
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE RONDÔNIA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Autos n. 0066286-87.2010.8.22.1111
Requerente: Milton Alexandre Sigrist

Vistos.

o notário e registrador Milton Alexandre Sigrist, titular do
Registro de Imóveis da Comarca de Alvorada do Oeste, solicita uniformização
quanto ao procedimento relativo à averbação da reserva legal na pequena
propriedade, em face de orientações divergentes dos juízes corregedores
permanentes, de um lado no sentido de se exigir a averbação da reserva legal
como condição para realização de atos que impliquem na transmissão de
domínio, desmembramento ou retificação de área, e de outro, no sentido de
não se exigir a averbação.

Sustenta que o art. 15 do Decreto n. 7.029/2009 estabeleceu
que a averbação da reserva legal na matrícula da pequena propriedade
somente será exigida a partir de 11/6/2011.

Fundamenta que a matéria já foi regulamentada no Mato
Grosso do Sul, restando determinado que a averbação da reserva legal não é
condição para a realização de atos, mas estabeleceu que nas matrículas em
que a reserva legal ainda não fora averbada, constará ciência do
proprietário quanto a sua obrigação em realizar a referid aver '.ação, em
cumprimento a legislação ambiental estadual vigente. !

Por fim, aduz que o pedido foi ndereça o à esta
Corregedoria-Geral, por se tratar de uniformização de ntendim ntos entre
juízes corregedores permanente do Estado.

Pois bem.
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I.

o requerente solicita orientação quanto a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal como condição sine qua non para a prática de
atos de transmissão, desmembramento e retificação de área imobiliária,
devido a divergência de orientações dos juízes corregedores permanentes do
Estado.

Com razão o requerente, na Comarca de Ouro Preto do
Oeste o juiz corregedor permanente baixou portaria autorizando os
registradores de imóveis proceder registros nas matrículas, ainda que não
tenha sido averbada a reserva legal, tendo em vista que a a Comarca ainda
não está georreferenciada.

Em outro sentido as Comarcas de Cerejeiras e Alvorada do
Oeste, cujo juízes corregedores permanentes obrigam a averbação da
reserva legal como condição para o registro na matrícula dos imóveis.

Recentemente, em sessão de 26/10/2010, a 2a. Câmara
Cível deste Tribunal de Justiça julgou recurso de apelação sobre a matéria em
comento, autos do processo n. 0038999-15.2009.8.22.0003, DJE n. 198 de
27/10/2010, no sentido de desobrigar a averbação da reserva legal nos atos
registrais.

Considerando que a decisão mencionou decisões desta
Corregedoria-Geral, vale transcrever o voto do relator Juiz Glodner Luiz
Pauletto, na íntegra, o qual foi acompanhado à unanimidade pelos pares:

"[ ...] Pretende o apelante, como dito, condicio r a omologação da
partilha ao cumprimento de providências de reserv ção ambiental.
Esse é também o objeto do agravo retido, raz o por qué ambos hão de
ser analisados concomitantemente. /

Em vista da conscientização ambiental, á disgositivos legais que
limitam o direito de propriedade em prol d meio mbiente, entre eles o
que impõe, no caso do proprietário rural, conservação de um
percentual do imóvel como reserva florest , a chamada reserva legal,
que compreende a área de cobertura ve tal destinada à preservação,
e está prevista nos artigos 1°, 16° 2lAo do Código Florestal (Lei n°
4.771, de 15/9/65).
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Consta no referido Código, em seu art. 1o, ~ 20, 111, o conceito de
reserva legal: "área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas".

Pela leitura do artigo supracitado, conclui-se que a reserva legal
constitui uma limitação administrativa, visto que foi criada por lei, o
Código Florestal, e é imposta pelo Poder Público de forma unilateral,
geral e gratuita sobre a propriedade particular.

Com efeito, o Código Florestal criou o instituto da reserva legal e com a
edição do Decreto n. 6.514/08, passou a se prever expressamente que
a não averbação da reserva legal constitui infração ambiental, podendo
cominar em pena de multa.

