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Objetivo

Definir  os  procedimentos  para  Legalização  de  Imóveis,  obedecendo  as 

Normas e Resoluções no âmbito da empresa.

Regularizar áreas de interesse da Sanepar atingidas por projetos, como: obras 

novas,  ampliações,  áreas  ocupadas  e  não  legalizadas  e  passivo  existente, 

objetivando a legitimidade através de processos de títulos aquisitivos em nome 

da Sanepar.

Procedimentos

O Coordenador de projeto USPO deve:

• Designar funcionário (s) para que atue (m) em campo em conjunto com a 

empresa  contratada,  na  realização  do  levantamento  topográfico  das 

servidões  e  desapropriações  constantes  do  projeto,  para  que  solicitem 

autorização aos proprietários atingidos, quanto a passagem da servidão ou 

da área desapropriada, conforme modelo a seguir.

• Efetuar  análise  técnica  realizando  vistoria  in  loco  no  imóvel,  afim  de 

identificar e certificar que o traçado da servidão ou área desapropriada estão de 

acordo  com o material  recebido,  memorial  de  descritivo  e  planta,  certidão  do 

registro, laudo de avaliação e decreto de utilidade pública.

• Enviar o material para a USJU/CLI para a regularização.
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Modelo de autorização

                            ___________________ , ______ de___________________ de 2010

Ilmo(a) Senhor(a)

_______________________________________________

Nº do Memorial de Desapropriação: ____________

Pedido de autorização
Prezado (a) Senhor (a):

A Sanepar está executando obras para ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento
da Esgotos na Região de …...........................

Dentre as áreas que serão beneficiadas no município de …................... ….,
encontra-se o terreno lote ______ da quadra ________ do loteamento
______________________ de sua propriedade com área de ___________m2 e dados
constante da transcrição/matrícula nº _____________ do Cartório de Registro de
Imóveis de ____________________________________________________.

Visando agilizar o início das obras, vimos solicitar “Autorização”, para entrada e
execução dos serviços de assentamento da rede coletora, no terreno de
propriedade de Vossa Senhoria.

Deste já comprometemo-nos a restituir as características hoje existentes no local,
tão loco sejam concluídos os serviços.

Salientamos que a presente autorização não implica à renúncia do direito de
indenização correspondente à instituição da Servidão na área em questão.

Ficamos à disposição para quaisquer informações, e/ou esclarecimentos
adicionais, na USPO – SANEPAR , através do telefone 3330-xxxx com a funcionário
xxxxxxx.

Atenciosamente

Engº ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USPO -

De acordo: _______________________________________

CPF _____________________________________

RG ______________________________________



MPS MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO
Módulo

9.9

Página

3/14

DIRETRIZES
PARA

LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Técnico em Legalização deve:

• Enviar o laudo de avaliação recebido para a USJU/CEA para certificação 

dos valores apontados.

• Após  certificação,  efetuar  análise  documental  dos  documentos  recebidos. 

Quando  necessário  realizar  buscas  em  Tabelionatos,  Registro  de  Imóveis, 

repartições públicas  municipais,  estaduais  e federais,  visando a existência  de 

ônus, penhor, hipoteca, falecimento ou outro tipo de restrição impeditiva.

• Realizar visita para manter contatos com o(s) proprietário (s) do (s) imóvel 

(is) para formalizar a negociação através de cartas-propostas, assinadas à nível  

de competência.  

• Elaborar o processo de regularização do imóvel dentro dos procedimentos 

da Resolução DP-322/2004 - Fluxos e Ritos, devidamente assinado pelo Técnico 

Responsável e encaminhar para aprovação conforme o nível de competência da 

Resolução Conjunta em vigor.

• Representar a empresa nas negociação com os proprietários de imóveis e 

órgãos  envolvidos  na  legalização,  mediante  Procuração  Pública,  com 

poderes específicos, outorgada pelo Diretor Presidente e Diretor da área.

