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Inicialmente, quero agradecer pela oportunidade a mim conce-
dida pelo IRIB para falar a esta plateia, composta não só por 
registradores e notários, mas também por advogados, represen-
tantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Instituto 
de Terras de Mato Grosso, da Corregedoria-Geral da Justiça e 
tantas outras pessoas e entidades que se fizeram presentes, 
da região Centro-Oeste e demais regiões do País, bem como, 
registrar minha satisfação em  fazê-lo aqui em Cuiabá, capital 
do Estado que escolhi para viver. 

O eixo desta exposição refere-se às principais alterações tra-
zidas pela Lei no 12.651/2012, conhecida como novo Código 
Florestal e os seus reflexos no Registro de Imóveis.

A priori, poderia se questionar qual a relação de uma lei am-
biental com o Registro de Imóveis. Contudo, os temas estão 
intimamente ligados, já que, ao longo dos tempos, o Registro 
de Imóveis, ao atuar como o guardião da propriedade e dos 
demais direitos reais, também tem atuado como protetor do 
meio ambiente. Isso porque, no Brasil, o conceito e a extensão 
da propriedade incorporaram a dimensão ambiental. Assim, o 
Registro de Imóveis tornou-se um precioso mecanismo não 
só para o desenvolvimento econômico e social, mas também 
para sustentabilidade ambiental, resguardando a segurança e 
garantindo interesses coletivos.

1. Breve retrospectiva

Para entendermos as alterações trazidas pela novel legislação, 
permito-me iniciar com uma breve retrospectiva sobre leis am-
bientais no Brasil, salientando que preocupações nessa ordem 
surgiram no direito brasileiro, a partir de 1930, com a deflagração 
de movimentos políticos e sociais pós-guerra, de origem euro-
peia, que influenciaram sobremaneira a Constituição de 1934, 
afetando diretamente a propriedade imobiliária rural, de modo a 
permitir a intervenção do Estado. Consequentemente, no plano 
infraconstitucional, surgiram diplomas que acrescentaram ao 
patrimônio nacional as águas, as nascentes, as florestas e de-
mais formas de cobertura vegetal, além de terem disciplinado 
a destinação da propriedade ao interesse social.

Dentre tais diplomas, o primeiro Código Florestal Brasileiro – 
Decreto-Lei no 23.793, de 23 de janeiro de 1934, sistematizou 
o tratamento das florestas como bens de interesse nacional 
e estabeleceu que os proprietários de terras rurais, a partir 
de então, eram responsáveis pela manutenção, preservação, 
conservação e reflorestamento. Instituiu as denominadas flores-
tas protetoras, classificou as várias espécies de florestas pela 
sua localização e disciplinou a destinação do solo e o tipo de 
atividade permitida ou não ao proprietário rural.  

A Constituição de 1946, permeada por ideais democráticos, 
conservou o instituto da propriedade privada como direito in-
dividual do cidadão, mas seu exercício ficou condicionado ao 

bem-estar social, ocasionando o surgimento de várias normas 
condicionadoras do exercício do direito de propriedade ao 
bem-estar social e à proteção do solo, da água e das florestas. 

Em 1965, reforçando a preocupação ambiental, editou-se um 
novo Código Florestal – Lei no 4.771, alterado por várias vezes 
e vigente até o mês de maio de 2012, que, além de impor 
limitações ao exercício do direito de propriedade, estabeleceu  
que  as florestas existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação são de utilidade às terras que revestem e  
são bens de interesse comum a todos os habitantes do País.

A Lei no 6.938/1981, que definiu a Política Nacional do Meio Am-
biente, consagrou a responsabilidade objetiva por danos, obri-
gando ao licenciamento e estudo de impacto ambiental as obras 
potencialmente causadoras de degradação ao meio ambiente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
além de consagrar o direito à propriedade como garantia 
fundamental, também consagrou o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, e o bem-estar dos habitantes, co-
locando à disposição do poder público a prerrogativa de definir 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, cabendo-lhe a proteção da flora e a execução de 
políticas com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento 
das cidades. Determinou, ainda, a promoção da educação 
ambiental e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente.

