs, como forma de garantir especial proteção  a 
espaços que possuem atributos ecológicos relevantes para a qualidade e, até 
mesmo, manutenção da vida das gerações atual e futura, é imensurável. Por fim, 
comenta sobre o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a 
respeito do princípio da reserva de lei aplicado aos casos de supressão ou alteração 
das unidades de conservação. Para elaborar este artigo, foi realizada vasta pesquisa 
bibliográfica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo trata sobre a regularização fundiária de unidades de conservação 

federais do Brasil, discorrendo desde a importância da criação dessas áreas 

especialmente protegidas até a efetiva regularização da situação fundiária das 

unidades, comentando sobre procedimentos adotados pelo órgão ambiental para 

efetivar a aquisição de áreas privadas localizadas no interior das unidades que 

exigem posse e domínio público, como forma de contribuir para que cada UC atenda 

os objetivos de sua criação. 

2. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

FEDERAIS                                                                                                                                                                                                   

m     As alterações no modo de vida e forma de consumo da sociedade, ao longo da 

história, modificou a forma do ser humano se relacionar com a natureza. Com a 

revolução industrial iniciada no século XVIII na Inglaterra e posteriormente nos 

demais países, chegando ao Brasil no final do século XIX, a fabricação de 

mercadorias atingiu taxas tão elevadas, que a capacidade de suporte dos recursos 

naturais utilizados como insumo da produção ficou comprometida.  

O desenvolvimento da sociedade ocasionou problemas ambientais decorrentes 

dos descartes inadequados dos resíduos gerados pelas indústrias que, juntamente 

com o aumento do lixo decorrente do consumo excessivo de bens, e da intensa e 

danosa utilização dos recursos naturais, degradaram de tal forma o meio ambiente, 

acarretando graves prejuízos inclusive para a saúde de pessoa e animais, que a 

sociedade começou a se questionar sobre a forma de desenvolvimento em vigor 

(Schmid [201-]).  

Após um longo período de discussões e encontros ocorridos em diversas 

partes do mundo sobre a temática ambiental, surgiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável. O conceito mais aceito de desenvolvimento sustentável é: “O 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações” 

(ONU,1987, pg.24).                                                                                               B     

O Brasil possui ampla legislação na área ambiental. Destacam-se alguns 

instrumentos legais brasileiros de proteção do meio ambiente. A lei n° 6.938, de 31 

de agosto de 1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e institui o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA definido nessa lei como “os órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 



 
 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 

pela proteção e melhoria da qualidade ambiental”. A Constituição Federal do Brasil 

de 1988 menciona, em seu artigo 225, o seguinte: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 
(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).  

A lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 trata dos crimes contra o meio 

ambiente, e especifica os crimes contra a fauna e flora, crimes contra o 

ordenamento urbano e o patrimônio cultural, contra a administração pública, crimes 

de poluição e outros crimes ambientais. A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 institui 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação, e é formado por UCs federais, estaduais e municipais. O decreto n° 

5.758/06 institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, que 

considera, dentre outras áreas, as unidades de conservação como áreas 

importantes para a conservação da diversidade biológica e sociocultural. Dispondo 

sobre a proteção de vegetação nativa há a lei 12.651, de 25 de maio de 2012, 

também conhecida como "Novo Código Florestal".  

A definição de unidade de conservação é trazida na lei n° 9.985/00, art. 2º, I, 

do seguinte modo: “Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.  

Por tanto, a criação de unidades de conservação é essencial para conservar os 

componentes ambientais naturais (ar, água, solo, subsolo, flora e fauna) de um 

espaço que apresenta atributos relevantes, resguardando amostras do patrimônio 

biológico existente no Brasil e, consequentemente, reduzindo o risco de extinção de 



 
 

espécies animais e vegetais. As UCs também contribuem para proteger os modos 

de vida de muitas comunidades tradicionais beneficiárias da unidade.  

As unidades de conservação são criadas por ato do poder público, podendo 

ser através de um ato infra legal como o decreto, porém, conforme o art. 225/CF, 

sua extinção ou redução de área só será possível através de lei.  

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade-ICMBio é 

responsável por executar a implementação do SNUC a nível de governo federal. O 

ICMBio é uma autarquia federal criada através da lei 11.516/07, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente, que apresenta a missão de proteger o patrimônio 

natural e promover o desenvolvimento socioambiental (ICMBio, [2007]). 