• Buscar  constantemente a qualidade  dos serviços  com esclarecimento  e 

coerência  nas negociações,  com indenização de valor  real  de mercado 

imobiliário, visando manter idoneidade da empresa junto aos proprietários 

e repartições.

Títulos Aquisitivos

Visa  a  transmissão  do  imóvel  em  favor  da  Sanepar  através  de  Títulos 

Notariais,  dando  legitimidade  da  obra  realizada,  bem  como  o  aumento 

patrimonial do capital social da empresa.

Os  principais  tipos  de  títulos  aquisitivos  serão  abordados  nos  próximos 

capítulos, sendo:

• DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL



MPS MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO
Módulo

9.9

Página

4/14

DIRETRIZES
PARA

LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

• DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL

• INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA

• INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO JUDICIAL

• CONTRATO PARTICULAR DE SERVIDÃO

• CESSÃO OU PERMISSÃO DE USO

• DOAÇÃO

• INCORPORAÇÃO

• PERMUTA

• DAÇÃO EM PAGAMENTO

• REVERSÃO DE DOAÇÃO

• RETROCESSÃO

• ALIENAÇÃO

Desapropriação amigável

Processo expropriatório com base em necessidade ou Utilidade Pública, a fim 

atender  a  interesse  da  comunidade,  através  de  Decretos  Municipais  ou 

Estaduais, mediante negociação amigável, com justa e prévia indenização em 

dinheiro,  cuja  composição  de  preços  será  realizada  dentro  dos  valores 

homogeneizados  de  mercado,  apontados  através  de  Laudo  de  Avaliação 

devidamente certificado pela CEA.

Procedimentos de Excelência

• Inicia-se  a  negociação  através  de  carta-proposta,  assinada  à  nível  de 

competência, atendendo a Resolução Conjunta em vigor.

• Se possível,  iniciar  no valor  mínimo determinado pelo Laudo de Avaliação, 

apontando um prazo para retorno, por escrito.

• Neste intervalo,  cabe ao Técnico em Legalização entrar em contato com o 

proprietário, no intuito de compor negociação.

• Caso não haja sucesso, emitirá uma segunda carta-proposta, agora no valor 

médio avaliado,  informando que, se não houver manifestação por parte do 



MPS MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO
Módulo

9.9

Página

5/14

DIRETRIZES
PARA

LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

proprietário  dentro  do  prazo  previsto,  o  processo  será  encaminhado  via 

judicial.

• Observação: O Técnico poderá negociar uma contra-proposta por parte do 

proprietário, até o valor máximo avaliado, submetendo-a à aprovação à nível 

de competência.

Desapropriação Judicial

Processo  expropriatório  com  base  em  necessidade  ou  Utilidade  Pública,  

através de Decretos Municipais ou Estaduais e Imissão Provisória de Posse. 

Ocorre  quando  não  for  possível  uma  negociação  amigável,  em razão  da 

composição  de preços,  falta  de  titularidade  ou  inconsistências  encontradas 

nos documentos notariais. A ação será ajuizada pela  USJu/CDS, com intuito 

imediato da Imissão de Posse, com direito de ocupação da área, a fim atender 

o empreendimento.

Procedimento de Excelência

• Inicia-se  através  de  carta-proposta,  assinada  à  nível  de  competência, 

atendendo a Resolução Conjunta em vigor.

• Se possível, iniciar a negociação no valor mínimo determinado pelo Laudo de 

Avaliação, apontando um prazo para retorno, por escrito.

• Caso não haja sucesso na negociação, emitirá uma segunda carta-proposta, 

agora  no valor  médio  avaliado,  assinada  também à nível  de  competência, 

apontando um prazo para retorno, por escrito.

• Caso  não  haja  sucesso,  o  Técnico  emitirá  a  última  carta-proposta, 

confirmando o valor médio anteriormente proposto, informando que, se não 

houver  manifestação  por  parte  do  proprietário  dentro  do  prazo  previsto,  o 

processo será encaminhado via judicial.