Após mais de uma década em tramitação e vários substitutivos à 
sua redação original, o Projeto de Lei no 1.876/1999 foi aprovado 
com vários vetos e sancionado pela Lei no 12.651, de 25 de maio 
de 2012, já conhecida como NOVO CÓDIGO FLORESTAL, em 
virtude de ter revogado expressamente a Lei no 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 (antigo Código Florestal). 

Para preencher os vazios, concomitantemente com a mensagem 
de veto parcial, foi editada a Medida Provisória no 571, aos 25 
de maio de 2012.  

2. A Lei no 12.651/2012 e a Medida Provisória        
no 571/2012

O primeiro artigo da Lei no 12.651/2012 vetado teve como razões 
o fato de o texto não indicar com precisão os parâmetros que 
norteariam a interpretação e a aplicação da lei. A mencionada 
Medida Provisória introduziu o art. 1o A, estabelecendo normas 
gerais com o fundamento central da proteção e o uso susten-
tável das florestas e demais formas de vegetação nativa em 
harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico, 
atendidos os requisitos ali elencados.

Já no primeiro veto, denota-se a preocupação em se conciliar o 
direito de intervenção no meio ambiente e o dever de proteger 
os ecossistemas para que as futuras gerações possam tam-
bém acessar o meio ambiente, quer seja para o exercício das 
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atividades econômicas, quer seja para a qualidade de vida, o 
que é corroborado nas razões dos vetos seguintes, ou seja, a 
preocupação que norteou os vetos girou em torno da redução 
de riscos ambientais e da preservação dos recursos hídricos, do 
solo, da biodiversidade, da flora, da fauna, da paisagem, e em 
especial por assegurar o bem-estar do homem, em harmonia 
com a sustentabilidade econômica e social. 

Ao aprofundarmos a questão, vê-se que as razões do veto 
contemplam o fato de que a dimensão ambiental não está 
divorciada da dimensão socioeconômica; ambas fazem parte 
da função social da propriedade, e a diretiva legal confirma 
isso, ao dispor que

Art. 2o A Política Nacional do Meio Ambiente tem 
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida humana [...]

Art. 4o A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico; [...].

Não obstante a Política Nacional do Meio Ambiente há anos 
contemplar a compatibilização entre o desenvolvimento eco-
nômico-social e ambiental, a realidade brasileira difere das 
disposições legais. Isso foi demostrado pelo Comunicado no 

96 do Código Florestal: implicações do PL no 1.876/1999 nas 
Áreas de Reserva Legal, estudo técnico que norteou a análise 
do PL no 1.876/1999 pelo Senado Federal, elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e divulgado 
em junho passado, no qual se calculou os valores de reserva 
legal (RL) que deveriam existir no País. Foram cruzados números 
levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) da malha municipal com o mapa dos biomas e o mapa 
da Amazônia Legal e concluiu-se que os mais de 5 milhões 
de imóveis rurais do País ocupam 571,4 milhões de hectares, 
formando a base de cálculo para a definição da área de RL, 
que varia entre 20% e 80% do espaço de cada uma dessas 
propriedades, segundo o bioma.  Sobre esse total, o Ipea 
aplicou os porcentuais de RL previstos atualmente para cada 
tipo de vegetação e chegou à conclusão de que o Brasil deveria 
possuir 258,2 milhões de hectares de reserva legal.

A mesma análise indicou a existência de um “passivo” de 
reserva legal – ou seja, uma área que pela lei deveria estar 
preservada, mas que, na verdade, foi desmatada – equivalente 
a 159,3 milhões de hectares (61,7% da área total prevista).             
O atual Código exige a recomposição ambiental de 57,4 milhões 
de hectares hoje destinados à produção agrossilvopastoril.   
Para tal, seria necessário reduzir em aproximadamente um 
quarto a produção agropecuária nacional, com perda de mais 
de 1,13 milhão de empregos. 

Provavelmente esteja aí o motivo que justifique o fato de o Pro-
jeto de Lei para alterar o Código Florestal ter emergido como 
uma das questões políticas mais controversas do País na última 
década, apesar de mais de 80% de uma população de aproxi-
madamente duzentos milhões de pessoas viverem em cidades. 