No entanto, a instituição da reserva legal depende de um prevlo
processo de licenciamento rural conferido ao particular pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental- SEDAM.

Na eventual inércia desta Secretaria Estadual, quanto à análise e
concessão do licenciamento rural, opera-se, como consequência, uma
violação ao direito de propriedade do particular, o qual fica impedido de
averbar a reserva legal no registro de seu imóvel rural, até manifestação
da SEDAM.

Da análise acurada da matéria, nos termos do parecer da lavra do
eminente Procurador de Justiça Edmilson José de Matos Fonseca (fls.
181/184), não há como se condicionar a homologação da partilha ou
alterações nos registros imobiliários à prévia averbação da reserva legal
no registro do imóvel, se o próprio Estado não dá condições de
providenciá-Ia.

(trinta e três mil,
ainda estão

Portanto, neste período de oito
quinhentos e dezessete) pedidos de lic

Pesquisando sobre a matéria, em exame ao proc administrativo
Autos n. 0016982-22-2010.8.22.1111, que amit perante a
Corregedoria-Geral da Justiça, tratando da mes a matéria, a SEDAM
informou às fls. 116/121, que nos últimos oito a os, foram protocolados
o total de 38.671 (trinta e oito mil seiscentos e tenta e Úm) pedidos de
licenciamento ambiental rural, e destes, apen 5.154 (CinCO mil cento e
cinquenta e quatro) pedidos foram deferid s, com concessão da
licença ambiental rural e consequente viabilização da averbação da
reserva legal no registro imobiliário.
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aguardando análise e deferimento, o que significa que o particular está
aguardando até oito anos para conseguir ver sua reserva legal
averbada no registro de imóveis.

Condicionar esta averbação da reserva legal à realização de atos que
impliquem na transmissão de domínio, desmembramento ou retificação
de área, significa, em tese, obrigar o particular a ficar aguardando por
até oito anos para poder vender seu imóvel!

Ora, se não há nenhum critério tampouco prazo para a concessão da
licença ambiental rural pela SEDAM, como imputar ao particular o ônus
de aguardar ad eternum a conclusão dos trabalhos, para então
possibilitá-lo de praticar atos de venda, desmembramento, matrícula ou
retificação de área de um imóvel que lhe pertence, por conta do registro
imobiliário que possui?

A insegurança jurídica decorrente desta situação é maior ao condicionar
o registro de um ato à averbação da reserva legal a permitir o registro
de atos que impliquem na transmissão de domínio, desmembramento
ou retificação de área, independentemente da averbação da reserva
legal.

No mesmo sentido são os recentes Acórdãos trazidos à colação, do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"RETIFICAÇÃODE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Pretensão do
Ministério Público que os requerentes indiquem a reserva
florestal, nos termos do artigo 16, do Código Florestal.
Desacolhimento. Hipótese de pedido fundamentado no art. 213
da lei de Registros Públicos. Análise da jurisprudência sobre o
tema. Exigência indevida em pedido de retificação de registro
imobiliário. Recurso improvido" (APELAÇÃO CíVEL W

231.426.4/9_00, da Comarca de BURIT ReI. Álvares
lobo, 83 Câmara de Direito Privado, j. 23/ /2004

"Retificação de área. Exigênci preliminar, imposta
Judicialmente, no sentido de efetuar e reserva legal florestal.
Descabimento. Feito restrito a seu objeto específico.
Inocorrência do propósito de exploração florestal de
propriedade privada. Condição à ~ tela de direito não prevista
em lei, e, portanto, inexigível Proviment do agravo" (Agi n.
97.020_4 CARDOSO, 33 Câmara de . eito Privado, ReI. Ney
de Melo Almada, j. Em 08/02/1999

Vale frisar que o entendimento acim encontra harmoDia com a vigente
orientação emanada da Corregedoria Gera a Justiça do Tribunal de
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Justiça do Estado de São Paulo, parecer nO 304/00-E, proferido no
processo CG nO421/2000 e aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça,
Des. Luís de Macedo.