Observação: O Técnico poderá negociar uma contra-proposta por parte do 

proprietário, até o valor máximo avaliado, submetendo-a à aprovação à nível  

de competência.



MPS MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO
Módulo

9.9

Página

6/14

DIRETRIZES
PARA

LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

Instituição de Servidão 

É o direito real que assujeita um bem a suportar uma utilidade pública, por 

força da qual ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto 

ao seu uso ou gozo.

Instituição de Servidão Administrativa Onerosa

Processo que autoriza e garante a instituição de servidão, restringindo o uso 

na parte do proprietário de alguns direitos, como: não edificar sobre a faixa de 

servidão, tolerância de uso para certos fins; mediante negociações amigáveis,  

com justa e prévia indenização em espécie, cuja composição de preços será 

realizada dentro dos valores homogeneizados de mercado, apontados através 

de Laudo de Avaliação e, com percentual conforme a forma atingida pela faixa,  

bem como as restrições impostas pela servidão.

A indenização de faixas de servidão, quando tratar-se de pessoa física, incide 

retenção na fonte (IRRF) de acordo com a Tabela da Receita Federal abaixo:

Base de Cálculo Alíquota % Parcela a Deduzir do IR

 Até R$ 1.566,61 isento Isento

 De R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85 7,5 R$ 117,49

 De R$ 2.347,86 até R$ 3.130,51 15 R$ 293,58

 De R$ 3.130,52 até R$ 3.911,63 22,5 R$ 528,37

 Acima de R$ 3.911,63 27,5 R$ 723,95

Procedimento de Excelência

• Inicia-se  através  de  carta-proposta,  assinada  à  nível  de  competência, 

atendendo a Resolução Conjunta em vigor.

• Se possível, iniciar a negociação no valor mínimo determinado pelo Laudo de 

Avaliação, apontando um prazo para retorno, por escrito.

• Caso não haja sucesso na negociação, o Técnico emitirá uma segunda carta- 

proposta,  agora  no  valor  médio  avaliado,  assinada  também  à  nível  de 

competência, apontando um prazo para retorno, por escrito.
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• Caso  não  haja  sucesso,  o  Técnico  emitirá  a  última  carta-proposta, 

confirmando o valor médio anteriormente proposto, informando que, se não 

houver  manifestação  por  parte  do  proprietário  dentro  do  prazo  previsto,  o 

processo será encaminhado via judicial.

• Observação.: O Técnico poderá negociar uma contra-proposta por parte do 

proprietário, até o valor máximo avaliado, submetendo-a à aprovação à nível 

de competência.

• Caso  o  valor  contra-proposto  esteja  acima  do  máximo  avaliado,  pede-se 

parecer jurídico, a fim de subsidiar o pagamento a mais do avaliado. Caso o 

parecer jurídico seja favorável ao pagamento, deverá ser encaminhado para 

aprovação em REDIR. 

Instituição de Servidão Judicial

Processo  de  interesse  público  caracterizado  pelo  decreto  de  utilidade 

pública, o qual ocasiona intervenção restritiva de uso da propriedade privada 

de  alguns  direitos,  como:  restrição  de  edificar  sobre  a  área  da  faixa  de 

servidão, tolerância de uso para certos fins. Ocorre quando não for possível  

uma  negociação  amigável,  em razão  da  composição  de  preços,  falta  de 

titularidade  ou  inconsistências  encontradas  nos  documentos  notariais, 

amparado pelo Decreto de Utilidade Pública Municipal ou Estadual, com sua 

respectiva publicação. 

A  ação  será  ajuizada  pela  USJu/CDS,  com  intuito  imediato  da  Imissão 

Provisória  de  Posse,  com direito  de  ocupação  da  área,  a  fim atender  o 

empreendimento.

Procedimento de Excelência

• Inicia-se  através  de  carta-proposta,  assinada  à  nível  de  competência, 

atendendo a Resolução Conjunta em vigor.