Feitas tais considerações, em linhas gerais, importa ressaltar 
que a novel legislação consolida-se em conformidade com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e funda-
menta-se em três princípios de ação: a proteção, a preservação 
e a recuperação do meio ambiente, em harmonia com a sus-
tentabilidade econômica e social; elegendo, para tal, diversos 
instrumentos jurídicos, políticos, tributários, financeiros e de 
estudo e planejamento para a ordenação dos espaços rurais e 
urbanos, ao mesmo tempo em que estabelece a natureza real 
de todas as obrigações nela instituídas.

Manteve algumas definições já existentes no código revogado, 
a exemplo do que se entende por Amazônia Legal e Área de 
Preservação Permanente, mas alterou o conceito de Reserva 
Legal, omitindo o termo “floresta”, mencionando apenas “vege-
tação nativa”, além de ter introduzido a função de assegurar o 
uso econômico, mesmo que de forma sustentável, e ter retirado 
a expressão “excetuada a área de preservação permanente”. 
Com as alterações, tem-se que a Reserva Legal trata-se de um 
porcentual de área de cada uma das propriedades rurais, nas 
quais a possibilidade de utilização para o desenvolvimento de 
atividades produtivas é juridicamente limitada, em razão de 
fatores ambientais.

Além disso, definiu os espaços considerados de utilidade pú-
blica, de interesse social, e as áreas verdes urbanas.

Uma das principais inovações jurídicas introduzidas foi a 
conceituação de  área rural consolidada como sendo a “área 
de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 
de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvopastoris, admitida, neste último caso, a adoção de 
regime de pousio”. Em razão de sua relevância, por atribuir um 
tratamento jurídico diferenciado às áreas nas quais já ocorreu 
a conversão da vegetação nativa para uso alternativo do solo, 
estando efetivamente utilizadas ou potencialmente disponíveis 
para atividades rurais, dedicou, ainda, um capítulo específico 
para as áreas rurais consolidadas, intitulado de Disposições 
Transitórias, justamente para diferenciá-las daqueles locais 
nos quais as florestas e as outras formas de vegetação ainda 
estão preservadas. 

“A nova legislação consolida-se em conformidade com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
fundamenta-se em três princípios de ação: a proteção, a 

preservação e a recuperação do meio ambiente.”
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Ainda, dispõe que, quando indicado pelo Zoneamento Ecológi-
co-Econômico (ZEE) estadual, realizado segundo metodologia 
unificada, o poder público federal poderá reduzir, exclusiva-
mente para fins de regularização, mediante recomposição, 
regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis com 
área rural consolidada, situados em área de floresta localizada 
na Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta por cento) da 
propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação 
da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores eco-
lógicos, assim como poderá ampliar as áreas de Reserva Legal 
em até 50% (cinquenta por cento) dos porcentuais previstos na 
Lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodi-
versidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa.

A Reserva Legal também foi tratada no Capítulo das Dispo-
sições Transitórias, possibilitando que – nos imóveis rurais que 
detinham, em 22 de julho de 2008, área de até quatro (4) módu-
los fiscais e que possuíam remanescente de vegetação nativa 
em porcentuais inferiores ao previsto – ela fosse constituída 
com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 
de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alterna-
tivo do solo. Além disso, também dispõe que os proprietários 
ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de 

No que tange à Reserva Legal, foi estabelecido que  todo 
imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 
nativa, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas 
de Preservação Permanente, observados porcentuais mínimos.

Estes, referentes à área de Reserva Legal, variam de acordo 
com a localização do imóvel. Para aqueles localizados na 
Amazônia Legal, em áreas de florestas, o valor a ser mantido 
é de, no mínimo, 80%; nas áreas de cerrado, 35%; e nas áreas 
de campos gerais, 20%. Nas demais regiões do País, fixou-
se apenas um porcentual de 20%, independentemente da 
localização do imóvel. 