Anteriormente a 28/08/07 as unidades de conservação eram administradas pelo 

IBAMA, criado pela lei nº 7.735/89.  

A lei 9.985/2000 divide as unidades de conservação em 12 (doze) categorias, 

sendo essas classificadas em grupos de acordo com suas especificidades, podendo 

pertencer ao grupo das unidades de proteção integral ou de uso sustentável.  As 

unidades de proteção integral possuem regras de uso mais restritivas que as 

unidades de uso sustentável. A estação ecológica, reserva biológica, parque 

nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre são categorias de UCs do 

grupo de proteção integral. A área de proteção ambiental, área de relevante 

interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva 

de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural pertencem 

ao grupo de UCs de uso sustentável.  

Cada categoria de unidade de conservação possui regras de uso próprias, e a 

lei do SNUC determina quais categorias admitem áreas particulares em seu interior 

e quais exigem que toda a área da UC seja de posse e domínio públicos, sendo, 

nesse caso, necessário proceder para que se efetive sua regularização fundiária, ou 

seja, identificar se a unidade é composta por terras públicas e/ou privadas e atuar  

para que haja a transferência do domínio e posse dos imóveis particulares inseridos 

no interior de unidades de conservação para o domínio público, ou, no caso de 

terras públicas, atuar para que essas áreas sejam passadas, por meio de termo de 

entrega, para o Ministério do Meio Ambiente que, por sua vez, efetua a concessão 

de direito real de uso-CDRU ao ICMBio.  

Constatada a presença de área particular em unidade de conservação que 

exige posse e domínio públicos, a regularização fundiária deverá ocorrer por meio 



 
 

da desapropriação de imóveis rurais e indenização de benfeitorias ou da doação de 

terras ao ICMBio. É importante ressaltar que mesmo para categorias de UC que 

permitem imóvel particular em seu limite, esse apenas será mantido sob posse ou 

domínio privado se a forma como o particular utilizar a área e seus componentes 

naturais for compatível com o objetivo da unidade. Havendo incompatibilidade, será 

exigido que as áreas privadas sejam desapropriadas pelo Estado.          

A propriedade é um direito fundamental garantido na Constituição Federal/88, 

porém, em seu artigo 5°, inciso XXIV, determina que a lei estabelecerá o 

procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro conceitua desapropriação da seguinte forma:  

Procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, 
mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou 
interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o 
em seu patrimônio por justa indenização (PIETRO, 2010, pg. 159).  
 

É por meio da desapropriação que a propriedade do imóvel passa para o 

Estado, contribuindo para uma adequada gestão da UC e para que os objetivos 

estabelecidos no ato de criação da unidade sejam alcançados de forma satisfatória.   

O ICMBio, que é responsável pelos estudos técnicos que subsidiam a criação 

de unidades de conservação federais e por sua administração, também é 

encarregado por promover os processos de desapropriação de imóveis localizados 

no interior das UCs, viabilizando, dessa forma, a regularização fundiária das 

unidades. A implementação de unidades de conservação pode gerar conflito de 

interesses, pois há proprietários de imóveis situados em UCs não desejam desfazer-

se de suas propriedades.  

Em UCs onde a regularização fundiária, por diversos motivos que 

posteriormente serão comentados, não foi efetivada nos 5 primeiros anos após sua 

criação, ocorre de alguns proprietários tentarem dificultar as desapropriações de 

imóveis circunscritos às UCs, recorrendo ao judiciário para impedir que o ICMBio 

desaproprie os imóveis privados remanescentes e ainda declarar a inexistência da 

unidade de conservação (Chead, 2015). Muitos utilizam o decreto-lei n° 3.365/41, 

que regula as desapropriações por utilidade pública, a fim de evitar as 

desapropriações. Esse decreto-lei estabelece em seu art. 10 o seguinte: “A 

desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, 

dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos 



 
 

os quais este caducará”, e em seu parágrafo único: “Extingue-se em cinco anos o 

direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do 

Poder Público”.  Esses proprietários, por acreditarem que o decreto-lei pode ser 

aplicado “in verbis” às desapropriações dentro de UCs, alegam que a ausência da 

regularização fundiária no prazo de 5 anos, contados desde a criação da UC, 

resultaria na caducidade do ato de criação da unidade, ou seja, a perda de validade 

do ato que a originou, resultando na extinção da UC. Outras vezes, buscam a 

prescrição quinquenal do direito de o Poder Público promover desapropriações das 

áreas particulares inseridas na unidade, o que resultaria na caducidade parcial do 

ato de criação da UC, tendo em vista impedir tão somente as desapropriação.  

