
REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA EM
UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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 serviço de 
regularização 
fundiária

ETAPAS DO PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Possibilidade 1:

1 - Solicitação do Parecer de Localização à                                       
Gerência de Unidades de Conservação - GEUC
2 -Abertura do processo de R.F. no protocolo do INEA
3 - Agendamento da vistoria pelo SERF
4 - Realização da vistoria
5 - Elaboração das peças técnicas
6 - Encaminhamento do processo para avaliação do imóvel da 
PGE/ APCA
7 - Retorno do processo com o laudo da avaliação
8 - Comunicação do valor da avaliação à DIBAPE
9 - Ciência ao proprietário sobre o valor da avaliação
10 - Solicitação de recurso para pagamento                                    
da indenização
11 - Recebimento do recurso para pagamento                                 
da indenização
12 - Assinatura da Escritura Pública de Desapropriação 
Amigável – EPDA e pagamento da indenização
13 - Transferência da titularidade do imóvel                               
para o INEA

Requerimento endereçado à Diretoria de Biodiversidade, 
Áreas Protegidas e ecossistemas do inea – DIBAPE do 
Instituto Estadual do Ambiente – INEA.
Certidão vintenária do RGI – com ônus reais
Cópias do RG e do CPF do proprietário. Caso a 
propriedade pertença à pessoa jurídica deve ser 
encaminhado o contrato social com a documentação do 
representante da empresa e o CNPJ
CCIR, se o imóvel for rural 
ITR, se o imóvel for rural (últimos 5 anos)
IPTU, se o imóvel for urbano (últimos 5 anos)
Planta do imóvel acompanhada do                                 
memorial descritivo

Procuração, no caso de representação.
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O Projeto de Regularização Fundiária foi criado no ano de 
2008 com objetivo de transferir os imóveis particulares 
inseridos nas Unidades de Conservação estaduais para o 
INEA por meio de desapropriação, doação, compensação de 
Reserva Legal, TAC, dentre outros instrumentos jurídicos.
O SERF, desde a sua criação, é realizado por meio de um 
projeto aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental 
– CCA e é custeado com recursos de compensação 
ambiental, conforme estabelece a redação do art. 33 do 
Decreto Federal n° 4.340/2002, que determina a aplicação 
prioritária desses valores em Regularização Fundiária. 
O SERF é vinculado à Diretoria de Biodiversidade, 
Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA - DIBAPE

Endereço: Av. Marechal Floriano nº 45, 3° andar – Centro.

Contato: (21) 2332-5512.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ABERTURA DE 
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SERF

Possibilidade 2:

Após a etapa 9 da Possibilidade 1:

1) Se o proprietário recusar o valor ofertado pelo inea ou 
deixar transcorrer sem manifestação os prazos que lhe 
forem conferidos, caberá à pge, constatada a regularidade 
do processo, ajuizar ação de desapropriação, podendo pedir 
a imissão provisória na posse, ou, em se tratando de terras 
públicas, outra ação que vise à desocupação da área
para o inea

DIBAPE – Diretoria de Biodiversidade,                                                     
Áreas Protegidas e Ecossistemas
GEUC – Gerência de Unidades de Conservação
PGE/APCA – Procuradoria Geral do Estado / 
Assessoria de Perícias Cálculos e Avaliações
R.F. - Regularização Fundiária

RGI – Registro Geral de Imóvel
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QUANDO HÁ NECESSIDADE DE 
REALIZAR A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA? 

A Lei Federal n° 9985/2000 determina que a 
Regularização Fundiária deve ocorrer nos 
imóveis inseridos no interior das unidades 
de conservação classificadas como de                               
domínio público. 
A Regularização Fundiária de uma unidade 
de conservação é o processo de identificação 
e definição da propriedade ou direito de 
uso dos imóveis que estão inseridos nos                              
seus limites.

O QUE É REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                         
EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO?

É o conjunto de medidas jurídicas, físicas e sociais 
adotadas pelo INEA, muitas vezes em parceria com 
outras entidades da Administração Pública, visando 
transferir tanto a posse quanto o domínio dessas 
áreas para o seu patrimônio com o objetivo de 
atender a Lei n° 9985/00.

INDENIZAÇÃO: RECURSO E PAGAMENTO

A indenização pode ser feita de maneira direta ao 
proprietário do imóvel ao fim do processo de regularização 
fundiária (escritura pública ou sentença)
O recurso da indenização advém do licenciamento ambiental 
dos empreendimentos que causam significativo impacto ao meio 
ambiente e são depositados no Fundo da mata atlântica – FMA, 
que deve ser aplicado prioritariamente na regularização 
fundiária (art. 36 da Lei n° 9.985/2000 c/c Decreto n° 4.340/02).

JUDICIALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O processo pode tramitar na esfera judicial:
Quando não houver acordo em relação ao preço ofertado 
pelo INEA/PGE/APCA.
Na hipótese de o possuidor não ser o proprietário do bem ou 
houver pendência na documentação que subsidia o acordo 
amigável.
Quando o proprietário ajuíza ação de indenização contra o 
INEA pelo fato de o bem estar inserido nos limites de uma UCs 
que a lei classifica como de domínio público.

A QUESTÃO DO PAGAMENTO DO IPTU

O IPTU é um imposto de competência municipal, logo o 
interessado deve solicitar a isenção do imposto ao município 
no qual se localiza seu imóvel. 
O art. 49 da Lei 9.985/2000 estabelece que o interior das UC de 
proteção integral é considerado área rural.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Art. 225 da CRFB/1988 (§ 1º, III)
Lei Federal n° 9.985/2000 (Lei Federal n° 6.938/81)
Decreto Federal nº 4340/02 (art. 33)
Resolução SEAS nº 12/2019 (art. Art.2º)

AO SER CRIADA UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
O PROPRIETÁRIO OU POSSEIRO ESTÁ 
DESAPROPRIADO?

Não.
A criação de UC traz restrições ao direito de propriedade 
de acordo com a legislação ambiental. A desapropriação 
é resultado do processo de regularização fundiária, que 
envolve indenização ao proprietário ou posseiro.

QUAL A DIFERENÇA DO
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 PARA QUEM É POSSEIRO E PARA QUEM É 
PROPRIETÁRIO?

No Estado do RJ, há a prática de indenização 
para a posse e para a propriedade, entretanto, 
existem diferenças no processo e na indenização.

POSSE:
O proprietário não tem o RGI do imóvel registrado em 
seu nome
O processo de regularização fundiária tramita no Poder 
Judiciário

TÍTULO DE PROPRIEDADE COM RI:
O proprietário possui a matrícula imobiliária do imóvel 
registrada em seu nome no cartório de registro de 
imóveis.
O processo de regularização fundiária pode tramitar 
somente na esfera administrativa, desde que todos os 
documentos do imóvel e pessoais estejam sem qualquer 
pendência e o proprietário concorde com a avaliação                        
do bem.

abertura de processo 
de desapropriação

proprietário 
aceita o valor 
e o imóvel é 
transferido                       
ao inea

proprietário não 
aceita o valor 
e o processo é 
judicializado 

vistoria e elaboração 
das peças técnicas

encaminhar o processo 
para a avaliação da pge

informar à diretoria 
o valor da avaliação e 
solicitar informação 
sobre a existência 
de recursos para 
pagamento

comunicar ao 
proprietário o valor 
da avaliação e se há 
recurso disponivel para 
pagamento

comunicar ao 
proprietário o valor                    
da avaliação

inea pede a imissão 
na posse e o valor da 
indenização é discutido 
na justiça

fluxograma do processo de 
regularização fundiária
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