 O porcentual de 80% de Reserva Legal poderá ser reduzido 
para até 50%, para fins de recomposição, quando o município 
tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por 
unidades de conservação da natureza de domínio público e por 
terras indígenas homologadas, bem como ouvido o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, quando o Estado tiver Zoneamento 
Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e 
cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de 
conservação da natureza de domínio público, devidamente 
regularizadas, e por terras indígenas homologadas.

Maria Aparecida explica aos par ticipantes que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, no que tange à Reserva Legal
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vegetação nativa respeitando os porcentuais de Reserva Legal 
previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a 
supressão são dispensados de promover a recomposição, a 
compensação ou a regeneração para os porcentuais exigidos, 
cujas situações exigirão provas da consolidação por documen-
tos e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

Normatizou que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que 
detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em 
extensão inferior ao estabelecido na legislação então em vigor 
poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão 
ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), adotando as 
seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: recompor a 
Reserva Legal; permitir a regeneração natural da vegetação na 
área de Reserva Legal; ou compensar a Reserva Legal. 

Diferenciou os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, 
na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam 
índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de 
cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação 
nos porcentuais previstos pela legislação em vigor à época, 
possibilitando-lhes a utilização da área excedente de Reserva 
Legal para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de 
Reserva Ambiental (CRA) e outros instrumentos congêneres 
previstos na Lei. 

Disciplinou, ainda, a exemplo do código anterior, os critérios que 
devem ser levados em consideração para a localização da área 
de Reserva Legal no imóvel rural, a saber:  o plano de bacia 
hidrográfica; o Zoneamento Ecológico-Econômico; a formação 
de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área 
de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação 
ou com outra área legalmente protegida; as áreas de maior 
importância para a conservação da biodiversidade; e as áreas 
de maior fragilidade ambiental.

Cria o Cadastro Ambiental Rural (CAR), constituindo-se de 
um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamento, ficando 
a inscrição em tal registro, a cargo de órgão ambiental muni-
cipal, estadual ou federal. Impõe à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal, por ato do Poder Executivo, a implantação de 
Programas de Regularização Ambiental (PRAs), com objetivos 

de adequação dos imóveis rurais aos termos da legislação.

Estabelece que a Reserva Legal deverá ser registrada no 
órgão ambiental competente por meio de inscrição no Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), sendo vedada a alteração de 
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, 
ou de desmembramento, comportando exceções previstas no 
próprio texto. O registro da Reserva Legal no CAR desobriga 
a averbação no Registro de Imóveis, mas não impede que ela 
ocorra, vez que a possibilidade de sua averbação na matrícula 
continua expressamente consignada no art. 167, II, 22, da Lei 
no 6.015/1973.

Prevê que, protocolada a documentação exigida para análise de 
localização da área de Reserva Legal, no CAR, ao proprietário 
ou possuidor não poderá ser imputada sanção administrativa, 
inclusive restrição a direitos, em razão da não formalização da 
área de Reserva Legal.   

Ainda, em relação à Reserva Legal, continua a permitir que ela 
seja instituída em regime de condomínio ou de forma coletiva 
entre propriedades rurais e, no caso de parcelamento de imó-
veis rurais, que seja agrupada em regime de condomínio entre 
os adquirentes.

Importante ressaltar que a inserção do imóvel rural em perí-
metro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o 
proprietário ou o posseiro da manutenção da área de Reserva 
Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do 
parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a 
legislação específica e consoante às diretrizes do plano diretor 
de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal.

Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada 
na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique 
o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 
obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relati-
vas à Reserva Legal, desde que apresente ao órgão ambiental 
competente a certidão de Registro de Imóveis na qual conste 
a averbação da Reserva Legal ou o termo de compromisso já 
firmado nos casos de posse.

Instituiu-se a Cota de Reserva Ambiental (CRA), título nomi-
nativo representativo de área com vegetação nativa, existente 
ou em processo de recuperação: I – sob regime de servidão 
ambiental, instituída na forma do art. 9o A da Lei no 6.938/1981; 
II – correspondente à área de Reserva Legal instituída voluntaria-
mente sobre a vegetação que exceder os porcentuais exigidos; 
III – protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural – RPPN, nos termos do art. 21, da Lei no 9.985/2000; 
e IV – existente em propriedade rural localizada no interior de 
Unidade de Conservação de domínio público que ainda não 
tenha sido desapropriada.

