
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.867 - MG (2010/0198573-9)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : JANETTE JABER BARBOSA 
ADVOGADO : IRANY GONÇALVES DA COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. LEI 4.771/1965. AVERBAÇÃO DE 
RESERVA LEGAL. DEVER-PODER DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.
1. A demanda teve origem em recomendação do Ministério Público à Oficiala 
Titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio, 
amparada em Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, para  que cumprisse a obrigação de averbar a Reserva Legal à 
margem de matrícula de imóvel em hipótese de transmissão, desmembramento 
ou retificação de área da gleba. Irresignada, a Oficiala impetrou Mandado de 
Segurança visando obter ordem que lhe autorizasse efetuar registros 
independentemente da averbação, o que lhe foi denegado. Em fiscalização, a 
Promotoria identificou renitência ao cumprimento da obrigação, fato que deu 
origem à Ação Civil Pública.
2. A ninguém é permitido recusar cumprir as obrigações previstas no Código 
Florestal ou cumpri-las apenas perfunctória ou toscamente. Nesta lei, como se 
sabe, encontram-se deveres direcionados, primariamente, aos proprietários e 
possuidores de imóveis e, em segundo plano, também aos implementadores, 
administrativos e judiciais, dos quais fazem parte Corregedorias-Gerais de 
Justiça e registradores.
3. É pacífica a jurisprudência do STJ ao reconhecer a natureza propter rem das 
obrigações ambientais, nelas incluída a Reserva Legal, donde decorre o caráter 
vinculante e indeclinável para o proprietário atual e o Poder Público. "Nos 
termos do artigo 16 c/c art. 44 da Lei 4.771/65, impõe-se aos proprietários a 
averbação da reserva legal à margem de matrícula do imóvel, ainda que não 
haja na propriedade área florestal ou vegetação nativa. Em suma, a legislação 
obriga o proprietário a manter e, eventualmente, recompor a fração da 
propriedade reservada por lei" (cfr. REsp 865.309/MG, Segunda Turma, Min. 
Castro Meira, DJe 23/10/2008; no mesmo sentido: RMS 18.301/MG, Segunda 
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 3/10/2005; RMS 
22.391/MG, Primeira Turma, Min. Denise Arruda, DJe 3/12/2008; REsp 
973.225/MG, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 3/9/2009; REsp 
927.979/MG, Primeira Turma, Min. Francisco Falcão, DJ 31/5/2007; REsp 
821.083/MG, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, DJe 9/4/2008; EDcl no Ag 
1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
6/8/2010; AgRg no REsp 1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 29/3/2011).
4. "Em nosso sistema normativo (Código Florestal - Lei 4.771/65, art. 16 e 
parágrafos; Lei 8.171/91, art. 99), a obrigação de demarcar, averbar e restaurar 
a área de reserva legal nas propriedades rurais constitui (a) limitação 
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administrativa ao uso da propriedade privada destinada a tutelar o meio 
ambiente, que deve ser defendido e preservado 'para as presentes e futuras 
gerações' (CF, art. 225). Por ter como fonte a própria lei e por incidir sobre as 
propriedades em si, (b) configura dever jurídico (obrigação ex lege) que se 
transfere automaticamente com a transferência do domínio (obrigação propter 
rem), podendo, em consequência, ser imediatamente exigível do proprietário 
atual, independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do 
adquirente ou de outro nexo causal que não o que se estabelece pela 
titularidade do domínio" (REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, DJe 29/6/2010).
5. A obrigatoriedade em questão não implica que o Cartório deixe de receber 
emolumentos de rigor, que serão pagos pelo interessado quando da averbação, 
nos termos da legislação vigente. 
6. Recurso Especial não provido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, 
acompanhando o Sr. Ministro Herman Benjamin, a Turma, por unanimidade, negou 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator." Os Srs. Ministros 
Mauro Campbell Marques, Cesar Asfor Rocha (voto-vista), Castro Meira e Humberto 
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 15 de maio de 2012(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.867 - MG (2010/0198573-9)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : JANETTE JABER BARBOSA 
ADVOGADO : IRANY GONÇALVES DA COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): A 

demanda teve origem em recomendação da Promotoria à Oficiala Titular do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio para que cumprisse a obrigação de 

averbar a Reserva Legal à margem de matrícula de imóvel em hipótese de transmissão, 

desmembramento ou retificação de área da gleba. A recomendação teve amparo em 

Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a 

seguinte determinação:

Art. 1º - A averbação da área de reserva legal no registro de 
imóveis obedecerá às disposições da Lei Federal n. 4.771, de 15/09/65, com as 
alterações da Medida Provisória n. 1.956-50, de 26/05/2000, e das publicações 
subseqüentes, e a Lei Federal n. 6.015, de 21/12/73, com as modificações da 
legislação posterior:

Art. 2º - "A área de reserva legal deve ser averbada à margem da 
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 
título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções 
previstas neste Código" (artigo 16, §8º, do Código Florestal). 

Art. 3º - Os emolumentos pela averbação da reserva legal no 
registro de imóveis devem ser cobrados em consonância com o disposto na Lei 
Estadual n. 12.727, de 30/12/97, com as alterações e acréscimos da Lei n. 
13.438, de 30/12/99, Anexo I, tabela 4, n. I, alínea "e", e Nota V.

§1º - A "averbação da reserva legal de pequena propriedade ou 
posse rural familiar é gratuita", nos termos do artigo 16, §9º, da Lei Federal n. 
4.771, 15/09/65. 

Art. 4º - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogados o Provimento n. 23, de 24/10/97, e o 
Provimento n. 30, de 02/03/98 (fls. 18-19/STJ).

Irresignada, a Oficiala impetrou Mandado de Segurança, visando à 

obtenção de ordem que lhe autorizasse efetuar registros independentemente da 
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averbação, o que lhe foi denegado. Em fiscalização, a Promotoria identificou 

renitência ao cumprimento da obrigação, fato que deu origem à Ação Civil Pública, 

assim solucionada pelo Tribunal de origem em grau de Apelação: 

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO 
AMBIENTAL RESERVA LEGAL - DEMANDA AJUIZADA EM 
DESFAVOR DA REGISTRADORA - POSSIBILIDADE - RECUSA DO 
REGISTRO SEM OBSERVÃNCIA DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO 
FLORESTAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 167, II, 
22 E 169 DA LEI 6.015/73 - SENTENÇA REFORMADA. É obrigação do 
registrador de imóveis averbar à margem do registro próprio a área de reserva 
legal prevista no artigo 16 da Lei Federal nº 4.771/65, conforme previsto nos 
artigos 167 e 169 da Lei 6.015/73, em suas novas redações postas pela MP 
2.166-67 de 2001 e pela Lei Federal n.º 11.428/06, respectivamente. 

Os Embargos de Declaração foram acolhidos, sem efeito modificativo, 

apenas para correção do dispositivo referente à multa aplicada (art. 11 da LACP) (fls. 

231-235/e-STJ).

O Recurso Especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e 

"c", da Constituição da República. A recorrente alega divergência jurisprudencial e 

violação dos arts. 16 da Lei 4.771/1965, 167 e 169 da Lei 6.015/1973. Afirma que não 

cabe ao registrador recusar a averbação ou o registro de outros atos à margem da 

matrícula pela inexistência de averbação da Reserva Legal.

Contraminuta apresentada às fls. 268-277/e-STJ.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (fls. 

307-314/e-STJ).

É o relatório. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.867 - MG (2010/0198573-9)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):  O 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais objetiva, com a presente demanda, 

condenar Titular de Cartório de Registro de Imóveis de Patrocínio "ao cumprimento da 

obrigação de fazer no sentido de averbar a área de reserva legal à margem da inscrição 

de matrícula do imóvel, no livro de Registro Geral, com área não inferior a 20% do 

total, mediante exigência ao proprietário respectivo, nos casos de transmissão, a 

qualquer título, de desmembramento ou de retificação de área de imóvel rural, sendo 

vedada a alteração de sua destinação", sob pena de pagamento de multa.

