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Processo n° 4315456/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunicação acerca da possibilidade de efetuação da averbação de atos de

admissão de domínio de imóvel rural mediante a apresentação da cópia do protocolo, na

SEMARH-GO, do pedido de averbação da reserva legal no CAR e documentos (pie o

instruíram

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

registradores de imóveis do Estado submetidos a sua disciplina, cópias do Despacho

n°l 294/2013 e do Parecer n° 135/2013-2°JA. extraídas do expediente supramencionado.

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

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

ofcir054RC

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANCO/FERREIRA PERILO
Corregedòra-yeral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Qesle - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br
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geral da justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4315456/2012-Jaraguá

Nome : Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá

Assunto : Faz Consulta

DESPACHO N° /2013

4-i

Cuida-se de ofício encaminhado pela Juíza de Direito e

Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá, Dr3 Marianna Azevedo Lima, em que se

formula consulta sobre o procedimento a ser adotado pelos Cartórios de Registros de

Imóveis quanto à averbação de reserva legal.

Requer que seja dirimida a questão sobre a possibilidade de

ser adotada a prática de averbação de atos de transmissão de domínio com a

apresentação apenas das cópias do protocolo do pedido de averbação da Reserva

Legal e documentos que o instruíram e que tramita junto à Secretaria do Meio

Ambiente e dos Recursos Hídricos, em virtude da demora na análise por este órgão

estadual do pedido de homologação da reserva legal.

Notificado, o Secretário do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos do Estado de Goiás, encaminhou o ofício n° 002/2013, subscrito pela Gerente

de Biodiversidade da SEMARH, Cristiane Silva Souza, no qual informa que a demora

relativa à autorização da reserva legal é transitória e que a Secretaria está apta a

receber o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro público eletrônico de âmbito

nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, estando apenas no aguardo da

liberação do sistema pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

Acrescenta, ainda, que concorda com a sugestão dada pela

consulente, de que a transmissão de domínio e o registro de imóvel sejam realizados

com a apresentação das cópias do protocolo do pedido de autorização de reserva legal

(fs. 16/17).

Na informação n° 072/20131 (fs. 19/21), a Assessora
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Correicional, Simone Bemardes Nascimento Ribeiro, esclarece que a eficácia do ofício

circular n° 137/2012, de 11/09/2012, se estenderá até a efetiva implantação do CAR e

que é perfeitamente viável a averbação de atos de transmissão de domínio com a

apresentação apenas das cópias do protocolo, na Semarh-GO, do pedido de

averbação da reserva legal e documentos que o instruíram, porquanto a demora na

análise do procedimento, causa prejuízo aos interessados, paralisando o andamento

das transações afetas à negociação de terras rurais em todo o país.

No parecer n° 135/2013, o 2o Juiz Auxiliar, Dr° Antônio Cézar P.

Menezes, opina para que sejam autorizadas eventuais transações de imóveis rurais

mediante a apresentação de cópias do protocolo do pedido de averbação da reserva

legal no Cadastro Ambiental Rural, junto à SEMARH-GO, bem assim dos documentos

que instruíram o pedido, expedindo-se ofício circular para os Diretores de Foro e

Oficiais de Registro de Imóveis do Estado de Goiás e, após, arquivando-se o presente

feito (fs. 30/32).

É o relato.

Conforme prescreve o artigo 18, § 4o, da Lei 12651/20121

(Código Florestal), o registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural desobriga a

averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

Entretanto, consoante se depreende das informações de fs.

16/17, prestadas pela Gerente de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente e

dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, Cristiane Silva Souza, o Cadastro

Ambiental Rural (CAR) ainda não foi implementado no Estado de Goiás, o que acarreta

demasiada demora na análise dos pedidos de homologação da reserva legal pela

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, gerando

prejuízos aos interessados, já que dificulta a transação de terras rurais.

Com efeito, como bem pontuado pelo parecerista, a adoção da

medida sugerida no presente procedimento não importará em prejuízos aos fins a que

1Art 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 dçstipação, nos casos de transmissão, a qualquer
título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta li

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartóriode Registro de Imóveis (...)
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se destinam a novel legislação, - proteção da vegetação nativa", porquanto, nos termos

do artigo 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012, a obrigação de registro da reserva legal

transfere-se ao sucessor.

Demais disso, "uma vez apresentada a documentação exigida

pela lei à SEMARH-GO, a destinação da área considerada reserva legal não poderá

mais ser alterada sem a devida apreciação por aquele órgão."

Nessa ordem, acolho o parecer de fs. 30/32 e determino a

expedição de ofício-circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para que

cientifiquem os Registradores de Imóveis do Estado acerca da possibilidade de

efetuarem a averbação de atos de transmissão de domínio de imóvel rural, mediante a

apresentação da cópia do protocolo, na SEMARH-GO, do pedido de averbação da

reserva legal no CAR e documentos que o instruíram. Faça-se acompanhar a

comunicação de cópias da peça opinativa e deste despacho.