Ocorre que na lei do SNUC, ao afirmar que as áreas privadas localizadas no 

interior de unidades de conservação que exigem posse e domínio público, devem 

ser desapropriadas, não estabelece prazo para que tal condição seja regularizada. O 

MPF na Nota técnica 4ª CCR n.º 8/2017, expedida pela Câmara de Meio Ambiente e 

Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, referindo-se ao ato de criação de 

unidade de conservação, manifesta-se da seguinte forma: “Não se pode falar em 

caducidade de ato de criação de Unidades de Conservação por falta de 

desapropriação das propriedades localizadas em seu interior, uma vez que qualquer 

alteração de UC deve se dar por lei”. Tal manifestação observou o princípio da 

reserva de lei aplicado para alteração ou supressão de unidades de conservação. 

Ademais, ressalta-se a impossibilidade da caducidade parcial de um ato, decorrente 

do transcorrer de um prazo, na tentativa de evitar, tão-somente, as desapropriações. 

Na nota técnica supracitada, o MPF, referindo-se a desapropriações em unidades de 

conservação, comenta que “As restrições à fruição da propriedade emanam não da 

declaração de utilidade pública, mas da legislação ambiental, perdurando no tempo, 

mesmo com a caducidade do decreto expropriatório”.  

Observa-se, ainda, que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, resguardado constitucionalmente, beneficia a coletividade, tratando-se 

da imprescindível proteção a um interesse difuso. Portanto, apesar de o interesse do 

particular em manter sua propriedade ser legítimo, a proteção ao direito difuso 

possui incomensurável magnitude, não sendo possível dispor desse.  

A criação e manutenção dos espaços protegidos das UCs e a execução de 

todos os atos necessários à implementação da unidade, como as desapropriações 



 
 

necessárias ao atendimento dos objetivos da UC, são imprescindíveis para 

salvaguardar o interesse da coletividade. 

De acordo com o expresso pelo MPF na nota técnica 4ª CCR n.º 8/2017, 

concluí-se que há especificidades nos casos de desapropriação de imóveis inseridos 

em UC, quando comparados aos demais casos de desapropriações por utilidade 

pública. Por tanto, a aplicação do prazo de caducidade presente no decreto-lei n° 

3.365/41 não se aplica nas desapropriações ocorridas em unidades de conservação. 

Não é exigência para a criação de uma unidade de conservação a prévia 

regularização fundiária da área, e sim a comprovação de que a área possui atributos 

ecológicos extraordinários que justifiquem sua especial proteção pelo Estado, não 

sendo a ausência da regularização fundiária por um período maior que 5 anos após 

a criação da UC, alegação suficiente para a que as desapropriações fiquem 

obstadas, prejudicando o cumprimento dos objetivos de criação da unidade, ou para 

que implique na supressão da unidade, ademais, tal supressão, redução dos limites 

ou a recategorização de unidades de conservação que restrinjam seu nível de 

proteção só é possível através de lei específica. A regularização fundiária de UCs 

vai acontecendo de forma gradativa, de acordo com recursos disponíveis para tal 

fim, garantindo para as futuras gerações a permanência de amostras significativas 

do ambiente natural e sua biodiversidade.  

Informações extraídas do mapa temático de UCs federais, em anexo, que 

consta no site oficial do ICMBio, mostram que o Instituto Chico Mendes é 

responsável pela gestão de 335 unidades de conservação que resguardam atributos 

representativos de todos os biomas brasileiros. Do total de unidades, 150 (cento e 

cinquenta) são unidades de conservação do grupo de proteção integral e 185 (cento 

e oitenta e cinco) são do grupo de uso sustentável. Além das UCs administradas 

pelo ICMBio, há em todo o Brasil reservas particulares do patrimônio natural-RPPNs 

que são geridas por seus proprietários e recebem o apoio técnico do ICMBio, 

quando cabível (ICMBio, 2019). 