É pacífica a jurisprudência do STJ ao reconhecer a natureza propter rem 

das obrigações ambientais, nelas incluída a Reserva Legal, donde decorre o caráter 

vinculante e indeclinável para o proprietário atual e o Poder Público. "Nos termos do 

artigo 16 c/c art. 44 da Lei 7.771/65, impõe-se aos proprietários a averbação da reserva 

legal à margem de matrícula do imóvel, ainda que não haja na propriedade área 

florestal ou vegetação nativa. Em suma, a legislação obriga o proprietário a manter e, 

eventualmente, recompor a fração da propriedade reservada por lei" (cfr. REsp 

865.309/MG, Segunda Turma, Min. Castro Meira, DJe de 23/10/2008. No mesmo 

sentido: RMS 18.301/MG, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 

3/10/2005; RMS 22.391/MG, Primeira Turma, Min. Denise Arruda, DJe de 3/12/2008; 

REsp 973.225/MG, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 3/9/2009; REsp 

927.979/MG, Primeira Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 31/5/2007; REsp 

821.083/MG, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, DJe de 9/4/2008; EDcl no Ag 

1224056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2010; 

AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

29/3/2011).

Como já afirmou com muita propriedade o Ministro Teori Zavascki, "Em 

nosso sistema normativo (Código Florestal - Lei 4.771/65, art. 16 e parágrafos; Lei 
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8.171/91, art. 99), a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal 

nas propriedades rurais constitui (a) limitação administrativa ao uso da propriedade 

privada destinada a tutelar o meio ambiente, que deve ser defendido e preservado 'para 

as presentes e futuras gerações' (CF, art. 225). Por ter como fonte a própria lei e por 

incidir sobre as propriedades em si, (b) configura dever jurídico (obrigação ex lege) 

que se transfere automaticamente com a transferência do domínio (obrigação propter 

rem), podendo, em consequência, ser imediatamente exigível do proprietário atual, 

independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de 

outro nexo causal que não o que se estabelece pela titularidade do domínio" (REsp 

1.179.316/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 29/6/2010).

Trata-se de obrigação derivada da lei de que não se pode furtar nem o 

proprietário, nem o Poder Público, seja a administração direta, seja a indireta, sejam os 

serviços delegados, sob pena de incidência das sanções administrativas, civis e penais 

previstas no ordenamento, inclusive por improbidade administrativa. Afinal, a lei vale 

para todos. Não se pode esperar do delegatário-registrador postura passiva que o 

separe dos outros sujeitos estatais e o imunize contra a força vinculante dos 

mandamentos constitucionais e legais.

A ninguém é permitido recusar cumprir as obrigações previstas no 

Código Florestal ou cumpri-las apenas perfunctória ou toscamente. Nesta lei, como se 

sabe, encontram-se deveres direcionados, primariamente, aos proprietários e 

possuidores de imóveis e, em segundo plano, também aos implementadores, 

administrativos e judiciais, dos quais fazem parte Corregedorias-Gerais de Justiça e 

Registradores.

Transcrevo ementa dos precedentes acima citados, a começar pelos da 

Segunda Turma: 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DANO AMBIENTAL. DEVER DE 
REPARAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROTER REM . INDENIZAÇÃO EM FACE 
DAS RESTRIÇÕES ECONÔMICAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC se o Tribunal de 
origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da 
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lide.
2. Esta Corte Superior tem entendimento sedimentado no 

sentido de que os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza 
de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse.

3. Por esse motivo, descabe falar em culpa ou nexo causal, 
como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar 
a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, 
mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição.

4. As alegações de perda da capacidade econômica de 
propriedade, a ausência de órgão gestor e regulamentação foram decididas com 
base em análise da situação fático-probatória, o que inviabiliza o 
conhecimento delas por esta Corte Superior, em razão do óbice imposto pela 
Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1206484/SP, 
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 
29/03/2011).

AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA 
FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DANO 
AMBIENTAL EM RESERVA LEGAL. DEVER DE RECUPERAÇÃO. 
OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". ABRANGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO 
ATUAL, INDEPENDENTE DE QUEM CAUSOU O DANO.

