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“O problema de salvar o ambiente faz coro com o problema de nossa própria 
salvação.” – Vittorio Mathieu, 1923.  

1. Introdução   

O Registro de Imóveis é uma instituição que surgiu como necessidade do 
Estado de controlar o direito de propriedade e como instrumento de segurança 
jurídica para o tráfego imobiliário. Em razão da evolução do estudo do meio 
ambiente e conseqüente transformação do direito de propriedade que após a 
Constituição Federal deve atender a uma função social, tornou-se necessário 
também estudar essa nova característica do registro imobiliário brasileiro, 
principalmente na necessidade de sua adaptação às normas protetoras do 
meio ambiente e utilização de sua estrutura para tal finalidade.  

A preocupação no estudo da possibilidade de utilizar a publicidade registrária 
também para questões ligadas à preservação do meio ambiente surgiu com o 
Expert’s Corner Report publicado em 01.10.2002, denominado “El Registro de 
la Propriedad y Mercantil como instrumento al servicio de la sostenibilidad” 
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realizado pelo Colégio de Registradores da Espanha para a Agência Européia 
de Meio Ambiente.[1]  

2. Meio ambiente  

2.1  Conceito  

O estudo do meio ambiente é recente na civilização moderna, trata-se da 
primeira categoria de interesses metaindividuais a merecer atenção especial da 
sociedade e, por conseqüência, do legislador pátrio. Durante sua existência, o 
homem não possuía a preocupação com os recursos naturais em razão de sua 
abundância. Constatado o aumento da população mundial ocorrido em escala 
acelerada, mormente nos países do terceiro mundo, começou-se a perceber 
que o crescimento da população trazia conseqüências sérias às reservas de 
recursos naturais.  

Percebe-se, assim, que a preocupação com o meio ambiente surgiu como 
reação à devastação das reservas naturais, sentimento não conhecido pelo 
homem, mesmo porque isso ocorreu de forma mais acentuada no século XIX.  

O alerta para a gravidade desses riscos foi dado em 1972, em Estocolmo, na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano promovida 
pela ONU e contando com a participação de 114 países.  

É notória, também, a preocupação do legislador brasileiro na época, em razão 
da elaboração dos Códigos Florestal (Lei 4.771/65), de Caça (Lei 5.197/67), de 
Pesca (Dec.-lei 221/67) e de Mineração (Dec.-lei 227/67).  

A chamada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), em seu 
art. 3.º, I, conceituou meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as duas formas”.  

Ressalte-se, assim, a amplitude do conceito legal, o que levou a doutrina em 
subdividir em três o estudo do meio ambiente, denominando-o “natural”, 
“artificial” e “cultural”. Meio ambiente natural é o constituído pelo solo, pela 
água, pelo ar atmosférico, pela fauna e pela flora. Meio ambiente artificial é o 
ligado pelas edificações, equipamentos urbanos e comunitários, aproximando-
se muito do direito urbanístico. E finalmente o meio ambiente cultural é aquele 
integrado pelo patrimônio arqueológico, artístico, histórico, paisagístico e 
turístico.  

Interessa-nos, neste estudo, o meio ambiente natural e sua ligação com a 
propriedade imobiliária, especialmente seus efeitos no Registro de Imóveis e 
contribuição que o órgão pode outorgar.  

É preciso consignar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 é a primeira Constituição brasileira em que a expressão “meio ambiente” 
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é mencionada. As disposições sobre meio ambiente na atual Constituição 
Federal estão inseridas em vários títulos e capítulos. O Título VIII (“Da Ordem 
Social”), em seu Capítulo VI, trata do meio ambiente, no art. 225 e seus seis 
parágrafos.  

2.2  Competência  

Na repartição de competência na área ambiental, a Constituição Federal 
adotou os mesmos princípios para a competência em geral entre as entidades 
federativas, de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm 
competência para a proteção ambiental e o combate à poluição em quaisquer 
de suas formas (art. 23 da CF), tratando-se, assim, de competência 
administrativa.  