A lei do SNUC mostra as categorias de unidades de conservação que exigem 

que toda a área da UC seja de domínio público, sendo determinada a 

desapropriação de áreas particulares que estejam em seu interior. Possuem essa 

exigência, as unidades pertencentes as seguintes categorias: estação ecológica, 

reserva biológica, parque nacional (essas pertencentes ao grupo das unidades de 

conservação de proteção integral) e floresta nacional, reserva extrativista, reserva de 



 
 

fauna (pertencentes ao grupo de unidades de conservação de uso sustentável). O 

monumento natural, refúgio da vida silvestre, área de proteção ambiental, área de 

relevante interesse ecológico e reserva de desenvolvimento sustentável admitem a 

existência de áreas particulares em seu interior se a forma como o particular utilizá-

la for adequada aos objetivos de criação da unidade. Já a reserva particular do 

patrimônio natural é criada em área impreterivelmente privada, quando o proprietário 

requer a formação da UC, e os estudos realizados por técnicos do ICMBio 

comprovam a viabilidade ambiental para criação da unidade no espaço proposto. 

Muitas UCs que demandam posse e domínio exclusivamente público 

encontram-se com situação fundiária irregular, o que prejudica a gestão da área, 

dificultando a proteção e a conquista plena dos objetivos de criação da unidade. Os 

particulares permanecem na área aguardando sua desapropriação, enquanto isso, o 

uso dado à área permanece conflitando com a necessidade de especial proteção, 

motivo pelo qual a UC foi criada.  

No intuito de regularizar uma unidade de conservação que exige domínio 

público é necessário inicialmente identificar a composição de sua área, avaliando 

onde há terra pública e privada em sua extensão, para que sejam definidos os 

procedimentos para sua regularização fundiária. A terra pública pode ser devoluta ou 

não. Maria Sylvia Zanella Di Pietro comenta sobre terra devoluta o seguinte:  

Continua válido o conceito residual de terras devolutas como sendo todas 
as terras existentes no território brasileiro, que não se incorporaram 
legitimamente ao domínio particular, bem como as já incorporadas ao 
patrimônio público, porém não afetadas a qualquer uso público (PIETRO, 
2010, pg. 718).     

 

Tanto a Secretaria do Patrimônio da União-SPU, órgão responsável pela 

incorporação e regularização dos bens da União, como o Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária-INCRA, órgão do governo federal que faz a discriminação e 

arrecadação das terras devolutas pertencentes à União, são parceiros essenciais 

para que o ICMBio promova a regularização fundiária das unidades de conservação 

federais. Trabalho publicado por Cheade (2015) comenta que a transferência de 

domínio das áreas públicas federais sobrepostas às UCs fica juridicamente 

sustentada por meio da portaria interministerial n° 436, de 2 de dezembro de 2009, 

estabelecida entre o ministério do meio ambiente e o ministério do planejamento 

orçamento e gestão. O artigo 1° dessa portaria interministerial expressa que o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da SPU, efetuará a 



 
 

entrega ao MMA das áreas de domínio da União, ainda que não incorporadas ao 

seu patrimônio, localizadas em unidades de conservação federais de posse e 

domínio públicos integrantes do SNUC (BRASIL, 2009). O trabalho também cita a 

Portaria Conjunta nº 4, de 25 de março de 2010, assinada entre INCRA e ICMBio, 

que estabelece em seu art. 1° que o INCRA efetuará a concessão de direito real de 

uso ao ICMBio das áreas de seu domínio, localizadas em UC federal de posse e 

domínio públicos. Dessa forma a SPU ao identificar terras da União sobrepostas à 

UC, e o Incra reconhecendo terras sob sua gestão localizadas no interior de UC, 

procederão para que essas áreas sejam passadas, por meio de termo de entrega, 

para o Ministério do Meio Ambiente que, por sua vez, efetua a concessão de direito 

real de uso-CDRU ao ICMBio, possibilitando que o Instituto Chico Mendes, nas 

unidades onde seja permitida a presença de comunidades tradicionais,  favoreça à 

comunidade beneficiária da UC com a concessão do uso das terras que 

tradicionalmente ocupam.  

No caso de sobreposição de unidades de conservação federais com terra sob 

domínio do estado ou município, o ICMBio busca estabelecer parceria com os 

órgãos públicos das diferentes esferas do governo, no intuito de regularizar a 

situação fundiária da unidade. Ademais, deve ser averiguado se na área da UC há 

sobreposição com terra indígena. Nesse caso, o ICMBio administrará a unidade 

compatibilizando os preceitos estabelecidos para a categoria, com as demandas e 

necessidades indígenas. 