• Se possível, iniciar a negociação no valor mínimo determinado pelo Laudo de 

Avaliação, apontando um prazo para retorno, por escrito.
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• Caso não haja sucesso na negociação, o Técnico emitirá uma segunda carta- 

proposta,  agora  no  valor  médio  avaliado,  assinada  também  à  nível  de 

competência, apontando um prazo para retorno, por escrito.

• Caso  não  haja  sucesso,  o  Técnico  emitirá  a  última  carta-proposta, 

confirmando o valor médio anteriormente proposto, informando que, se não 

houver  manifestação  por  parte  do  proprietário  dentro  do  prazo  previsto,  o 

processo será encaminhado via judicial.

• Observação: O Técnico poderá negociar  uma contra-proposta por  parte  do 

proprietário, até o valor máximo avaliado, submetendo-a à aprovação à nível 

de competência.              

Contrato Particular de Servidão

Processo  alternativo,  sem  ônus,  passível  de  registro,  que  priva  os 

proprietários de alguns direitos, como: restrição de edificar sobre a área da 

faixa de servidão, tolerância de uso para certos fins.  

Quando tratar-se de áreas fechadas como: Estação Elevatória de Esgotos, 

Poço, Ralf, Torre de Amortização Unidirecional, etc., priva o direito de uso da 

área.

Procedimento de Excelência

• O Técnico elabora a minuta do Contrato Particular de Servidão, conforme o 

modelo usual da empresa, emitindo-o em 3(três) vias, sendo: uma via para o 

proprietário, uma via para o Cartório e uma via para arquivo.  

• O  Técnico  poderá  assinar  o  Contrato  Particular  de  Servidão,  conforme 

autonomia da Procuração outorgada pelo Diretor Presidente e Diretor da área. 

• Após assinado,  providencia  o  reconhecimento  de  firmas das  partes  e  das 

testemunhas. 

• Encaminha-o ao Cartório competente para efetivação do registro.

• Após  registrado,  encaminha-se  o  Contrato  e  respectivo  registro  para  a 

USJu/CLI, para conferência, cadastro e arquivo.
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Cessão ou Permissão de Uso

Processo que transfere o direito de uso de uma propriedade, caracterizada 

de Utilidade Pública, pertencente ao Município, Estado ou União.

Ocorre com a devida aprovação através de Decreto-Lei Municipal, Estadual 

ou Federal, passível de registro à margem da matrícula do imóvel.

O Termo de Cessão ou Permissão de Uso pode ser  a  título  gratuito,  por 

prazo determinado ou indeterminado. 

Procedimento de Excelência

• Solicitação da necessidade pela Unidade consulente, devidamente aprovado 

pelo gerente.

• O  Termo  de  Cessão  ou  Permissão  de  Uso  é  elaborado  pela  entidade 

proprietária  do  imóvel  (Município,  Estado  ou  União)  e  encaminhado  para 

assinaturas  do  Técnico  em Legalização,  através  de  procuração  outorgada 

pelo Diretor Presidente e Diretor da área.

• Após formalizado  e  registrado,  encaminha-se  para  USJu/CLI para  análise, 

cadastro e arquivo.

Doação

Processo pelo qual o proprietário do imóvel,  pessoa física, jurídica ou órgão 

público, por mera liberalidade, transfere bens do seu patrimônio por doação, 

independente de condições ou encargos. 

A  doação  de  imóvel  pertencente  a  Órgão  Público,  deverá  ser  aprovada 

através  de  Decreto-Lei,  Municipal,  Estadual  e  Federal,  que  autoriza  a 

transferência do bem do seu patrimônio, ficando regido pela Lei nº 8.666 de 

21/06/93.
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Procedimento de Excelência

• Ocorre  do  interesse  da  Unidade  consulente,  com elaboração  de  processo 

devidamente aprovado pelo gerente.

• O processo deverá ser encaminhado à USJu/CLI, para análise documental e 

notarial e, em seguida submetido à aprovação em REDIR.