1. É de se conhecer dos embargos de declaração como agravo 
regimental, em razão de seu caráter nitidamente infringente, em prestígio aos 
princípios da fungibilidade recursal e economia processual.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 
de que (i) a averbação da reserva legal, no âmbito do Direito Ambiental, tem 
caráter meramente declaratório e (ii) a obrigação de recuperar a degradação 
ambiental ocorrida na faixa da reserva legal abrange aquele que é titular da 
propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do 
dano, tendo em conta sua natureza propter rem.

3. Neste sentido, v., p. ex., REsp 343.741/PR, Rel. Min. 
Franciulli Netto, DJU 7.10.2002; REsp 745.363/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJU 18.10.2007; e REsp 453.875/PR, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2009.

4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de 
que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria 
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido (EDcl no Ag 1224056/SP, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 
06/08/2010).

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. RESERVA 
LEGAL. ARTS 16 E 44 DA LEI Nº 7.771/65. NECESSIDADE DE 
AVERBAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 16 c/c art. 44 da Lei 7.771/65, impõe-se 
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aos proprietários rurais a averbação da reserva legal à margem de matrícula do 
imóvel, ainda que não haja na propriedade área florestal ou vegetação nativa.

2. Em suma, a legislação obriga o proprietário rural a manter e, 
eventualmente, recompor a fração da propriedade reservada por lei.

3. "Essa legislação, ao determinar a separação de parte das 
propriedades rurais para constituição da reserva florestal legal, resultou de uma 
feliz e necessária consciência ecológica que vem tomando corpo na sociedade 
em razão dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo, 
resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem limites pelo homem" 
(RMS 18.301/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 03.10.05).

4. Recurso ordinário provido (RMS 21.830/MG, Segunda 
Turma, Min. Castro Meira, DJ de 1º/12/2008).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ORDINÁRIO. AVERBAÇÃO DE RESERVA FLORESTAL. EXIGÊNCIA. 
CÓDIGO FLORESTAL. INTERPRETAÇÃO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito que a 
Constituição assegura a todos (art. 225 da CF), tendo em consideração as 
gerações presentes e futuras. Nesse sentido, desobrigar os proprietários rurais 
da averbação da reserva florestal prevista no art. 16 do Código Florestal é o 
mesmo que esvaziar essa lei de seu conteúdo. 

2.  Desborda do mencionado regramento constitucional 
portaria administrativa que dispensa novos adquirentes de propriedades rurais 
da respectiva averbação de reserva florestal na matrícula do imóvel.  

3. Recurso ordinário provido (RMS 18.301/MG, Segunda 
Turma, Min. João Otávio de Noronha, DJ de 3/10/2005). 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – DIREITO 
AMBIENTAL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CARACTERIZADA – RESERVA LEGAL – NECESSIDADE DE 
AVERBAÇÃO – ARTS 16 E 44 DA LEI 7.771/1965.

(...)
2. É firme o entendimento de que os arts. 16 e 44 da Lei 

7.771/1965 impõem aos proprietários a averbação da reserva legal à margem 
da matrícula do imóvel, ainda que não haja na propriedade área florestal ou 
vegetação nativa. Precedentes.

3. Recurso especial provido (REsp 973.225/MG, Segunda 
Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 3/9/2009).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 
LEGAL. ART. 16, § 8º, DA LEI 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL). 
EXIGÊNCIA LEGAL, MESMO PARA ÁREAS ONDE NÃO HOUVER 
FLORESTAS. RECURSO PROVIDO.

1. Exige-se, nos moldes do § 8º do art. 16 do Código Florestal, 
que a área de reserva legal seja averbada à margem da inscrição de matrícula 
do imóvel, no ofício de registro de imóveis competente, sendo vedada a 
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de 

Documento: 1124196 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/10/2016 Página  8 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas naquele 
mesmo Código.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando a 
referida norma, concluiu que a averbação da área de reserva legal somente 
seria obrigatória em relação às áreas onde houvesse florestas, campos gerais ou 
outra forma de vegetação nativa.