No caso de imóveis privados localizados no interior de unidade de 

conservação que exija domínio público, observa-se que há recurso orçamentário 

proveniente da União que é destinado ao pagamento de indenizações referentes às 

suas desapropriações, com o fito de passar as terras particulares para o domínio 

publico, porém esse recurso atende em parte o valor demandado para a 

regularização fundiária das UCs. Além desse recurso disponibilizado no orçamento 

geral da União, são utilizados outros instrumentos que contribuem para a aquisição 

de terras pelo ICMBio, culminando na regularização fundiária de maiores áreas e de 

forma mais ágil.  

A lei nº 12.651/12, conhecida como código florestal, em seu artigo 66, dá 

alternativas para a regularização da situação de proprietário ou possuidor de imóvel 

rural que detinha em 22/07/08 área de reserva legal em extensão inferior ao 

estabelecido na lei, em seu art. 12. Essa lei define reserva legal da seguinte forma: 



 
 

 

 

Art. 3. 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 (BRASIL, 2012). 

 

Dentre as opções para legalizar a condição de quem desobedeceu às 

determinações legais exigidas para área da reserva, há a possibilidade da 

compensação da reserva legal, que se dá através da aquisição, por esses 

proprietários ou possuidores, e doação à União de área privada inserida em de 

Unidade de Conservação de domínio público onde ainda não houve a regularização 

fundiária. O código florestal ressalta que essas áreas doadas devem ser em 

tamanho análogo à área da reserva legal a ser compensada, e estarem localizadas 

no mesmo bioma.  

O ICMBio informa que foram recebidos em doação através do mecanismo da 

Compensação da Reserva Legal, até a data de 24 de julho de 2018, 

aproximadamente 36 mil hectares situados em unidades de conservação dos 

biomas Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Também afirma que até o ano de 2018, 

foram emitidas certidões de habilitação para compensação de reserva legal que 

devem garantir aproximadamente 637 mil hectares regularizados. A certidão de 

habilitação indica que os documentos apresentados ao ICMBio, para constituírem 

processos administrativos com o objetivo de celebrar acordo com o órgão ambiental 

para compensação de reserva legal, foram aprovados e o interessado está apto a 

concluir o acordo (ICMBio, 2018). 

Também existe o mecanismo da compensação ambiental, disposto no art. 36 

da lei do SNUC, que pode ser empregado para a regularização fundiária de 

unidades de conservação. Essa compensação ambiental é um valor cobrado dos 

empreendimentos que produzem significativo impacto ambiental, podendo ser 

utilizada para pagar as indenizações nos casos de desapropriações.  



 
 

O ICMBio informa que só em 2018, foram utilizados R$ 35,7 milhões do 

recurso de compensação ambiental para indenizar a desapropriação de 13,6 mil 

hectares no interior de unidades de conservação (ICMBio, 2018).  

Ademais é possível doação de imóveis ao ICMBio por compensação de 

cavernas, termos de ajustamento de conduta e conversão de multas. Em 31 de 

agosto de 2017 as doações por estes três mecanismos haviam atingido o valor 

aproximado de R$ 1,6 milhões, referente a 13 mil hectares doados ao Instituto 

(ICMBio, 2017).  

O Instituto Chico Mendes fez a instrução normativa 02, de 03 de setembro de 

2009, que regula os procedimentos técnicos e administrativos para a indenização de 

benfeitorias e desapropriação de imóveis rurais localizados em unidades de 

conservação federais de domínio público. Para detalhar todas as etapas para 

aplicação da IN 02/2009, o ICMBio desenvolveu a Cartilha de Regularização 

Fundiária de Unidades de Conservação.  

Com relação às desapropriações, conforme explica a IN 02/2009, essas 

podem ocorrer pela via administrativa, quando há consenso entre as partes e o 

processo transcorre de forma amigável, ou judicial. As desapropriações judiciais 

classificam-se em diretas e indiretas. Na desapropriação judicial direta o ICMBio 

recorre ao judiciário. Isso ocorre quando o Instituto constata a impossibilidade da 

desapropriação administrativa. A inviabilidade de seguir com o processo 

administrativo deve ser justificada com parecer técnico e jurídico. No caso da 

desapropriação judicial indireta, o interessado é quem decide impetrar judicialmente 

para pleitear indenização (BRASIL, 2009).  

O processo administrativo referente à desapropriação de imóveis em UC pode 

ser instituído de ofício - quando o próprio órgão instaura o processo, independente 

de requerimento da parte a ser indenizada - ou a pedido do interessado, proprietário 

ou posseiro que deseja e requer indenização decorrente da desapropriação.  