• Após aprovado, é formalizada a Escritura Pública de Doação e seu devido 

Registro Imobiliário.

• Após  registrado,  encaminha-se  à  USJu/CLI,  para  conferência,  cadastro  e 

arquivo.

Incorporação

Processo  pelo  qual   móveis  ou  imóveis  são  transferidos  através  de 

Integralização  de  Capital,  dos  Municípios  e  do  Estado  para  a  Sanepar,  

sucedidos de todos os direitos e obrigações.

Procedimento de Excelência

• A Diretoria  da  Sanepar  nomeia  através  de  Resolução,  uma  comissão  de 

empregados, com cargos técnicos compatíveis à função.

• Da mesma forma, o Município e o Estado também nomeiam a sua comissão 

de empregados, e em conjunto, compõem-se  uma Comissão Mista de estudo 

e avaliações.

• Após procedimento de aprovação pela Sanepar e pelo Município, submetesse 

à apreciação da Assembléia Geral Extraordinária – AGE, da Sanepar.

• A Ata expedida pela AGE – Assembléia Geral  Extraordinária  é passível  de 

registro, incorporando o imóvel ao patrimônio da Sanepar.

• Após  registrado,  encaminha-se  à  USJu/CLI,  para  conferência,  cadastro  e 

arquivo.

Permuta

Processo  pelo  qual  as  partes  transferem  uma  área  por  outra,  sem  o 

envolvimento de valores.
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Procedimento de Excelência

• A  composição  da  negociação  das  áreas  a  serem permutadas,  tem como 

parâmetro os valores homogeneizados de mercado, obtidos através de laudo 

de avaliação.

• A permuta só se concretizará quando os valores possuírem equivalência de 

preço.  No  caso  da  Sanepar,  poderá  ser  aceito  quando  a  transação  for 

favorável à empresa.

• O processo deverá ser encaminhado para a USJu/CDS, com solicitação de 

Parecer Jurídico. 

• Encaminha-se à USJu/CLI,  para análise notarial  e documental,  em seguida 

para aprovação em REDIR.

• Concluído o registro, encaminha-se à USJu/CLI, para conferência, cadastro e 

arquivo.

Dação em Pagamento

Processo pelo qual,  o devedor transfere o imóvel para a credora Sanepar, 

como forma de pagamento de débitos pendentes. 

Em caso de Órgão Público deverá ser aprovado por Decreto-Lei.

Procedimento de Excelência

• O imóvel deverá ser devidamente avaliado, através de laudo de avaliação, a 

fim de   apontar o preço de mercado imobiliário.

• A Unidade interessada solicitará Parecer Jurídico.

• O  Técnico  encaminha  o  processo  à  USJu/CLI,  para  análise  notarial  e 

documental e, em seguida, submete à aprovação em REDIR.

• Após aprovado, é formalizada a Escritura Pública de Dação em Pagamento e 

seu respectivo registro.
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• Após  devidamente  registrado,  encaminha-se  para  USJu/CLI  para  análise, 

cadastro e arquivo, bem como informação e cópia do registro, para a Unidade 

de Receita da Sanepar, solicitando a baixa do valor de débito pendente.

Reversão de Doação

Processo  pelo  qual  reverte-se  o  direito  do  domínio  da  propriedade  aos 

Outorgados,  uma  vez  que  cessada  a  necessidade  da  utilização  do 

empreendimento, conforme a Lei nº 8.666 de 21/06/93, Art. 17, II, baseadas 

nas condições estabelecidas na Escritura Pública de Doação, com cláusula 

específica de reversão.

Procedimento de Excelência

• Ocorre  quando  a  Unidade  proprietária  do  empreendimento  informa  do 

desinteresse do imóvel, através de competente parecer técnico.

• Providencia-se o laudo de avaliação e encaminha submetendo o processo a 

Parecer Jurídico.

• Encaminha-se o processo à USJu/CLI, para análise documental e notarial e,  

em seguida, para aprovação em REDIR.

