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Oficio Circular n»j3^/2012-SEC
Goiânia

Processo n° 4121112/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Averbação da reserva legal

Senhor(a) Juiz (a).

Encaminho aVossa Excelência cópias do Despacho n° 3380/2012 edo Parecer
n° 259/2012 - TJA para conhecimento próprio ede seus pares, objetivando que orientem os
registradores de imóveis dispostos àsua disciplina sobre odisposto nos arts. 18. §4o. e29.
ambos da Lei Federal n° 12.651/2012. que fixam aexigência da averbação da reserva legal,
nos moldes ali delineados.

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

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

Atenciosamente,

a jj deUfejv>Wde2012

DE^BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

ofcir085/RC.G

Rua 10. n° 150. 11°andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GO - Fax(62) 3216-2711 -leleiudiciário 162) 3213-1581
correqsec@'jgo.jus.br
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Processo n°: 4121112

Nome: Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas
Jurídicas da comarca de Carmo de Rio Verde

Assunto: Faz consulta

Parecem0: 259/2012-2a JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

Trata-se de consulta formulada por KÊNIA CRISTINA
ALVES, respondente pelo Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos,
Civil das Pessoas Jurídicas da comarca de Carmo do Rio Verde, a
respeito da aplicabilidade das disposições contidas na Lei federal n°
12.651/2012 (Novo Código Florestal), que dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa.

Questiona como proceder em razão da criação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo artigo 29 da Lei 12.651/2012,
indagando se o registro no CAR desobriga a averbação da reserva legal no
Registro de Imóveis (artigo 18, § 4o).

Pergunta se "doravante todos os Cartórios de Registro
Imobiliários" poderiam admitir "a registro todos os títulos enumerados nos itens
números vinte e três até trinta e seis do artigo 167 da Lei n° 6015/73 (Lei de
Registros Públicos) e suas posteriores alterações sem a exigência de prévio
registro da reserva legal, ora suprimida de tais serventias por força de nova lei".

Na informação n° 245/2012 (fls. 09/10), a douta
Assessora de Orientação e Correição, Simone Bernardes Nascimento
Ribeiro, informa que sobre a matéria tem chegado a esta Corregedoria-
Geral várias consultas.

Esclarece que o artigo 29 criou o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), mas que manteve contato com a SEMARH (Secretaria do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado) e não souberam informar
sobre a implantação do cadastro.

Camila Nina Erbettatolfaántoe tora
A Rua 10,150,11° Andar - St. Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632

Fax (62)216-2677 -corregsec@tjgo.jus.br )-
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Sugeriu a expedição de ofício visando a obtenção das
informações necessárias e, no mérito, anexou cópia do Ofício-circular n °
163/2012, expedido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Santa Catarina (fl. 36), o qual orienta os registradores de imóveis daquela
unidade federativa no sentido de que, "até a implantação do CAR
(artigo 29, § 3° da Lei n ° 12.651/2012), as averbações
da Reserva Legal devem ser realizadas com base no Termo

de Cooperação Técnica Conjunto n° 1/2010", ressaltando que
"continua a obrigatoriedade da averbação da reserva legal no registro
de imóveis".

É o relatório.

Entendo que assiste razão à ilustre Assessora de
Orientação e Correição. Mas há outras considerações a tecer.

O artigo 12 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código
Florestal) dispõe que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de
vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das
normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, in verbis:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de

vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das
normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os
seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel:

I - localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em
área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado
em área de cerrado;

c) 20%) (vinte por cento), no imóvel situado em área
de campos gerais;

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vintepor cento).

Evidencia-se, assim, que o § 4o do artigo 18 da Lei
12.651/2012 desobriga a averbação da Reserva Legal nos Cartórios de
Registro de Imóveis apenas quando esta já houver sido registrada no
Cadastro Ambiental Rural (CAR).

É o que se depreende da leitura dos dispositivos legais
mencionados:

entoei..
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Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão
ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29,
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a

qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta
Lei.

§ 4" O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no
Cartório de Registro de Imóveis.

Desse modo, enquanto não desenvolvido e implantado o
CAR, subsiste a obrigação prevista no artigo 167, inciso II, "22" da Lei
6015/73.