Conforme a instrução normativa 02/2009 do ICMBio, os procedimentos a 

serem cumpridos para a indenização de benfeitorias e desapropriação de imóveis 

dentro de unidades de conservação são: instauração e instrução do processo, 

análise técnica e jurídica, avaliação e indenização administrativa ou proposição de 

ação judicial(BRASIL, 2009).   

Cada processo deve ser instruído com documentos especificados na IN 

02/2009 do ICMBio, variando conforme a situação do imóvel, propriedade ou 



 
 

ocupação de boa-fé, e do interessado, pessoa física ou jurídica. A análise técnica e 

jurídica realizada pelo ICMBio, se refere à verificação do processo quanto ao efetivo 

atendimento da fase de instrução, sendo examinanda a legitimidade de todos os 

documentos e informações incluídas no processo. De acordo com a instrução 

supracitada, deverá constar no processo o relatório técnico resultante de vistoria do 

imóvel, constando suas particularidades, e documento apresentando a cadeia 

sucessória dominial do imóvel. A avaliação do imóvel será realizada por profissional 

habilitado que emitirá laudo de avaliação, no qual constará a averiguação do justo 

valor do imóvel com base no preço de mercado. O interessado poderá acatar o valor 

proposto pelo órgão e proceder, conjuntamente com o ICMBio, para que se efetive o 

pagamento da indenização e transferência do imóvel para o domínio público, 

estando a Procuradoria Federal Especializada junto ao ICMBio atenta em todas as 

fases do processo, e se manifestando quanto a sua regularidade. Caso o 

interessado discorde do valor cotado pelo ICMBio para a indenização referida, ou 

não se manifeste no prazo estabelecido na instrução, a PFE ajuizará ação para que 

a área seja desocupada, mediante depósito em juízo da quantia ofertada para a 

indenização do imóvel(BRASIL, 2009).    

O tempo despendido em cada processo administrativo de desapropriação não 

depende unicamente do Instituto Chico Mendes. Para a conclusão do processo é 

necessário que o ICMBio disponha de recursos financeiros para custear as 

indenizações, fato que influencia na duração do processo, visto que há grandes 

áreas que necessitam ser desapropriadas e os recursos disponíveis por vezes não  

atendem de forma imediata toda a demanda, sendo obtidos de forma gradativa, de 

acordo com as fontes orçamentárias  já mencionadas, utilizadas para pagar as 

indenizações referentes às desapropriações. Porém, a agilidade nos trâmites do 

processo também depende, além do ICMBio, da atuação de outros órgãos 

governamentais, cartórios e até mesmo do interessado.  

Pode ocorrer demora na obtenção dos documentos a serem prestados por 

proprietários que não possuem interesse na desapropriação e, por isso, tendem a 

retardar o acesso do ICMBio aos dados necessários. Em outros casos, em órgãos e 

cartórios, ocorre da informação não estar pronta, demorando para ser produzida, ou 

ser de difícil acesso por variadas situações, como alagamento do local onde os 

documentos estavam postos, incêndio ou má conservação de documentos, o que 

exige maior prazo para finalização do processo.  Porém, todas as partes (ICMBio, 



 
 

proprietários, demais órgãos e cartórios) das quais demandam providências para um 

adequado tempo de tramitação dos processos de desapropriação, possuem a 

obrigação de providenciar recursos, prestar informações e documentos 

imprescindíveis para a instrução do processo, evitando seu sobrestamento, os quais, 

quando oferecidos de forma tempestiva, contribuem sobremaneira com a celeridade 

em sua tramitação.   

É essencial uma investigação criteriosa quanto a forma de aquisição da terra 

dos que se apresentam como donos de áreas na UC, pois, além dos que exibem 

documentação comprovando propriedade, podem ser encontrado posseiros e 

ocupações irregulares decorrentes da grilagem de terra, entre outros casos em que 

as indenizações são indevidas ou necessária apenas para ressarcir o valor da 

benfeitoria.  

Nas ocupações irregulares o ICMBio buscará reaver o imóvel de quem 

injustamente o possua, promovendo a ação de reintegração de posse. No caso de 

posse de boa-fé, quando o interessado comprovadamente desconhece o obstáculo 

que o impossibilita adquirir a área, a IN 02/2009 explica que o ICMBio, após a 

regular instrução do processo e análises técnicas e jurídicas necessárias, avaliará o 

imóvel e procederá com a indenização cabível, atentando para o fato de que só 

serão indenizadas posses em terra pública inseridas na unidade, quando  ocupadas 

em período anterior a criação da UC.  