• Após aprovado, elabora-se a Escritura de Reversão de Doação e o respectivo 

registro, com custas por conta do Outorgado.

• Após concluído o registro,  encaminha-se cópia à USJu/CLI,  para efetuar  a 

conferência e baixa do cadastro e do arquivo. 

Retrocessão

Processo pelo qual  a Expropriante Sanepar,  oferece a área de terras aos 

antigos proprietários desapropriados (expropriados).

Procedimento de Excelência

• Ocorre quando a área não cumpre mais a função para qual  foi  designada,  

oriunda de um processo desapropriatório.
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• A Unidade  proprietária  do  empreendimento  solicita  a  devolução  ou  venda 

(alienação) do imóvel através de competente parecer técnico.

• valor do imóvel deve ser devidamente corrigido, com base no valor indenizado 

da época ou procedido de nova avaliação.

• processo deverá ser submetido a Parecer Jurídico.

• Aos  expropriados  cabe  o  direito  de  preferência  em  adquirir  o  bem 

expropriado, conforme o Artigo  1150 do Código Civil, e Artigo 35 do Decreto-

Lei nº 3365/41.

• O Técnico encaminha uma carta-proposta ao expropriado através de A.R. – 

Aviso  de Recebimento,  ou  entrega-a  pessoalmente,  mediante  protocolo  de 

recebimento. O valor proposto será aquele apontado pela correção da USFI 

ou pelo laudo de avaliação,  conforme o Parecer Jurídico determinar.

• Havendo  interesse  do expropriado  em reaver  o  bem, o Técnico  elabora  o 

processo e encaminha-o à USJu/CLI, para análise notarial  e documental e, 

em seguida para aprovação em REDIR.

• Após  aprovado,  providencia  a  elaboração  da  Escritura  de  Retrocessão, 

efetuando o devido registro, com as custas por conta da Outorgada.

• Envia cópia do registro à USJu/CLI, para efetuar a baixa do cadastro e do 

arquivo.

Alienação

Processo de venda ou transmissão dos direitos  de domínio e propriedade 

para outro, através de Concorrência Pública.

Ocorre quando não foi possível a Retrocessão, em virtude do desinteresse do 

expropriado em adquirir o bem. 

Procedimento de Excelência

• A  Unidade  proprietária  do  empreendimento  emite  um  parecer  técnico, 

descaracterizando a necessidade de ocupação do imóvel.
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LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

• Providencia laudo de avaliação, a fim de apontar o preço real do imóvel no 

mercado imobiliário, bem como das benfeitorias, caso existam.

• Deverá obter o valor constante da Escritura, devidamente corrigido pela USFI,  

para servir de embasamento ao Parecer Jurídico.

• O processo deverá ser submetido a Parecer Jurídico, visando a Retrocessão 

ou Alienação.

• O Técnico encaminha uma carta-proposta ao expropriado, através de A.R. – 

Aviso  de Recebimento,  ou  entrega-a  pessoalmente,  mediante  protocolo  de 

recebimento. O valor proposto será aquele apontado pela correção da USFI 

ou pelo laudo de avaliação,  conforme o Parecer Jurídico determinar.

• Não havendo  interesse  do ex-proprietário  em readquirir  o  bem, o  Técnico 

elabora  o  processo  e  encaminha-o  à  USJu/CLI,  para  análise  notarial  e 

documental e, em seguida para aprovação em REDIR.

• Após aprovado, encaminha o processo para abertura de Concorrência Pública 

através da Unidade de Serviços de Aquisições - USAQ.

• Concluído  processo  de  concorrência  pública,  providencia  a  formalização 

através de Escritura Pública de Concorrência Pública Nacional e, no ato da 

assinatura, recebe o cheque nominal à Sanepar.

• Encaminha o cheque com uma informação e cópia da escritura à Unidade de 

Serviços Finanças - USFI.

• Após concluído o registro,  encaminha-se cópia à USJu/CLI,  para efetuar  a 

baixa do cadastro e do arquivo  da Sanepar.
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