
corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

Oficio Circular n° OO /2012-SEC

PODER JUDICIARIO
('01regedoria-Geral da Justica
Secretaria F_xeczrtn'a

Goiania, ) A de de 2012.

Processo n° 3190145/2009

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orienta a todos os Juizes Diretores de Foro e titulares/respondentes dos servicos

de Registro de Imoveis de suas respectivas jurisdicoes, a observarem com a maxima

diligencia as normas impositivas contidas na Constituicao Federal, no Codigo Florestal

Brasileiro (Lei n°4.771/65), no Codigo Florestal do Estado de Goias (Lei no 12.596/95) e nos

dispositivos da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justica do

Estado de Goias.

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelencia copias do Despacho no 3979/2011, e do Parecer

n° 779 /2011 e da informacao de fls. 68/69, para conhecimento e providencias de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste orgao correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicacoes).

Atenciosamente,

RIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justica

Rua 10 , n° 150 , 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiania-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciario (62) 3213-1581
co regsec_a>tjgoius_br



Processo n° : 3190145/2009 - Goiania

Nome : Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente

Assunto : Faz Solicitacao

DESPACHO No /2011.

Trata-se de expediente formulado pela Promotora de Justica a

epoca Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Dra. Sandra

Mara Garbelini , solicitando que esta corregedoria inclua em seus atos normativos

preceito relevando a obrigatoriedade de manutencao da averbacao da reserva legal

nos imdveis que estavam situados na zona rural e passaram para zona urbana ou de

expansao urbana. Ao fim, apos judiciosa fundamentacao, requer sejam orientados os

titulares e respondentes dos registros de imoveis a observarem a legislacao pertinente,

inclusive o disposto nos artigos 791/794 e 797 da Consolidacao dos Atos Normativos

desta casa censora.

Informes prestados pela diligente Assessora-Geral (fs. 68/69)

delineiam a desnecessidade de normatizacao da materia e sugerem o acolhimento do

pleito no tocante a orientacao dos registradores , posicionamento corroborado pelo

ilustre 31 JuizAuxiliar (f. 71).

De fato, alem da questao ja ter sido objeto de apreciacao em

outros procedimentos , a Constituicao Federal (art. 129, I), o Codigo Florestal Brasileiro

(Lei n° 4.771/65) e o Codigo Florestal do Estado de Goias (Lei n° 12.596/95) vedam a

alteracao da destinacao das reservas legais, mantendo a averbacao ja efetivada e

garantindo sua nao reducao ou remanejamento , a qualquer titulo , mesmo em se

tratando de parcelamento de imovel. Tambem a Consolidacao dos Atos Normativos

desta corregedoria disciplina a materia (arts. 791/794 e 797), inclusive orientando as



magistrados a como proceder, quando da prolacao de sentengas, nos casos em que ja

existente a averbacao da reserva legal e naqueles em que nao efetivada (art. 791).

Desta forma, rejeito a solicitacao de nova normatizacao interna

sobre a questao, por desnecessaria, e determino a expedicao de officio circular a todos

os diretores de foro do Estado para conhecimento proprio, de seus pares e,

principalmente, de todos os titulares/respondentes dos servigos de Registro de lmoveis

de suas respectivas jurisdicoes, orientando-os a observarem com a maxima diligencia

as normas impositivas contidas na Constituicao Federal, nas leis anteriormente citadas

e nos dispositivos da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da

Justiga do Estado de Goias. Faga-se acompanhar o expediente de cbpias da

informacao de fs. 68/69, da pega opinativa de f. 71 e deste ato.

Cientifique-se do teor deste despacho o atual Coordenador do

Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Promotor de Justiga Jales Guedes

Coelho Mendonga.

Apos , arquivem-se.

A Secretaria Executiva.