Prevê, também, que a Cota de Reserva Florestal (CRF) emitida 
nos termos do art. 44-B do anterior Código Florestal passa a ser 
considerada como Cota de Reserva Ambiental (CRA).

 “A utilização da Cota de Reserva Ambiental para 
compensação da Reserva Legal bem como o seu 

cancelamento (nas hipóteses admitidas) serão averbados 
nas matrículas do imóvel no qual se situa a área vinculada ao 

título e na área do imóvel beneficiário da compensação.”
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Por fim, alterou outras legislações ambientais, modificando 
e/ou acrescentando disposições que interessam ao Registro 
Imobiliário, nas Leis no 6.938/1981, no 9.393/1996, no 9.985/2000 
e no 11.428/2006, a saber: a servidão ambiental pode ser 
instituída por instrumento público ou particular ou por termo ad-
ministrativo firmado pelo proprietário perante o órgão integrante 
do Sisnama, contendo, no mínimo, os seguintes itens: memorial 
descritivo da área de servidão ambiental, com pelo menos 
um ponto de amarração georreferenciado; objeto da servidão 
ambiental; direitos e deveres do proprietário ou instituidor; prazo 
durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental; as 
áreas instituídas na forma de servidão florestal nos termos do art. 
44-A da Lei no 4.771/1965 passam a ser consideradas como de 
servidão ambiental; os instrumentos de instituição de Servidão 
Ambiental, bem como aqueles que instituírem compensação 
de Reserva Legal e os que alienarem, cederem ou transferirem 
servidão ambiental devem ser objetos de averbações em todas 
as matrículas dos imóveis envolvidos. 

3. Reflexos no Registro de Imóveis

De todas as obrigações acima elencadas, com exceção da 
Reserva Legal, todas as demais devem, obrigatoriamente, ser 
averbadas no RI, por expressa previsão legal.

Ainda, considerando que todas as obrigações previstas no 
novo Código Ambiental têm natureza real e são transmitidas 
ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência 
de domínio ou posse do imóvel rural, não se pode olvidar que 
além das averbações expressamente previstas, todas as ações 
de cunho ambiental poderão ter suas citações registradas na 
matrícula, por força do art. 167, I, e do art. 21 da Lei de Registros 
Públicos, a saber: “167 – No Registro de Imóveis, além da 
matrícula, serão feitos: I – o registro: [...] 21) das citações de 
ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Além do já enunciado acima, a possibilidade de atos de 
averbação de outras ocorrências ou circunstâncias significativas 
que tenham influência no imóvel ou nas pessoas de seus 
titulares, em consonância com o que dispõe o art. 167, II, 5 c/c 
art. 246, caput,  da Lei de Registros Públicos.

Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, 
serão feitos.

II – a averbação:

5) da alteração do nome por casamento ou por 
desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de 
qualquer modo, tenham influência no registro ou nas 
pessoas nele interessadas.

Art. 246 – Além dos casos expressamente indicados no 
item II do artigo 167, serão averbados na matrícula as 
sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer 
modo, alterem o registro (Grifo nosso).

A Cota de Reserva Ambiental será emitida pelo órgão com-
petente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) 
em favor do proprietário de imóvel incluído no CAR, podendo 
ser transferida, onerosa ou gratuitamente, à pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado 
pelo titular do CRA e pelo adquirente, devendo ser averbado 
na matrícula do imóvel, no Registro de Imóveis competen-
te, o vínculo da área do imóvel com a CRA e sua eventual 
transferência.

Cada Cota de Reserva Ambiental corresponderá a um (um) 
hectare: I – de área com vegetação nativa primária ou com 
vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração 
ou recomposição; II – de áreas de recomposição mediante 
reflorestamento com espécies nativas.  Só pode ser utilizada 
para compensar Reserva Legal de imóvel rural situado no mesmo 
bioma da área à qual o título esteja vinculado, se equivalentes em 
extensão à área da Reserva Legal a ser compensada, e quando 
estiver fora do Estado, se localizada em áreas identificadas como 
prioritárias pela União ou pelos Estados.