Vale transcrever trechos do parecer:

"REGISTRO DE IMÓVEIS. Reserva Florestal legal.
Indeferimento de requerimento formulado pelo Ministério
Público visando à edição de portaria condicionando o ingresso
de ato translativo da propriedade imobiliária rural e de
desmembramento de tais imóveis no registro imobiliário à
averbação da reserva florestal legal. Indeferimento. Recurso
não provido.

[...] Almeja o recorrente condicionar o ingresso no registro
imobiliário dos títulos translativos da propriedade imobiliária
rural e de fracionamento do imóvel rural à efetivação da
averbação relativa à área de reserva legal, sustentando que tal
condicionamento decorre da norma do 9 2° do art. 16 do
Código Florestal (Lei 4.771/65) acrescido pela Lei 7.803/89,
que determinou a averbação da área destinada à reserva legal
na matrícula imobiliária, coibindo a alteração de sua destinação
nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.

Sem razão, contudo, em que pesem as doutas opiniões em
sentido contrário.

É certo que o Código Florestal, no 9 2° do art. 16, determina
imperativamente a averbação da reserva florestal legal na
matrícula imobiliária: 'A reserva legal. .. deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente ...'.

[...]

'Não está o oficial do Registro de imóv' impedido de praticar
atos de registro sem que const~ atrícula a averbação da
reserva legal. A lei não o p . e. E observe-se que o legislador
foi preciso quando quis limitar de do oficial,
subordinando-o ao cumprimen o da exigência legal pelo
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proprietário. De fato, dispõe o art. 37 do Código Florestal:

"Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de

Imóveis os atos de transmissão inter vivos ou causa mortis,

bem como a constituição de ônus reais sobre imóveis da zona

rural, sem a apresentação de certidão negativa. de dívidas

referentes a multas previstas nesta Lei ou nas Leis estaduais

supletivas, por decisão transitada em julgado".

'É evidente que se houvesse limitação à alienação ou à
oneração de bens imóveis pelo proprietário que não tivesse
averbado a reserva legal, ela estaria expressa na leL' (pg. 210).

[...]

Além de se louvar na posição "já pacificada pela Jurisprudência
desta Colenda Corte", o douto Procurador de Justiça assevera,
em sua manifestação, "que não se está negando vigência à
legislação ambiental, pois, como ensina a Colenda Câmara
Especial do Meio Ambiente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
'Aliás, a averbação é ato secundário, pois, na verdade, a
reserva legal, como limitação administrativa à propriedade,

independe daquela providência, já que decorre de lei. O
proprietário ou possuidor é obrigado a reservar 20% da área da

área para tais fins. Não é a averbação que gera tal obrigação.

Ela preexiste àquela providência registrária' (Agravo de
Instrumento nO 516.949_5/6_00, reI. Desembargador Samuel
Junior, v. U., j. 29.06.2006)" (fls. 188).

Ora, se não bastassem os custos para se concluir o pro esso de
licenciamento ambiental rural, o particular ai da teria que es erar pela
boa vontade da SEDAM em conceder-lhe o Iicenciame o, para sé
então levar a reserva legal a registro?

Soma-se ao entendimento manifestado pela Corregedoria-Geral da
Justiça do TJ/SP, o fato de que impor restrição tamanha ao proprietário
de terra rural, assim como fazê-lo aguardar até mesmo oito anos para
ver averbada a reserva legal, fato que seria condição para a prática de
outros atos de modificação do registro do imóvel, não e ntra guarida
legal, além de violar o seu direito de pro 'edade, arantido
constitucionalmente.

A Lei nO4.771, de 15/9/65, que instituiu a res a legal e obrigou o
proprietário de terra rural a averbar a rese [!O...@9istrodo imóvel, não
previu que esta obrigatoriedade poderia restarmv~a, em razão
da precariedade do órgão estatal. É incontroverso que a SEDAM não
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dispõe de estrutura logística, nem mesmo de pessoal para processar e
concluir os processos de licenciamento rural, em tempo razoável.