Com relação à competência legislativa, o art. 24 da Constituição declara 
competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, 
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (inc. VI); sobre 
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (inc. 
VII); assim como sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inc. VIII).  

À União cabe estabelecer normas gerais e de política geral do meio ambiente, 
o que ocorreu com a publicação da Lei 6.938/81. Os Estados não têm 
competência exclusiva em matéria de meio ambiente, possuem competência 
comum com a União, sendo que para atender às peculiaridades próprias, 
poderão exercer a competência legislativa plena, desde que não exista lei 
federal sobre normas gerais (art. 24, § 3.º, da CF). Nesse caso, não podem 
exorbitar da peculiaridade ou do interesse próprio do Estado e terão que se 
ajustar ao disposto em norma federal ambiental superveniente.  

Por final, os Municípios ficam com competência mais no âmbito da execução 
de leis de proteção que no de legislar sobre a matéria, não impedindo que 
dentro de sua competência elaborarem leis de proteção e combate à poluição 
(art. 30, I, CF).  

2.3  Publicidade ambiental ou princípio da informação  

A Declaração do Rio de Janeiro de 1992, em uma das frases do princípio 10 
afirma que “no nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades 
públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades”.  

Para compreensão do alcance e importância da informação sobre meio 
ambiente, salienta-se a explicação constante da Convenção sobre o Acesso à 
Informação, a Participação do Público no Processo Decisório e o Acesso à 
Justiça em Matéria de Meio Ambiente:  
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“A expressão ‘informação sobre meio ambiente’ designa toda informação 
disponível sob forma escrita, visual, oral ou eletrônica ou sob qualquer outra 
forma material, sobre: a) o estado do meio ambiente, tais como o ar e a 
atmosfera, as águas, o solo, as terras, a paisagem e os sítios naturais, a 
diversidade biológica e seus componentes, compreendidos os OGMS, e a 
interação desses elementos; b) fatores tais como as substâncias, a energia, o 
ruído e as radiações e atividades ou medidas, compreendidas as medidas 
administrativas, acordos relativos ao meio ambiente, políticas, leis, planos e 
programas que tenham, ou possam ter, incidência sobre os elementos do meio 
ambiente concernente à alínea a, supramencionada, e a análise 
custo/benefício e outras análises e hipóteses econômicas utilizadas no 
processo decisório em matéria de meio ambiente; c) o estado de saúde do 
homem, sua segurança e suas condições de vida, assim como o estado dos 
sítios culturais e das construções na medida onde são, ou possam ser, 
alterados pelo estado dos elementos do meio ambiente ou, através desses 
elementos, pelos fatores, atividades e medidas visadas na alínea b, 
supramencionada (art. 2.º, item 3).”[2]  

Na Europa, Vicente José García-Hinojal López, registrador de la propriedad de 
Espanã, esclarece que: “En materia de acceso a la información medioambiental 
la norma que más há influido en su configuración ha sido la Directiva 
90/313/CEE del Consejo ya que hasta el Convenio de Aarhus había sido la 
única que atribuía en el plano internacional derecho a la información 
medioambiental a todas las personas, con carácter general. Este Convenio 
atribuye a la persona física o jurídica el derecho a acceder a la información 
medioambiental que se encuentra en poder de las autoridades públicas”.[3]  

Levar ao Registro de Imóveis informações sobre o meio ambiente é objetivo de 
nosso presente estudo. Mas é preciso que as informações disponibilizadas ao 
público em geral sejam claras e precisas para facilitar a compreensão. Outro 
cuidado que devemos desenvolver é fundamentar a publicidade na legislação 
vigente para justificar seu ingresso no fólio real, bem como a tomada de 
cuidados necessários junto aos órgãos ambientais para que as informações 
sejam confiáveis e de relevância jurídica.  

