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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÚVIDA SUSCITADA 
PELO OFICIAL DE REGISTRO. IMÓVEL RURAL. RESERVA 
LEGAL. ADVENTO DA LEI Nº 12651/2012 QUE 
INSTITUTIU O NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ART. 167, II, 
ITEM 22, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. 
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. 
EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS PARA 
REPRISTINAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE 
JULGOU IMPROCEDENTE A DÚVIDA.  
 
A dúvida improcede eis que não existe mais 
dispositivo legal imperativo a impedir o registro do 
ato translativo sem a averbação prévia da 
denominada reserva legal. 
A interpretação do art. 167, inciso II, item 22, da Lei 
de Registros Públicos (Lei nº 6015/73) leva à 
justificada conclusão de que  a averbação da reserva 
legal ocorrerá no Registro de Imóveis, à margem da 
matrícula. 
O atual Código Florestal, no seu art. 18, § 4º, é claro 
ao afirmar que o registro no CAR – Cadastro de Rural 
desobriga a averbação no serviço registral imobiliário, 
tornando-a, a toda evidência, providência facultativa. 
Aliás, o legislador de 2012 deixa claro que o registro 
da Reserva Legal no CAR além de desobrigar a 
averbação no Cartório do Registro de Imóveis, 
concede ao proprietário ou possuidor rural que 
desejar fazer a averbação direito à gratuidade para o 
ato. 
Não se pode, portanto, condicionar a inscrição da 
Reserva Legal no cartório do registro de imóveis para 
a prática de qualquer ato na matrícula, como se 
verifica pela simples leitura da norma. 
  
PROVIMENTO DO RECURSO. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de 
Declaração no Processo nº 0000042-61.2013.8.19.0043 em que figuram 
como Embargantes MONIQUE DE ABREU DAVID e PRISCILA ABREU DAVID, 

 
ACORDAM os Desembargadores que compõem o 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
à unanimidade, conhecer dos embargos, dando-lhes provimento, nos termos 
do voto do Desembargador Relator. 

 
Sustentam as Embargantes, em resumo, que na data de 

18/12/2012, apresentaram para REGISTRO ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

lavrada pelo 24º Ofício de Notas desta Cidade, protocolada e prenotada sob o 
nº 8088, que foi devolvida pelo Sr. Oficial do 1º Ofício Notarial e Registral de 
Piraí, com a nota de devolução no seguinte teor: “RESERVA LEGAL. SE FAZ MISTER 

A AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL DETERMINADA PELA LEI 4771/65, CONFORME 
RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, EXTRAÍDA DO INQUÉRITO POLICIAL 
Nº 1.30.010.000363/2011-11 E DECISÃO PROLATADA NO PROCESSO Nº 2012.027934 DA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, (...)”; com efeito, 
as Embargantes, adquiriram o imóvel denominado Fazenda Piúna há alguns 
anos, conforme certidão de RGI; posteriormente instituíram a sociedade AD 
AGROPECUÁRIA LTDA, tendo transferido o referido imóvel para a mesma, 
ambos de sua propriedade, em 04/02/2010, objetivando explorar a atividade;  
ocorre que a primeira Embargante Monique Abreu David foi aprovada em 
concurso para a magistratura, tomando posse no cargo de juíza o que a 
impedia de exercer a administração da sociedade, a exemplo do que já 
ocorria com a segunda Embargante, também juíza de direito; não podendo as 
sócias exercer a administração, eis que impedidas por lei, outra alternativa 
não lhes restava senão dissolver a sociedade, o que não é possível enquanto 
existirem bens em seu patrimônio; deliberou-se, então, pela reaquisição dos 
bens;  assim foi lavrada a Escritura de Compra e Venda pelo 24º Cartório de 
Registro de Notas desta Cidade e recolhido o imposto respectivo, escritura 
levada a registro junto ao 1º Ofício Notarial Registral de Piraí que, de sua vez, 
apresentou a nota de devolução ora impugnada; não se pode concordar com 
a posição do Oficial; a sentença do Juízo da Vara Única de Piraí foi favorável 
às ora Embargantes, e determinou que fosse efetivado o registro;  o Código 
Florestal atual dispensou a averbação da reserva legal; o instituto é uma 
limitação administrativa, que se sujeita aos ditames constitucionais  e, para 
terem eficácia, não necessitam serem levadas a registro para averbação junto 
às matrículas dos imóveis; cabe ao Poder Público tão somente fiscalizar o ato 
que decorre da lei; o Novo Código Florestal, Lei nº 12651/2012 manteve a 
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obrigatoriedade de preservação do percentual mínimo de 20% dos imóveis 
rurais localizados fora da Amazônia Legal, nos termos do art. 12; inovou o 
Legislador ao criar o chamado CAR – Cadastro Ambiental Rural (art. 29), para 
funcionar como um banco de dados de âmbito nacional para todos os 
imóveis rurais, contudo, findou a controvérsia sobre a necessidade, ou não, 
de averbação exigindo apenas o registro no órgão ambiental competente, por 
meio de inscrição no CAR, havendo clara dispensa de averbação (art. 18 da 
Lei de Regência);  o §4º daquele dispositivo é claro no sentido da não 
obrigatoriedade de averbação perante o Registro de Imóveis; transcrevem 
julgado e acrescentam que todas as decisões em contrário, emanadas do 
Superior Tribunal de Justiça, foram proferidas sob a égide do Código Florestal 
revogado (Lei 4771/65); transcrevem, também, Parecer da Corregedoria 
Geral de Justiça sobre a matéria, onde se conclui que “por força da alteração 
do art. 18, §4º da Lei 12.651/2012, por intermédio da Lei nº 12.727/2012, (..) 
a averbação da reserva legal, ainda que antes da implantação do Cadastro 
Ambiental Rural CAR, tornou-se facultativa”;  aduzem que desde novembro 
de 2013 iniciaram processo junto ao INEA para averbar a reserva legal junto 
ao RGI e para cadastrar o imóvel no CAR, mas até o momento aquele Órgão 
não concluiu os procedimentos, o que impede as requerentes de terem seu 
negócio de compra e venda concluído; não é razoável que permaneçam 
aguardando indefinidamente por absoluta falta de estrutura do referido 
Órgão; apontam ofensa ao princípio da legalidade quando, em total 
reviravolta o CNJ no procedimento de controle administrativo nº 002118-
22.2013.8.19.0000 interposto pelo MP de Minas Gerais, reconheceu a 
obrigação legal de averbar junto ao RGI as áreas de proteção legal cuja 
dispensa foi reconhecida pela Corregedoria daquele Estado; frisam que a 
falta de averbação, nos termos na lei, não implica na inalienabilidade do 
imóvel ou no impedimento da prática de atos notariais, como consta da 
radical decisão do CNJ que serviu de parâmetro para a decisão ora 
Embargada; não cabe ao CNJ legislar ou fazer exigências não previstas em lei; 
transcrevem doutrina e aduzem que a contradição constante do julgado 
merece ser sanada, pois demonstrado que a Lei n] 12651, de 25 de maio de 
2012, revogando o antigo Código, expressamente afastou a necessidade de 
averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, determinando 
apenas que deve ser feito o registro perante o CAR Cadastro Ambiental Rural, 
dispondo os proprietários rurais do prazo de 1 ano, prorrogável por igual 
período, para promover aquele registro, a contar do implemento deste, o que 
somente ocorreu em novembro de 2012; ressaltam que em razão da 
impossibilidade de continuação da sociedade das quais as Requerentes eram 
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sócias, firmaram a escritura de Compra e Venda do imóvel objeto deste feito, 
regularmente lavrada pelo 24º Cartório de Registro de Notas da Cidade do 
Rio de Janeiro e recolheram o imposto de transmissão inter vivos, no 
montante de R$ 31.179,41, valor este que representa mais que o dobro dos 
subsídios das Requerentes, que são magistradas; se o título não for 
registrado, necessitarão as mesmas de tentar reaver o montante pela via 
judicial contra o Município de Piraí; por outro lado, impende registrar que  
desde que adquiriram originalmente o imóvel, este nunca saiu da posse das 
mesmas, já que o evento ocorreu após terem criado a empresa AD 
Agropecuária  Ltda, à qual o mesmo foi posteriormente incorporado;  em 
todo o caso, a conduta do Sr. Oficial do 1º Ofício Notarial Registral de Piraí 
causa sérios danos ao patrimônio das Embargantes e ao exercício de um 
direito que lhes é garantido legal e constitucionalmente; esperam o 
provimento dos embargos para que sejam declarada a improcedência da 
dúvida suscitada por aquele Oficial e determinado  que se proceda, 
imediatamente, ao registro da Escritura de Compra e Venda lavrada pelo 24º 
Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, apresentada pelas Requerentes, 
ora Embargantes, para registro sob o protocolo nº 8808. 