Inclusive a própria Secretaria informa, às fls. 116/121 dos autos n.
0016982-22-2010.8.22.1111, que tramita perante a Corregedoria-Geral
da Justiça, que a demora no processamento dos pedidos de
licenciamento ambiental rural deve-se à escassez de pessoal para atuar
nos processos.

Desta feita, diante do que foi analisado, conclui-se que o particular não
pode ser prejudicado em razão da morosidade do Estado na prestação
da licença ambiental rural, razão pela qual os serviço registrais de
imóveis do Estado de Rondônia não devem condicionar a prática de
atos que impliquem em transmissão, desmembramento ou retificação
de área à averbação da reserva legal.

Atente-se que a não instituição da reserva legal portanto, não obsta a
modificação da matrícula do imóvel.

Outro fato concreto na seara da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, versando sobre a mesma matéria, se consolidou
nos Autos n. 0023149-89.2009.8.22.1111, ao homologar a Portaria n.
002/2009 baixada pelo MM. Juiz Corregedor permanente da Comarca
de Ouro Preto do Oeste, Dr. José Antonio Barreto, onde determina ao
titular do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, que
proceda o registro dos títulos definitivos de propriedade conferidos pelo
INCRA, exclusivamente em relação aos imóveis situados em Ouro Preto
do Oeste, independentemente da existência de georreferenciamento.

O excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Paulo
Kiyochi Mori, ao fundamentar a sua decisão no citado processo, datada
de 22 de setembro de 2010, assim se manifestou:

A portaria trazida para análise é legal e deve ser cumprida em
seus estritos termos, pelo serviço registral da Comarca de Ouro
Preto do Oeste, até que sejam concluído serviços de
georreferenciamento das áreas rurais da . ada co arca, pelo
Instituto Agrário e Pelo Ministério do Des volviment Agrário.

ADMINISTRATIVO. GEORREFERENCIAMEN RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A ART. 5°, LXXVIII,
DA CONSTITUiÇÃO.
1- O art. 5° LXXVIII, da Constituiçã assegura, como direito
fundamental, a razoável du - do processo judicial ou
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administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
2 - No caso, ficou comprovado que, em 9.5.2007, foi
protocolizado requerimento administrativo de
georreferenciamento, pendente de apreciação até a data da
impetração em 17.9.2007.
3 - O impetrante não pode ser prejudicado em razão da
morosidade do exame do processo administrativo.
4 - Remessa oficial a que se nega provimento (TRF1 -
2007.36.00.013394-0/MT ReI. Des. JOÃO BATISTA
MOREIRA - 5a T - 24/10/2008, DJF1 p. 125).

Conforme já demonstrado acima, no Estado de Rondônia, repito, o
particular está aguardando mais oito anos para conseguir ver sua
reserva legal averbada no registro de imóveis, por morosidade do
exame do seu processo administrativo perante a Secetaria Ambiental,
portanto, não é justo e nem razoável negar a homologação de uma
partilha de bens em processo de inventário, condicionando-lhe em
proceder a aludida averbação.

Assim, a averbação da reserva legal no registro do imóvel rural não
pode ser imposta como condição à prática dos atos de abertura de
matrícula, transmissão, desmembramento ou retificação imobiliária,
quanto mais impedir a partilha entre herdeiros no processo de
inventário, consoante fundamentos vertidos pelo eminente Procurador
de Justiça em seu bem lançado parecer de fls. 181/184.

Em suas palavras, a homologação de partilha é um "procedimento
administrativo de apuração contábil dos bens transmissíveis por
herança", não comportando o rito a imposição de medidas de proteção
ao meio ambiente.