O art. 6.º da Lei 6.938, de 31.08.1981, criou o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – Sisnama, integrado pelos órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as 
fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental.  

A Lei 10.650, de 16.04.2003, dispõe sobre o acesso público aos dados e 
informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, o art. 2.º da lei prevê que “os 
órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, 
integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos 
documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria 
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ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua 
guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico...”.  

Percebe-se que a intenção do legislador foi de outorgar e centralizar as 
informações sobre o meio ambiente de todo o País; contudo, por problemas 
estruturais e financeiros, o sistema praticamente não saiu do projeto. Foi 
desperdiçada excelente oportunidade para integrar no Registro de Imóveis as 
informações do Sisnama. A estrutura do sistema registrário brasileiro é 
nacional e já se encontra desenvolvida ou em desenvolvimento há mais de um 
século, de forma que seria menos oneroso aproveitar o Registro de Imóveis e 
suas características para disponibilizar a informação ambiental à população.  

Assim, a interconexão precisa ser estudada, de forma que sugerimos que o 
IRIB – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil se esforce no sentido de 
debater e expor a idéia ao Governo Federal através do Sisnama.  

2.4  Princípio da função sócio-ambiental da propriedade  

Consoante art. 186 da CF, “a função social é cumprida quando a propriedade 
rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e 
adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores”.  
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A propriedade não mais ostenta aquela concepção individualista do direito 
romano, reproduzida no Código Civil de 1916, e cada vez mais forte está o seu 
sentido social, transformando-se em fator de progresso, de desenvolvimento e 
de bem-estar de todos. “Em conformidade com isso, a nova Lei Civil brasileira 
acabou por contemplar a função ambiental como elemento marcante do direito 
de propriedade, ao prescrever qual tal direito ‘deve ser exercitado em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que 
sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e patrimônio histórico 
e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas” (CC, art. 1.228, § 
1.º).[4]  

Está se reconhecendo, assim, que o direito de propriedade pode e deve limitar-
se em benefício de uma finalidade superior que mereça proteção, proteção que 
pode advir da lei ou através da consciência social.  

2.5  As instituições financeiras e o meio ambiente  

As instituições financeiras também começaram a exigir Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA e averbação 
de reserva legal e outros estudos e documentos ambientais, para a aprovação 
de créditos. Referidas exigências estão baseadas em acordos internacionais de 
aplicação no Brasil, sobretudo o Protocolo de Kyoto, Agenda 21, Convenção 
sobre a Diversidade Biológica. Contudo, não é somente a consciência sócio-
ambiental que está motivando as instituições financeiras, com a evolução da 
legislação ambiental, mormente nos aspectos penais e na responsabilidade 
civil que é objetiva, o passivo ambiental das empresas começa a preocupar 
porque pode ter influência no patrimônio empresarial.  

No trabalho denominado “A posição das instituições financeiras frente ao 
problema das agressões ecológicas”, apresentado na 9.ª Semana de 
Contabilidade do Banco Central do Brasil (9 e 10.11.2000), os professores do 
Departamento de Contabilidade da FEA-USP, Drs. L. Nelson Carvalho e Maisa 
de Souza Ribeiro, esclarecem que:  

“Ao incorporar a variável ambiental entre os critérios para a concessão de 
crédito para a comunidade empresarial como um todo, as instituições 
financeiras poderão exercer dois papéis fundamentais:  

1. proteção do próprio patrimônio, pois diminui o risco de perdas em função de 
clientes cujas atividades e continuidade possam ser comprometidas por 
condutas ambientais inadequadas;  