 
É o breve relatório. 
 
Assiste razão às ora Embargantes. 
 
Constou da decisão embargada, (fls. 140/142) que a parte 

interessada pretendeu registrar escritura de compra e venda sem antes 
promover a averbação da “Reserva Legal” referida na Lei 4771/65, aliás 
revogada pelo novo Código Florestal (Lei 12651/2012), contudo, a matéria 
teria sido analisada pelo Exmº Sr. Corregedor-Geral de Justiça que, em 
atenção ao decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de 
Controle Administrativo nº 0002118-22.2013.8.19.0000, publicou o Aviso CGJ 
nº 622/2012, alertando aos Serviços de Registro de Imóveis do Estado do Rio 
de Janeiro acerca da obrigatoriedade de averbação das áreas de “Reserva 
Legal” enquanto não estiver implantado o Cadastro Ambiental Rural, na 
forma da Lei de Regência. 

 
Assim, julgou-se procedente a dúvida, reformando, em 

reexame necessário a sentença de fls. 83/90 do Juízo de Direito da Comarca 
de Piraí, que ora se  repristina. 
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Salientou o Magistrado, em primeiro grau de jurisdição, 
que a finalidade da suscitação da dúvida, extraída da interpretação dada pelo 
art. 204 da Lei nº 6.015/73  é permitir que haja uma manifestação estatal (juiz 
de direito) no tocante a divergência de entendimentos criada entre o 
registrador e o requerente. 

 
Após descrever o procedimento, aduziu que no caso dos 

autos as Requerentes, ora Embargantes, apresentaram fundamentos 
suficientes para o acolhimento do pedido de improcedência da dúvida 
lançada pelo Oficial, não só em razão do que dispõe o novo Código Florestal 
(Lei nº 12651/2012), ou seja, em razão do princípio da legalidade, como 
também por força de julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, vale 
dizer, decisões judiciais e não administrativas. 

 
A despeito disso, até mesmo em decisão administrativa, 

como o Parecer CGJ SN129/2014, publicado no DJ 17/04/2013, concluiu-se 
que  “(...) não parece razoável a manutenção (...) do entendimento, quando 

o próprio TJRJ, em procedimento administrativo próprio e com o intuito de 

uniformizar a adoção de exigências a todos os Cartórios do Estado, tem 

decidido e orientado de outra maneira.” 

 

Após descrever o procedimento, o Magistrado aduziu que 
no caso dos autos, as Requerentes apontaram fundamentos suficientes ao 
acolhimento do pedido no sentido de que fosse julgada improcedente a 
dúvida lançada pelo Oficial. 

 
A averbação da reserva legal não constitui condição 

inafastável para a transcrição dos títulos aquisitivos de propriedade, nos 
termos da lei. 

 
O Novo Código Florestal – Lei nº 12651/2012, em seu art. 

18, inovou ao dispensar a averbação à margem da matrícula do imóvel, 
verbis: 

 
“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.  (...) 
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§4º - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a 
averbação no Cartório do 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. (Redação dada pela 

Lei nº 12.727, de 2012). 
 
O parágrafo 4º acima transcrito utiliza a expressão 

“desobriga”, vale dizer,  o legislador foi taxativo no sentido da inexistência de 
obrigatoriedade de averbação no Cartório do Registro de Imóveis. 

 
A redação original não ultrapassava tal assertiva, contudo 

sobreveio a Lei nº 12.727/2012 que acrescentou uma disposição temporária, 
ou seja, alertou-se 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”, o que ratifica a ausência de obrigatoriedade 

perante o Registro de Imóveis, e evidencia a facultatividade às pessoas ali 

referidas, inclusive com o benefício da gratuidade para o ato. 

 

O art. 167, inciso II, dispõe apenas que será averbada no 

Registro de Imóveis, por óbvio quando for o caso, a reserva legal. 