Atendendo o disposto no art. 22 da IN 02/2009 do ICMBio, serão indenizadas 

as benfeitorias existentes à época da criação da unidade de conservação, e após a 

criação da UC apenas haverá indenização das benfeitorias necessárias e, 

excepcionalmente, das úteis que foram realizadas com a autorização do ICMBio. O 

valor da terra nua não será considerado para o calculo da indenização nos casos de 

posse, e as benfeitorias não indenizáveis podem ser retiradas pelo interessado se 

essa conduta não ocasionar prejuízo financeiro ou para o meio ambiente.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento sustentável é indispensável para a manutenção e 

qualidade da vida de pessoas e animais, e para resguardar um meio ambiente 

salubre.  Governos em todo o mundo, reconhecendo esse fato, sentiram a 

necessidade de promover discussões sobre questões ambientais, culminando com a 

criação de diversas leis. No Brasil, a lei 9.985/00 propiciou a criação de unidades de 

conservação que hoje encontram-se distribuídas por todo o país. Determinadas 



 
 

categorias de unidades de conservação federais requerem posse e domínio público 

das terras que a integram, como um dos requisitos para cumprir os propósitos 

estabelecidos para a unidade, sendo o Instituto Chico Mendes o órgão ambiental 

responsável por promover a regularização fundiária das UCs federais.  

A sociedade solicita do órgão ambiental uma maior agilidade para com a 

regularização da situação fundiária de unidades de conservação. Dessa forma, 

através de instrumentos como a compensação de reserva legal, compensação 

ambiental, compensação de cavernas, termos de ajustamento de conduta, 

conversão de multas, além da parceria com os órgãos públicos das diferentes 

esferas do governo, o ICMBio busca viabilizar em menor prazo a regularização 

fundiária das UCs, não dependendo exclusivamente dos recursos concedidos no 

orçamento geral da União para quitar as indenizações de proprietários e posseiros 

de boa-fé.  

O empenho do órgão ambiental unido à atuação de outros órgãos, cartórios e, 

até mesmo, dos proprietários, que devem prestar informações essenciais para a 

instrução dos processos administrativos que tramitam no Instituto Chico Mendes, 

são fatores que influenciam o prazo de tramitação dos processos com vista à 

regularização fundiária das UCs. O volume financeiro exigido para que as 

desapropriações ocorram de acordo com a demanda é muito elevado, tendo em 

vista que há grandes áreas que necessitam ser indenizadas, porém a adequada 

atuação de todos os envolvidos (ICMBio, proprietários, demais órgãos e cartórios) 

para aprovisionar recursos financeiros, informações e documentos necessários à 

conclusão dos processos é fundamental, pois contribui com a regularização das 

unidades, possibilitando que essas cumpram os objetivos de sua criação, e provê 

em menor tempo a indenização a quem lhe tem direito.  

A regularização fundiária das unidades de conservação vem ocorrendo de 

forma gradativa, de acordo com recursos disponíveis para tal fim, não sendo 

razoável justificar a extinção de uma unidade oferecendo por motivo a falta de sua 

regularização fundiária nos 5 primeiros anos de sua criação. Além aplicação do 

prazo de caducidade presente no decreto-lei n° 3.365/41 não se aplicar às 

desapropriações ocorridas em unidades de conservação, também não sendo 

estabelecido no SNUC prazo para essa situação, compreende-se como essencial a 

existência das UCs, que salvaguardam o direito difuso ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, resguardam atributos representativos de todos os 



 
 

biomas brasileiros e garantem, para as futuras gerações, a permanência de 

amostras significativas do ambiente natural e sua biodiversidade, contribuindo 

substancialmente para a qualidade de vida das pessoas. Aplica-se, ainda, o princípio 

da reserva de lei para alteração ou supressão das unidades, que, por si só, já afasta 

o argumento de caducidade do ato de criação de uma UC por delonga de sua 

regularização fundiária.  
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                                                              ANEXO 

 

Figura 1 – Mapa temático das unidades de conservação federais, indicando a área 

de abrangência das UCs federais do Brasil. 

 

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade-ICMBio, 

2019. 

 