Cumpridas as providências, extraia-se cópia deste despacho e

junte-se-a ao processo em apenso, arquivando-se ambos os autos.

À Secretaria Executiva, imprimindo-se urgência.

Goiânia, 02 abril de 2013.

JCR

Desembargadora NELMABHANC0 FERREIRA PERILO
Corregedorà-Geral da Justiça
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PROCESSO N°: 4315456 - 4408781

NOME: Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá
ASSUNTO: Faz Consulta

COMARCA: Jaraguá
PARECER N°: 135/2013-2° JA

Ilustre Desembargadora Corregedora,

A juíza de direito Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá,

faz consulta acerca da possibilidade de averbar os atos de

transmissão de domínio de imóveis rurais, apenas com a

apresentação das cópias do protocolo do pedido de averbação da

reserva legal junto à Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos do Estado de Goiás (SEMARH), em razão da demora na

homologação do referido pedido (fls. 05/06).

Instada a se manifestar, a Gerente de Biodiversidade da

SEMARH informou que a demora na homologação do pedido de

reserva legal é transitória, pois aquela secretaria está apenas
aguardando a liberação da Ministra do Meio Ambiente para começar a

utilizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que tornará menos morosa

a aprovação (fl.17). Sobre a consulta, não trouxe qualquer objeção à
sugestão apresentada pela consulente.

A Assessoria de Orientação e Correição desta Corregedoria
se manifestou favorável à consulta formulada e ressaltou a vigência

do Ofício-circular número 137/2012, até que seja implantado

integralmente o Cadastro Ambiental Rural (fls. 19/21).

Os autos apensos, número 4408781, tratam da mesma

matéria discutida no presente feito.

É o suficiente relato.

GMMC
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Passo à manifestação.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 18, § 4o, da Lei

n°. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) desobriga a averbação da

reserva legal no Cartórios de Registro de Imóveis apenas quando esta

já houver sido registrada no Cadastro Ambiental Rural.

No presente caso, o que se verifica é que o Cadastro

Ambiental Rural ainda não foi implementado no Estado de Goiás. E é

certo que a demora na análise dos pedidos de homologação da

reserva legal na Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos do Estado de Goiás pode gerar grandes prejuízos aos

interessados, interferindo, inclusive, nas negociações de terras em

todo o Estado.

Nesse sentido, entendo não haver objeção legal para o

acolhimento da manifestação da Assessoria de Orientação e

Correição, no sentido de se autorizar eventuais transações de imóveis
rurais mediante a apresentação de cópias do protocolo do pedido de
averbação da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural, junto à
SEMARH-GO, bem assim dos documentos que instruíram o pedido.

Saliento que a adoção da medida, s.m.j., não importará em
prejuízo aos fins a que se destinam a novel legislação - proteção da
vegetação nativa, eis que a obrigação de registro da reserva legal
transfere-se ao sucessor, seja de que natureza for, em caso de
alienação, nos termos do artigo 2o, § 2o, Lei n°. 12.651/2012.

E, uma vez apresentada a documentação exigida pela lei à
SEMARH-GO, a destinação da área considerada reserva legal não
poderá mais ser alterada sem a devida apreciação por aquele órgão.

Ademais, o artigo 14, § 2o, da lei mencionada dispõe sobre a
impossibilidade de imputação de sanção administrativa ou mesmo
restrição a direitos, após a protocolização da documentação exigida
para a análise da localização da reserva legal.

Há se sublinhar, ainda, que os proprietários rurais que já

GMMC 2
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possuem a reserva legal devidamente averbada à margem da

matrícula de seus imóveis no respectivo registro, com delimitação

certa, poderão apenas repeti-la perante o Cadastro Ambiental Rural,

consoante a inteligência do artigo 30 e seu Parágrafo único, da

legislação já mencionada.

Desse modo, sugiro, respeitosamente, que seja expedido

Ofício-circular aos Diretores de Foro e aos Oficiais de Registro de

Imóveis do Estado, cientificando-os da possibilidade de averbação de

atos de transmissão de domínio de imóvel rural, mediante a

apresentação de cópias do protocolo do pedido de averbação da

reserva legal no CAR, e documentos que o instruíram, junto à

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de

Goiás.

Caso acolhida a sugestão acima, manifesto-me pelo

arquivamento deste procedimento e do seu apenso, cientificado-se a

juíza de direito Diretora do Foro de Jaraguá e o juiz de direito Diretor

do Foro de Goianesia, uma vez que inexistem outras providências a

serem adotas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 18 de março dfe 2013.

GMMC

Antônio Cézar R Meneses

2o JuizAJjxiliar-CGJ
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