Observa-se, então, que apenas a comprovação do
registro da reserva legal junto ao CAR (Cadastro Ambiental Rural)
desobriga a averbação da reserva legal nos cartórios de Registro de
Imóveis.

Ressalte-se que e esse é o escopo da lei, conforme
consta do artigo 12, já transcrito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) ainda não foi implementado no Estado de Goiás.

Há notícia recente de que a secretária do Meio Ambiente
(Jacqueline Vieira) esteve reunida com o Presidente do Ibama (Volney
Zanardi) e com o Superintendente do órgão em Goiás (Luciano Evaristo)
para tratar desse assunto. Todavia, apesar das tratativas a respeito, o fato
é que a efetiva implantação não foi concluída (notícia em anexo).

E a interpretação mais consentânea com o escopo da
lei, ao meu sentir, é a esposada pela Corregedoria do Estado do Espírito
Santo (recomendação materializada no Ofício circular n° 63/2012 - cópia anexa),
que, inclusive, está no mesmo sentido da informação da douta Assessora
Simone Bernardes Nascimento Ribeiro.

Nesse passo, manifesto-me no sentido de que seja
expedido ofício-circular a todos os Oficiais dos Registros de Imóveis do
Estado, a fim de que exijam a averbação da reserva legal como condição
para a prática de qualquer ato que resulte em transmissão,
desmembramentos, retificação ou alteração de domínio de imóvel rural,
enquanto não comprovado o registro da reserva legal junto ao Cadastro
Ambiental Rural - CAR.

Camila Nina Erbetta Na
A Rua 10.150.11" Andar - Si.Oeste. Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-26

Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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Com relação aos autos em apenso (4185897), que
também se referem a mesma matéria, tratando-se de solicitação de
providências protocolada pelo Presidente da OAB/GO, Dr. Henrique
Tiburcio Pena, e pelo Presidente da FAEG, José Mário Schreiner, impõe-se
que seja tomada a mesma diretiva, observando-se que, caso acatado o
parecer, com a expedição do ofício-circular as dúvidas serão dirimidas em
todo o Estado.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne
Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 05 de setembro de 2012.

a Nina Erbefo^ascimento e Moura
2( Juíza Auxiliar - GGJ

Rua 10,150,11" Andar- St. Oeste, Goiânia - GO- CEP74120-020 - Telefone (62)3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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Processo n° : 4121112/2012-Carmo do Rio Verde

Nome : Cartório de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e

Documentos de Carmo do Rio Verde

Assunto : Faz Consulta

DESPACHO N°
0

^ V /2012

Latente a conclusividade do Parecer n° 259/2012 (fs.

55/58), alinho-me às sugestões encampadas pela zelosa juíza auxiliar, Dra. Camila

Nina Erbetta Nascimento e Moura, determinando a expedição de ofício circular aos

diretores de foro do Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus pares e,

principalmente, para transmitirem orientação aos registradores de imóveis dispostos

à sua disciplina sobre o disposto nos arts. 18, § 4o, e 29, ambos da Lei federal n°

12.651/20121, dispositivos que exprimem a exigência da averbação da reserva legal

nos cartórios de registro de imóvel como condição para a prática de qualquer ato

que resulte em transmissão, desmembramento, retificação ou qualquer alteração de

domínio de imóvel rural, enquanto não comprovado pelos interessados o

respectivo registro junto ao Cadastro Ambiental Rural - CAR. Anexas à

comunicação coletiva, encaminhem-se cópias do parecer e desta provisão

1 Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente pormeio de inscríção
no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§4o O registro da Reserva Legalno CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 29. Écriado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional deInformação sobre Meio
Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbitonacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com
a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
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Após, oficiem-se à respondente do Cartório de Registro

de Imóveis do Cartório de Carmo do Rio Verde, ao Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção de Goiás, e ao Presidente da Federação de Agricultura

e Pecuária de Goiás, encaminhando-lhes cópias da peça opinativa e deste

despacho.

Ultimadas as providências ressaltadas, porque realizada

as finalidades de ordem, determino o arquivamento destes autos e do feito apenso.

À Secretaria Executiva, imprimindo-se urgência.

Goiânia, Cd de setembro de 2012.

FRM

DESafBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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