A utilização da Cota de Reserva Ambiental para compensação 
da Reserva Legal bem como o seu cancelamento (nas hipóteses 
admitidas) serão averbados nas matrículas do imóvel no qual se 
situa a área vinculada ao título e na área do imóvel beneficiário 
da compensação. 

A compensação de Reserva Legal poderá ser feita mediante: 
I – aquisição de Cota de Reserva Ambiental (CRA); II – 
arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou 
Reserva Legal; III – doação ao poder público de área localizada 
no interior de Unidade de Conservação de domínio público 
pendente de regularização fundiária; e IV – cadastramento 
de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em 
imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de 
terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração 
ou recomposição. 

Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação poderá 
ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, 
por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de 
imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficien-
te, ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação 
de área localizada no interior de Unidade de Conservação de 
domínio público, a ser criada ou pendente de regularização 
fundiária. 

Também será possível que o poder público municipal conte, 
para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os 
seguintes instrumentos: o exercício do direito de preemp-
ção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, 
conforme dispõe a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001; a 
transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas 
expansões urbanas; I – o estabelecimento de exigência de 
áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e 
na implantação de infraestrutura; e  aplicação em áreas verdes 
de recursos oriundos da compensação ambiental.
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Ademais, é pacífico, no meio registrário brasileiro, a possibilidade 

de se dar publicidade de ocorrências que visem à tutela 
ambiental, por meio de averbação na matrícula. O rol de atos 

de averbação a serem praticados pelo Registro Imobiliário, 

previstos na Lei de Registros Públicos, tem sido entendido 

como meramente exemplificativo. 

Tal entendimento é corroborado por doutrinadores de escol, pela 

jurisprudência, por decisões normativas das Corregedorias-

Gerais de Justiça dos estados brasileiros e, notadamente, 
pelo surgimento do Princípio Registrário da Concentração, 

introduzido no Brasil com auxílio direto do nobre colega do 

Rio Grande do Sul, João Lamana Paiva, que consiste na 

tendência de o Registro Imobiliário Brasileiro poder averbar 
nas matrículas dos imóveis quaisquer alterações e ocorrências 

significativas para os imóveis e seus titulares, abrindo-se um 

leque de possibilidades para publicizar informações de ordem 

ambiental, sejam de passivos ou de ações empreendidas para 

regeneração do meio ambiente.

Tal noção de não taxatividade dos atos averbáveis enfoca a 

situação real do imóvel e, consequentemente, quanto maior 
a concentração de informações no Registro de Imóveis, 

maior será a proteção dos terceiros interessados e do meio 

ambiente.

Assim, da leitura atenta da novel legislação, além daquelas 

obrigações, ocorrências e/ou circunstâncias expressamente 

previstas na legislação brasileira, é consistente a possibilidade 
de averbações nas matrículas dos imóveis, de vários ins-

trumentos jurídicos, que de alguma forma o poder público pode 

se utilizar, visando à prevenção, à conservação e à recuperação 

ambientais, dentre os quais, citamos os seguintes: Reserva 

Legal; Reserva Legal em Área Parcialmente inserida em Unidade 
de Conservação; Reserva Legal Compensada na forma de 

Servidão; Reserva Legal em Área Parcialmente inserida em 

Terra Indígena; Desoneração de passivos ambientais; Inscrição 

do imóvel no  CAR; Certificado de Regularidade Ambiental; 
dentre outros.

4. Possíveis alterações legislativas

Tratamos do que está estabelecido na Lei no 12.651/2012 com 
as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 571/2012, 

no entanto, o Projeto de Lei de Conversão da mencionada 

Medida Provisória apresenta dispositivos que, se aprovados, 

modificarão algumas disposições aqui tratadas, merecendo 

destaques.

O primeiro deles está previsto no § 4o, do art. 18, e refere-se à 
faculdade que poderá ser concedida ao proprietário do imóvel 

rural, entre o período de publicação da lei e o registro da Reser-

va Legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de averbar a 

Reserva Legal do Registro de Imóveis, gratuitamente.