 

Acresça-se que quando o legislador, de forma imperativa, 

quer determinar que se faça o registro, a lei clara neste sentido, à guisa de 

exemplo o caso de servidão ambiental, forte na redação do §3º do art. 9º-A da Lei 

nº 6938/81, acrescido pela Lei nº 11.284, de 2006, verbis:  “§ 3o A servidão 

ambiental deve ser averbada no registro de imóveis competente.”  GRIFAMOS 
 

Não há dúvida de que a averbação perante o Cartório de 
Registro não se faz mais necessária com o advento do novo Diploma Legal, 
sendo certo ainda que as Requerentes, ora Embargantes, adotaram todas as 
providências necessárias objetivando cumprir a norma legal, ou seja, 
diligenciaram no sentido de cadastrar o imóvel junto ao INEA – Processo E-
07/002.18518/2013, que pende de finalização, sem culpa das mesmas. 

 
Neste sentido, cumpre ressaltar, que o CAR – Cadastro 

Ambiental Rural - somente foi considerado implantado em novembro de 
2013, e o INEA publicou, através de seu sítio na Internet que, em 
decorrência da não implantação do cadastro, até então, não vinha exigindo 
a inscrição do imóvel no CAR. 





7 

 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CONSELHO DA MAGISTRATURA 

Processo nº 0000042-61.2013.8.19.0043 

Relator: Desembargador JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO  
 

 
Com efeito, foge à razoabilidade obrigar as Requerentes a 

aguardarem que o Órgão Público esteja pronto a regularizar todos os pedidos 
de cadastro efetivados para aquele mister, para só então conseguirem 
efetivar o registro da Escritura de Compra e Venda. 

 
Aliás, mais de um ano se passou desde que suscitada a 

dúvida, período em que não se verifica a adequação do Órgão Público para 
atendimento dos pedidos feitos pelos interessados para aqueles fins. 

 
A decisão embargada, da lavra do eminente 

Desembargador Nascimento Póvoas Vaz, prestigiou a orientação do Conselho 
Nacional de Justiça no Procedimento supra referido. Contudo, não é menos 
certo que, em especial no caso dos autos, o condicionamento dos atos 
notariais à prévia averbação da reserva legal perante o Registro de Imóveis, 
restringe e fere o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, da 
CRFB). 

 
Existe, in casu, uma particularidade, qual seja, a de que o 

imóvel objeto da lide sempre esteve na posse das Requerentes que, após a 
aquisição, ou seja, no exercício do anterior direito de propriedade, 
constituíram a sociedade mencionada e o transferiram para a mesma. 

 
O direito de propriedade decorre da própria lei natural. 

Por isso, é uma exigência da natureza intelectual do homem. Enquanto os 
irracionais se contentam com a satisfação de suas necessidades imediatas, o 
homem pode prever o seu futuro.  

 
Assim, para subsistir hoje e no tempo futuro, precisa 

apropriar-se de bens naturais, de consumo, bens fungíveis e, também, de 
produção, por isso a decisão das Requerentes, ou seja, a necessidade de 
retorno ao status quo ante, e que diz respeito ao fato de atualmente ambas 
serem Magistradas e, por expressa disposição legal, não lhes ser possível 
administrar a sociedade, justificam a decisão de readquirirem o imóvel da 
pessoa jurídica, firmando a Escritura de Compra e Venda que pende de 
registro em razão da malsinada dúvida registral. 
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Essa vontade, decorrente do próprio direito natural, não 
deve ser obstada com exigências que nem mesmo o legislador apontou. Ora 
onde o legislador não distinguiu descabe ao intérprete fazê-lo. 

 
Milita, ainda, em favor das Embargantes o fato de que, 

com o advento do novo Código Florestal e a própria decisão do CNJ no 
Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 00002118-
22.2013.2.00.0000, a obrigatoriedade da averbação perante o Registro de 
Imóveis se daria até que fosse instaurado o CAR, o que também já ocorreu, 
tendo demonstrado as Requerentes que diligenciaram no sentido do registro 
perante aquele Órgão. 

 
Face o exposto, DÁ-SE provimento aos embargos, para 

repristinar os efeitos da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro 
grau, que julgou improcedente a dúvida, à vista do que dispõe o novo 
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), e determinar que o 1º Ofício Notarial 
Registral de Piraí proceda, incontinenti, o registro da Escritura de Compra e 
Venda lavrada perante o 24º Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, 
apresentada pelas Requerentes para registro sob  o Protocolo nº 8808. 

 
Rio de Janeiro, 28 de março de 2014. 

 
Desembargador JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO 

RELATOR 
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