Mesmo porque, "o procedimento está centrado na análise dos haveres
do acervo de bens, no pagamento das dívidas deixa elo falecido,
na divisão do patrimônio entre os herdeiros e no p ament do imposto
de transmissão, quando este for devido". (fI. 182

Em verdade, não há amparo legal para dete

visto não haver indício de que tenha cometido ilícito a

Evidentemente, a matéria ambiental é alh' à finalidade do
procedimento de partilha e não pode ser apura sob este rito especial,
dada sua necessidade de ampla e com pie ilação probatória.

Em caso similar, a Corte manifestou-se nos se s:
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Apelação cível. Usucapião bens imóveis. Requisitos.
Demonstrados. Procedência. Questões ambientais invocadas.
Improvimento. O pedido de usucapião, por constituir forma
originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado
de todos os requisitos legais autorizadores. Para tanto, há que
estar presente a prova da posse, elemento essencial ao
reconhecimento do direito pleiteado, de forma ininterrupta e
com ânimo de dono. Caso em que a prova produzida é
suficiente a propiciar julgamento favorável aos autores, ante a
comprovação dos requisitos legais para aquisição da
propriedade por usucapião. Questões ambientais não são
requisitos da ação de usucapião extraordinário, devendo ser
afastada tal alegação (ReI. Desembargador Paulo Kiyochi Mori,
AC n. 1003475-42.206.8.22.0003 j. 30/03/2009).

Ademais, se acaso houve ilícito ambiental, nada impede sua apuração
mediante regular procedimento administrativo, a ser instaurado perante
o órgão competente que, sendo o caso, aplicará as sanções cabíveis.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo retido e ao recurso de
apelação.

É como voto."

Evidencia-se portanto, a necessidade de uniformização da
matéria, mormente após informações do INCRA, à fI. 17 dos autos n.
0023149-89.2009.8.22.1111, que tramitou nesta Corregedoria-Geral, de que
não há previsão para o término do georreferenciamento das áreas do Estado
que lhe competem.

11.

Georreferenciamento é a definiçã da dirrensão e
localização de um imóvel rural, através de lev tamento opográfico
adequado ao Sistema Geodésico Brasileiro, realiz o de aco do com as
normas técnicas reguladas pelo Instituto Nacional d Colonizaç- o e Reforma
Agrária - INCRA.

Trata-se do mapeamento do imóvel ural, realizado por
iniciativa de seu proprietário e sujeito à certifica - do INCRA, mediante
emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel ai ( CIR).
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Com o advento da Lei nO 10.267/2001 que alterou alguns

artigos da Lei de Registros Públicos, o georreferenciamento prévio passou a
ser obrigatório para os casos de desmembramento, parcelamento ou
remembramento de imóveis rurais, bem como para efetivação de registro.

Conforme pontuado alhures, a Lei 10.267/01, inicialmente
regulamentada pelo Decreto nO 4.449/02, incumbiu ao INCRA o ônus de
certificar se a área georreferenciada não se sobrepõe a nenhuma outra
constante de seu cadastro e que o memorial atende às exigências técnicas,
conforme ato normativo próprio.

Com efeito, nota-se a clara intenção do legislador no sentido
de forçar os proprietários de imóveis rurais ao cadastro pormenorizado de
seus bens, por meio do georreferenciamento, o que é louvável, pois a melhor
fiscalização em relação aos imóveis rurais é de curial importância para o
desenvolvimento do país.

Entretanto, como dito, o georreferenciamento constitui um
mapeamento do imóvel rural sujeito à certificação do INCRA.

Na eventual inação do referido Instituto agrário, quanto à
validação e certificação do georreferenciamento, como já exposto, opera-se,
como consequência, uma violação ao direito de propriedade do particular, o
qual fica impedido de desmembrar, parcelar, remembrar ou levar a registro o
seu imóvel rural, até manifestação do INCRA.