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 alte-

ração de sua destinação, nos casos de transmissão, 

a qualquer título, ou de desmembramento, com as ex-

ceções previstas nesta Lei.

 [...]  § 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga 

a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo 

que, no período entre a data da publicação desta 

Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor 

rural que desejar fazer a averbação, terá direito à 

gratuidade deste ato (NR) (Grifo nosso).

O segundo deles, por sua vez, previsto no art. 83, revoga 

expressamente, dentre outros dispositivos, o item 22 do inc. 

II, da Lei de Registros Públicos, ou seja, prevê a expressa 

revogação do dispositivo legal constante do rol do art. 167, II, 

da Lei de Registros Públicos, que enuncia expressamente que 

deve ser averbada a Reserva Legal no Registro de Imóveis.

Art. 83. Revogam-se as Leis no 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, 7.754, de 14 de abril de 1989, e suas 

alterações posteriores; a Medida Provisória no 2.166-

67, de 24 de agosto de 2001; e o item 22 do inciso 

II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 

1973 (NR) (Grifo nosso).

Vejam, senhores, o dissenso que se apresenta: ao mesmo 
tempo em que o Projeto de Lei traz previsão em conceder 

faculdade ao proprietário em ter a reserva legal averbada gra-

tuitamente na matrícula no Registro de Imóveis, no período 

especificado, revoga o dispositivo na Lei de Registros Públicos 

que expressamente prevê a averbação da Reserva Legal.  

Resta saber se a intenção dos legisladores é manter a aver-

bação da Reserva Legal até que seja criado o Cadastro Am-

biental Rural, referido pela Lei no 12.651/2012, visando a evitar 

que se configure a infração administrativa prevista no art. 55, 

do Decreto no 6.514/2008, constituída por “deixar de averbar 

a Reserva Legal”, vez que dito dispositivo não foi revogado 

pela Lei no 12.651/2012, e entrou em vigor em 11 de abril de 

2012, apesar de ainda não estar surtindo efeitos legais, pois 

o proprietário goza do prazo de mais 180 dias para adesão 

ao Programa Mais Ambiente, que se encerrará, se não houver 

outras prorrogações, em 12 de dezembro de 2012. É que o 

proprietário rural que aderir ao Programa Mais Ambiente, até 

referida data, terá como benefício a suspensão de multas, 

inclusive a prevista no art. 55 do Decreto no 6.514/2008, ou se 

se pretende adotar oficialmente o Princípio da Concentração, 

reconhecendo legalmente os inúmeros estudos a seu respeito,  

permitindo que seja averbada a Reserva Legal, mesmo com a 

revogação expressa da previsão de sua averbação da Lei de 

Registros Públicos, ou se se trata de um caso típico de falta 

técnica legislativa.
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setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de 1989; e a Medida 
Provisória no 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília/DF, 25 maio 2012. 

______. Lei no 6.015, de 1973. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br>. Acesso em: 20 nov. de  2011. Art. 167, II, 5 
combinado com art. 246. Dispõe sobre os registros públicos.

______. Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília/DF, 2 set. de 1981.

______. Medida Provisória no 571, de 25 de maio de 2012. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília/DF, 28 maio 
de 2012, retificada em 29 maio de 2012. 

PAIVA, João Pedro Lamana. Títulos judiciais e a sua repercussão 
registral no RI. Disponível em: <http://www.lamanapaiva.com.
br>. Acesso em: 20 nov. de  2011.

5. Conclusões

Diante das alterações acima elencadas, pode-se dizer que 
o Registro de Imóveis continuará contribuindo com o meio 
ambiente, haja vista que no cômputo geral a nova legislação 
amplia e obriga a publicidade de outras informações ambien-
tais, visando a prevenir e alertar a sociedade, impedindo que 
a transferência de direitos e obrigações reais sobre imóveis 
ambientalmente irregulares causem temerárias consequências 
à segurança jurídica, exigindo atuação direta dos registradores 
imobiliários na garantia da propriedade sustentável.
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