3. O aludido dispositivo, no entanto, deve ser interpretado em 
conjunto com as demais disposições do Código Florestal, especialmente no 
que se refere às determinações do art. 44 do mesmo diploma legal.

4. É dever do proprietário ou possuidor de imóveis rurais, 
mesmo em áreas onde não houver florestas, adotar as providências necessárias 
à restauração ou à recuperação das formas de vegetação nativa, para se adequar 
aos limites percentuais previstos nos incisos do art. 16 do Código Florestal.

5. Tem-se, assim, que a exigência de averbação da reserva legal 
à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no ofício de registro de imóveis 
competente, não se aplica somente às áreas onde haja florestas, campos gerais 
ou outra forma de vegetação nativa.

6. "O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito que a 
Constituição assegura a todos (art. 225 da CF), tendo em consideração as 
gerações presentes e futuras. Nesse sentido, desobrigar os proprietários rurais 
da averbação da reserva florestal prevista no art. 16 do Código Florestal é o 
mesmo que esvaziar essa lei de seu conteúdo" (RMS 18.301/MG, 2ª Turma, 
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 3.10.2005).

7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para 
que, nos atos de transmissão de imóveis rurais realizados perante o Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, seja 
cumprida a norma prevista no § 8º do art. 16 do Código Florestal, a qual 
determina a averbação da área de reserva legal. (RMS 22.391/MG, Primeira 
Turma, Min. Denise Arruda, DJe de 03/12/2008).

DIREITO AMBIENTAL. ARTS. 16 E 44 DA LEI Nº 4.771/65. 
MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA 
FLORESTAL. NECESSIDADE.

I - A questão controvertida refere-se à interpretação dos arts. 16 
e 44 da Lei n. 4.771/65 (Código Florestal), uma vez que, pela exegese firmada 
pelo aresto recorrido, os novos proprietários de imóveis rurais foram 
dispensados de averbar reserva legal florestal na matrícula do imóvel.  

II - "Essa legislação, ao determinar a separação de parte das 
propriedades rurais para constituição da reserva florestal legal, resultou de uma 
feliz e necessária consciência ecológica que vem tomando corpo na sociedade 
em razão dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo, 
resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem limites pelo homem. 
Tais conseqüências nefastas, paulatinamente, levam à conscientização de que 
os recursos naturais devem ser utilizados com equilíbrio e preservados em 
intenção da boa qualidade de vida das gerações vindouras" (RMS nº 
18.301/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 03/10/2005).

III - Inviável o afastamento da averbação preconizada pelos 
artigos 16 e 44 da Lei nº 4.771/65 (Código Florestal), sob pena de 
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esvaziamento do conteúdo da Lei. A averbação da reserva legal, à margem da 
inscrição da matrícula da propriedade, é conseqüência imediata do preceito 
normativo e está colocada entre as medidas necessárias à proteção do meio 
ambiente, previstas tanto no Código Florestal como na Legislação 
extravagante.

IV - Recurso Especial provido (REsp 927.979/MG, Primeira 
Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 31/5/2007).

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. RESERVA 
LEGAL. ARTS 16 E 44 DA LEI Nº 7.771/65. NECESSIDADE DE 
AVERBAÇÃO

1. Nos termos do artigo 16 c/c art. 44 da Lei 7.771/65, impõe-se 
aos proprietários a averbação da reserva legal à margem de matrícula do 
imóvel, ainda que não haja na propriedade área florestal ou vegetação nativa.

2. Em suma, a legislação obriga o proprietário a manter e, 
eventualmente, recompor a fração da propriedade reservada por lei.

3. "Essa legislação, ao determinar a separação de parte das 
propriedades rurais para constituição da reserva florestal legal, resultou de uma 
feliz e necessária consciência ecológica que vem tomando corpo na sociedade 
em razão dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo, 
resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem limites pelo homem" 
(RMS nº 18.301/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 
03/10/2005).

4. Recurso especial provido (REsp 865.309/MG, Segunda 
Turma, Min. Castro Meira, DJe de 23/10/2008).

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ARTS. 16 E 44 DA LEI 
Nº 4.771/65. MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE ÁREA DE 
RESERVA FLORESTAL. NECESSIDADE.

1. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função 
social da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo critérios e 
graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o de 
"utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente"

2. A obrigação de os proprietários rurais instituírem áreas de 
reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, atende ao interesse 
coletivo.

3. A averbação da reserva legal configura-se, portanto, como 
dever do proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da 
existência de florestas ou outras formas de vegetação nativa na gleba.

4. Essa legislação, ao determinar a separação de parte das 
propriedades rurais para constituição da reserva florestal legal, resultou de uma 
feliz e necessária consciência ecológica que vem tomando corpo na sociedade 
em razão dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo, 
resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem limites pelo homem. 
Tais conseqüências nefastas, paulatinamente, levam à conscientização de que 
os recursos naturais devem ser utilizados com equilíbrio e preservados em 
intenção da boa qualidade de vida das gerações vindouras (RMS nº 
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18.301/MG, DJ de 03/10/2005).
5. A averbação da reserva legal, à margem da inscrição da 

matrícula da propriedade, é conseqüência imediata do preceito normativo e 
está colocada entre as medidas necessárias à proteção do meio ambiente, 
previstas tanto no Código Florestal como na Legislação extravagante. (REsp 
927979/MG, DJ 31.05.2007)

6. Recurso Especial provido (REsp 821.083/MG, Primeira 
Turma, Min. Luiz Fux, DJe de 9/4/2008). 

Correto, portanto, o acórdão recorrido ao afirmar que, "ante a existência 

de determinação legal na Lei de Registros Públicos, e pelo fato de o parágrafo 8º não 

se referir ao ato como sendo ônus do proprietário, deve ser reformada a sentença, 

notadamente porque a criação da Lei visa assegurar a proteção ao meio ambiente, e a 

ausência de cominação no sentido implicaria a ineficácia da proteção pretendida pelo 

Legislador". 

A obrigatoriedade em questão não implica que o Cartório deixe de 

receber emolumentos, se devidos, que serão pagos pelo interessado no momento da 

averbação, nos termos da legislação em vigor. 

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial. 

É como voto.
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Relator
Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JANETTE JABER BARBOSA
ADVOGADO : IRANY GONÇALVES DA COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Meio 
Ambiente

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, negando provimento ao recurso, pediu vista dos 
autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha."

Aguardam os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Castro Meira e Humberto 
Martins.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.867 - MG (2010/0198573-9)
  

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: 

Recurso especial da relatoria do em. Ministro Herman Benjamin, interposto 

por Janette Jaber Barbosa com base no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição 

Federal, contra o acórdão de fls. 196-203, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, assim ementado:

"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO 
AMBIENTAL RESERVA LEGAL – DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR 
DA REGISTRADORA – POSSIBILIDADE – RECUSA DO REGISTRO SEM 
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO FLORESTAL – 
POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 167, II, 22 E 169 DA LEI 
6.015/73  – SENTENÇA REFORMADA. É obrigação do registrador de 
imóveis averbar à margem do registro próprio a área de reserva legal 
prevista no artigo 16 da Lei Federal nº 4.771/65, conforme previsto nos 
artigos 167 e 169 da Lei 6.015/73, em suas novas redações postas pela MP 
2.166-67 de 2001 e pela Lei Federal nº 11.428/06, respectivamente" (fl. 
198).

O Tribunal de origem acolheu os declaratórios para sanar erro material, mas 

sem modificação do resultado do julgamento, passando o dispositivo do acórdão da 

apelação a ter a seguinte redação:

"Isso posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformo a 
decisão e determino que a Recorrida cumpra o disposto no artigo 167, II, 22, 
da Lei nº 6.015/73, c/c 16 da Lei nº 4.771/65, sob pena da multa prevista no 
artigo 11 da Lei 7347/85, a ser revertida em favor do Fundo estadual de 
Reparação dos Interesses Difusos e Coletivos" (fl. 234 – grifo meu).

Alega a recorrente violação dos artigos 16, caput  e § 8º, da Lei n. 

4.771/1965, 167, inciso II, 22 e 169 da Lei n. 6.015/1973, e 55, §§ 1º e 5º, do Decreto n. 