NTO. RAZOÁVEL
RT. 50, LXXVIII,
- pode ser

ADMINISTRATIVO. GEORREFERENCIA
DURAÇÃO DO PROCESSO. 10 -
DA CONSTITUiÇÃO. [...] 3. O im

A exemplo, decisão dos autos n.
do citado Tribunal Regional Federal:

Não por acaso diversos particulares demandam na esfera
federal cuja causa de pedir é a desproporcional e absurda demora na
aprovação dos projetos geodésicos pelo INCRA, a exemplo ações nO
2007.36.00.009567-3/MT, 2008.36.00.014553-4/MT, 2007.36 .0064 0-7/MT
2007.36.00.013849-4/MT, 2007.36.00.006838-1/MT, em mite no RF da
1a. Região.
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prejudicado em razão da morosidade no exame do processo
administrativo. 4. Remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF1 - 2007.36.00.013394-0/MT - ReI. Des. JOÃO BATISTA
MOREIRA - 5a. T. - 24/10/2008, DJF1 p.125).

Como visto, a decisão do TRF da 1a. Região é manifesta no
sentido de que o particular não pode ser prejudicado em razão da morosidade
do Estado.

Ademais, conforme documento acostado às fls. 05/06, o
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul regulamentou a matéria, no
sentido de desobrigar a instituição da reserva legal na matrícula de imóvel
rural, como condição para transmissão da propriedade, devido ao
entendimento de que não cabe ao Cartório realizar a fiscalização e obrigar o
cumprimento da legislação ambiental. No entanto, obrigou os registradores
fazer constar, nas matrículas em que a reserva legal ainda não fora averbada,
a ciência do proprietário quanto a sua obrigação em realizar referida
averbação, dentro do prazo legal, estabelecido na legislação ambiental.

11I.

Por tais razões, verifico que há que se desobrigar a
averbação da reserva legal no registro dos imóveis do Estado de Rondônia,
como condição para a prática de atos de transmissão, desmembramento e
retificação de área, até que sejam concluídos os serviços de
georreferenciamento das áreas rurais, pelo Instituto Agrário e pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário, ou até 11/6/2011, data em que a averbação será
obrigatória e exigível, nos estritos termos do que prevê o art. 15 do Decreto n.
7.029/2009, a seguir transcrito:

Art. 15. Os arts. 55 e 152 do Decreto nº 6.514, de 2008, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 55 .

S1º O autuado será advertido para qu ,no pra o de cento
e oitenta dias, apresente termo/de co romisso de
regularização da reserva legal na forma s alternativas

previstas na Lei nº 4.771, de 1 de s bro de 1965.
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95º O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e
vinte dias para averbar a localização, compensação ou
desoneração da reserva legal, contados da emissão dos
documentos por parte do órgão ambiental competente ou
instituição habilitada.
960 No prazo a que se refere o 9 50, as sanções previstas
neste artigo não serão aplicadas." (NR)
"Art. 152. O disposto no art. 55 entrará em vigor em 11
de junho de 2011." (NR)

No entanto, ainda que os proprietários de imóveis rurais
estejam desobrigados a averbar a reserva legal nas matrículas do imóveis,
até que seja concluída a certificação do georreferenciamento das áreas rurais,
pelo Instituto Agrário e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, os
serviços registrais do Estado deverão exigir do proprietário, como condição
para a prática de atos no registro do imóvel, o comprovante de protocolo do
pedido de certificação do georreferenciamento no INCRA, bem como a
certidão de tramitação processual do pedido de certificação, devidamente
assinada por funcionário do INCRA, com exceção dos proprietários de
pequenas propriedades, cuja obrigatoriedade de averbação da reserva legal
somente será exigida a partir de 11/6/2011.

Cabe ainda aos notários registradores do Estado de
Rondônia, fazer constar expressamente no corpo das escrituras públicas que
tenham por objeto imóveis rurais, a ciência das partes quanto a exigência da
averbação da reserva legal, nos termos do ~ 80 do art. 16 da lei n. 4.771/65.

Elabore-se ofício circular e encaminhe-se para todos os
notários registradores de imóveis do Estado e aos Juízes Corregedores
Permanentes, comunicando o teor da decisão.

Publique-se.

Arquive-se.

Porto ve'h~Td
Desembargador PAULO KIYOCHI
Corregedor-Geral da Justiça
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