Goiania , 13 de dezembro de 2011.

gacfor NE`' TELES DE PAULA
Corregedof3eral da Justiga em Substituirao

desp71 OCVM/SGS
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Processo n° : 3190145
Nome COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO

MEIO AMBIENTE

Assunto : FAZ SOLICITACAO

Adicional : GOIANIA

PARECER No 779/11 - 30 JA-CGJ

Senhora Desembargadora,

Vistos e relatados os autos, MANIFESTA este

parecerista nos mesmos moldes encartados na deliberagao de folhas

63/65, em que a Comissao de Legislagao e Controle dos Atos

Normativos desta casa concluiu ser prescindivel a alteragao do

dispositivo da nossa CAN posto que a materia em yoga ja e tratada

por lei federal (4771/65), o que foi corroborado as folhas 68/70. 0

que se sugere e que seja expedido officio-circular com vistas a

esclarecer a questao levantada nas iniciais.

Assim, se acatada a propositura relativa a

expedigao do officio e executada a medida, SUGIRO o arquivamento dos

autos.

Goiania, 03 de novembro de 2011

WILSON DA SILVA DIAS

30 JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA

Re 10, 150, 119 Pvxtr - St. C? , Go" - CD - CEP 74120-020 - Teieb (62) 3216-2632 - Fax (62)216-2677
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PROCESSO N°: 3190145/2009

NOME : Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Meio Ambiente

ASSUNTO : Faz Solicitacao

COMARCA : Goiania

INFORMACAO NO 216/2011

Senhor 3° Juiz Auxiliar:

A Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio

Ambiente, Dra. Sandra Mara Gabelini, requer seja incluido nos atos normativos desta

Corregedoria, orientacao aos registradores da necessidade de se manter a averbacao

da reserva legal nos imoveis que situavam na zona rural e passaram para zona urbana

ou de expansao urbana, visando a observancia do art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771/65

(Codigo Florestal Federal), art. 21 da Lei n° 12.596/95 (Codifo Florestal Estadual) e art.

129, I, da Constituicao Federal.

Requer, ainda, que este Orgao Correicional recomende aos

registradores de imoveis, no sentido de observarem os dispositivos dos artigos 791 a

794 e 797, da Consolidacao dos Atos Normativos desta Corregedoria.

Passo a Informar:

A Lei n° 7.803, de 18/07/89 , trouxe modificarao na legislarao

federal que garantiu a perpetuacao da reserva legal, pois determinou que uma vez

averbada na margem da matricula do imovel , a vedada a alteracao de sua destinacao

nos casos de transmissao ou de desmembramento.

Uma das inovag6es de destaque introduzidas pelo Estatuto

Rua 10 , till 150, 111 andar. St. Oeste; Goiania - Goias - CE-P-7-4 120-220 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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das Cidades (Lei n° 10.257/01 ) foi a inclusao da necessidade de integrag5o entre as

atividades do campo e das cidades como decorrencia do desenvolvimento socio-

economico dos perjmetros urbanos . Esta integrag5o parte da necessidade de uma

major interag5o entre os meios urbano e rural , ainda que respeitadas as suas

diferengas e peculiaridades, como resultado da expansao urbana das cidades no meio

rural , bem como a proteg5o , preservag5o e recuperacao do meio ambiente natural e

construjdo , do patrimonio cultural e historico.

0 Codigo Florestal Estadual , Lei n° 12. 596/95, tambem

preocupou -se com a preservag5o da reserva legal quando ha modificacao na zona de

localizag5o do imovel , determinando em seu artigo 21, que quando houver

transformag5o de imovel rural em urbano com qualquer finalidade, deve-se exigir a

manuteng5o da reserva legal averbada.

Diante da existencia de dispositivos legais tanto na esfera

federal como na estadual, exigindo a permanencia da reserva legal quando houver

transformacao do imovel rural em urbano, entendo , salvo melhor juizo de Vossa

Excelencia , que nao ha necessidade desta Corregedoria normatizar ainda mais a

materia , sendo necessario apenas editar officio -circular recomendando aos

registradores de imoveis deste Estado o cumprimento das legislag6es citadas e, ainda,

dos artigos 791 a 794 e 797 da CAN.

ASSESSORIA GERAL da Corregedoria-Geral da Justiga do

Estado de Goias, em Goiania, aos 15 de setembro de 2011.

SIMONE BERNARDES NASCIMENTO RIBEIRO

Assessora Geral
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