6.514/2008, os quais não atribuem ao registrador a competência para exigir do 

proprietário do imóvel o cumprimento do dever de averbar a área de reserva legal. Na 

verdade, segundo a recorrente, "ao registrador cabe, apenas, o ato de averbar a 'reserva 
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legal', quando apresentada pelo proprietário, por ser ato seu, privativo. Não lhe cabe 

recusar a averbação ou registro de outros atos à margem da matrícula por inexistir 

averbação de 'reserva legal' " (fl. 243). Acrescenta que "tentar vincular a averbação da 

reserva florestal a atos de registro, flagrantemente fere o direito de propriedade garantido 

na Constituição Federal (art. 5º inciso XXII), o Código Florestal e a própria Lei 6.015/73, 

que em momento algum estabelece o condicionamento" (fl. 243).

Afirma, então, que "não é porque a averbação da área de 'reserva legal' seja 

impositiva, obrigatória para o proprietário, que se possa concluir que a pessoa a fazer 

cumprir a lei seja do Registrado" (fl. 243).

No tocante ao art. 55 do Decreto n. 6.514/2008, sustenta disciplinar "um 

processo adequado para obrigar o proprietário ou possuidor a providenciar a averbação 

da reserva legal, dando-lhe, inicialmente, inclusive um prazo. E não será a Registradora 

quem há de autuá-lo e aplicar-lhe a multa, data vênia, mas a 'autoridade ambiental', 

conforme § 3º do citado art. 55" (fl. 245). Argumenta que a ausência de registro da 

reserva legal é uma infração ambiental.

Argumenta, relativamente à aplicação da multa prevista no art. 11 da Lei n. 

7.347/1985, que "o acórdão recorrido tomou como sendo 'obrigação de não fazer' do 

Registração o recusar-se a promover aos na matrícula sem que esteja averbada a área 

de reserva legal. O que é um absurdo" (fl. 246).

Por último, diz que os artigos 225, caput , e 236, § 1º, da Constituição 

Federal não impõem "ao Registrador a obrigação de exigir o cumprimento da instituição e 

averbação da reserva legal" (fl. 246).

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões (fls. 

268-277), e o recurso especial foi admitido (fls. 293-294).

Ao recurso extraordinário foi negado seguimento (fls. 295-296), tendo sido 

interposto agravo de instrumento para o Supremo Tribunal Federal, sobrestado na origem 

(fl. 298).

O Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios, ilustrado Subprocurador-Geral da 

República, opina pelo não conhecimento do recurso especial em relação ao art. 55 do 

Decreto n. 6.514/2008 por ausência de prequestionamento e, quanto aos demais 

dispositivos, pelo não provimento. Cita precedente desta Corte: REsp 831.212/MG, 

Terceira Turma, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22.9.2009.
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O em. Ministro Herman Benjamin negou provimento ao recurso 

especial.

Entende o em. relator que, diante da legislação pertinente, a obrigação de 

averbar a área relativa à reserva legal é uma obrigação do proprietário e, também, do 

Poder Público. Com isso, segundo o em. relator, não se pode esperar do delegatário 

registrador uma postura passiva, que o separe dos outros sujeitos estatais e o imunize da 

força vinculante dos mandamentos constitucionais e legais. Cita precedentes desta Corte 

sobre a obrigação do proprietário (obrigação propter rem) de indenizar o dano ambiental 

ocorrido no seu imóvel e de registrar a reserva legal à margem de matrícula do imóvel: 

AgRg no REsp 1.206.484/SP, Segunda Turma, Ministro Humberto Martins, DJe de 

29.3.2011; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Segunda Turma, Ministro Mauro Campbell 

Marques, DJe de 6.8.2010; RMS 21.830/MG, Segunda Turma, Ministro Castro Meira, DJe 

de 1º.12.2008; RMS 18.301/MG, Segunda Turma, Ministro João Otávio de Noronha, DJ 

de 3.10.2005; REsp 973.225/MG, Segunda Turma, Ministra Eliana Calmon, DJe de 

3.9.2009; REsp 1.179.316/SP, Primeira Turma, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 

29.6.2010; RMS 22.391/MG, Primeira Turma, Ministra Denise Arruda, DJe de 3.12.2008; 

REsp 927.979/MG, Primeira Turma, Ministro Francisco Falcão, DJ de 31.5.2007; REsp 

865.309/MG, Segunda Turma, Ministro Castro Meira, DJe de 23.10.2008, e REsp 

821.083/MG, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe de 9.4.2008.

Vou acompanhar o em. Ministro relator para negar provimento ao 

recurso especial. Entretanto adotarei fundamentos diversos, específicos para a 

obrigação do registrador de exigir, do proprietário, a averbação da reserva legal. 

Isso porque, quanto à obrigação do proprietário, não há dúvida alguma, sendo essa 

exatamente a tese da recorrente.

Dispõe o art. 13 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) assim:

"Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, 
os atos do registro serão praticados:

I - por ordem judicial;
II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados;
III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei 

autorizar" (grifo meu).

Documento: 1124196 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/10/2016 Página  1 5 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

O dispositivo acima deixa claro, portanto, que, relativamente às anotações e 

às averbações obrigatórias, serão praticadas de ofício pelo respectivo tabelionato, 

independentemente de ordem judicial, de requerimento dos interessados ou de 

requerimento do Ministério Público.

No caso em debate, a Lei n. 4.771/1965 (Código Florestal), expressamente, 

considera obrigatória a averbação da reserva legal no seguinte dispositivo:

"Art. 16. [...]
[...]
§ 8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da 

inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as 
exceções previstas neste Código."

Mas não é só o art. 16 da Lei n. 4.771/1965 que taxa de obrigatória a 

averbação da reserva legal. Com efeito, o referido ato encontra-se previsto no art. 167, 

inciso II, item 22, da Lei n. 6.015/1973 e o art. 169, caput , primeira parte, do mesmo 

diploma estabelece que "todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios".

Logo, sendo obrigatória a averbação em debate, deve ser efetuada e 

exigida de ofício pelo tabelionato respectivo.

Entendo, ainda, que a existência de reserva legal integra as características 

do respectivo imóvel, sendo indispensável ao seu registro no Livro n. 2 (Registro Geral), 

disciplinado no art. 176 da Lei n. 6.015/1973, in verbis :

"Art. 176. O Livro n. 2 – Registro Geral – será destinado à 
matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados 
no art. 167 e não atribuídos ao Livro n. 3.

§ 1º A escrituração do Livro n. 2 obedecerá às seguintes 
normas:

[...]
II - são requisitos da matrícula:
[...]
3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:
a) - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes da 

CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, 
localização e área" (grifos meus).
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Por outro lado, "havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por 

escrito" (art. 198 da Lei n. 6.015/1973), e "cessarão automaticamente os efeitos da 

prenotação se, decorridos trinta dias do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver 

sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais" (art. 205 do 

referido diploma).

Sem dúvida alguma, portanto, cabe ao tabelionato exigir do proprietário a 

averbação da reserva legal, de caráter obrigatório, possuindo o registrador meios de 

impor-lhe a prática do referido ato.

Sobre o tema, cito, ainda, o seguinte precedente da Terceira Turma desta 

Corte:

"Direito ambiental. Pedido de retificação de área de imóvel, 
formulado por proprietário rural. Oposição do MP, sob o fundamento de que 
seria necessário, antes, promover a averbação da área de reserva florestal 
disciplinada pela Lei 4.771/65. Dispensa, pelo Tribunal. Recurso especial 
interposto pelo MP. Provimento.

- É possível extrair, do art. 16, § 8º, do Código Florestal, que a 
averbação da reserva florestal é condição para a prática de qualquer ato 
que implique transmissão, desmembramento ou retificação de área de 
imóvel sujeito à disciplina da Lei 4.771/65.

Recurso especial provido" (REsp 831.212/MG, Ministra Nancy 
Andrighi, DJe de 22.9.2009).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, 
acompanhando o Sr. Ministro Herman Benjamin, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Cesar Asfor Rocha (voto-vista), Castro 
Meira e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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