2. colabora para a preservação do meio ambiente: a) ao tomar decisões que 
viabilizarão a modernização e adequação das tecnologias operacionais, 
contribuindo para a redução da poluição ambiental; ou b) por decisões que 
conduzam a extinção de atividades que sejam verdadeiramente nocivas ao 
patrimônio ecológico.”  
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Em 2002, foram divulgados os “Princípios do Equador” quando várias 
corporações bancárias se reuniram e divulgaram diretrizes para lidar com o 
crédito e meio ambiente, este documento utiliza como referência os padrões do 
próprio IFC (Companhia Financeira Internacional) e do Banco Mundial para 
concessão de crédito levando em conta critérios sócio-ambientais. Atualmente, 
39,6% dos bancos participantes levam em consideração os aspectos sócio-
ambientais na concessão de crédito e já há bancos (8%) que realizam 
auditorias sócio-ambientais em seus clientes.[5]   

3.  Registro de imóveis  

3.1  Conceito  

A origem do Registro de Imóveis possui antecedentes no antigo Egito e Grécia 
clássica, contudo, foi no século XVIII que começou a se desenvolver à medida 
que as transações imobiliárias foram ganhando importância. O Estado se viu 
obrigado a entrar na regulação do mercado oferecendo um mecanismo de 
segurança que garantisse as transações. No Brasil não foi diferente, em 1843, 
com a Lei Orçamentária 317, foi criado o registro de hipotecas, objetivando 
fazer da terra a base para o crédito.  

A Constituição Federal ao instituir em cláusula pétrea a função social da 
propriedade (art. 5.º, XXIII) e ao declarar que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225) atribuiu ao Registro de Imóveis 
características que outrora não possuía, como a necessidade de incorporação 
do conceito de função social da propriedade e do meio ambiente, percepção 
claramente observada pelo legislador no Estatuto da Cidade e na legislação 
ambiental.  

Mas não é somente na publicidade dos espaços territoriais especialmente 
protegidos que o Registro de Imóveis pode ajudar o meio ambiente; várias são 
as situações em que podemos nos valer do instituto, ou melhor, da estrutura do 
Registro de Imóveis para garantir o respeito e reparação do meio ambiente, o 
que será observado no decorrer do estudo.  

Podemos conceituar o Registro de Imóveis como “órgão auxiliar do direito civil 
destinado ao assentamento de títulos públicos e privados, outorgando-lhes 
oponibilidade a terceiros, com ampla publicidade e destinado ao controle, 
cadastro, eficácia, segurança e autenticidade das relações jurídicas envolvendo 
imóveis, garantindo-lhes presunção relativa da prova da propriedade”.[6]   

Esse é conceito tradicional do Registro de Imóveis, contudo, hodiernamente 
não exerce somente a função de guardião do direito da propriedade, mas 
também a novel missão de guardião da função social da propriedade, nesta 
incluída a ambiental. Observe a facilidade natural de concentração das 
informações imobiliárias e o fato de se tratar de órgão constitutivo da 
propriedade através do registro, levou no decorrer dos anos a exercer funções 
atípicas como fiscalizar o recolhimento de tributos (imposto predial e territorial 
urbano, imposto de transmissão de bens imóveis, imposto territorial rural, entre 
outros).  
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Abaixo relacionamos algumas características do Registro de Imóveis brasileiro 
que podem ser útil para o desenvolvimento da disponibilidade de informações 
ambientais:  

– é um órgão que exerce serviço público (art. 236 da CF);  

– os Registros de Imóveis são organizados territorialmente;  

– o Registro de Imóveis possui relação com todos os demais órgãos da 
Administração;  

– o serviço é exercido por profissionais de alta qualificação técnica após 
aprovação em concurso de provas e de títulos (art. 3.º da Lei 8.935/94);  

– existe conexão com o Sistema Geodésico Brasileiro (Lei 10.267/2001 e Dec. 
4.449/2002).  

O desenvolvimento na utilização do Registro de Imóveis como fonte para a 
publicidade ambiental deve ocorrer naturalmente e livre de preconceitos pelos 
operadores do direito, já que a justificativa que outrora era arrecadatória de 
tributos, agora é social e atende a bem jurídico de maior importância para 
nossa sociedade.  

3.2  Competência  

Somente à União cabe legislar sobre registros públicos (art. 22, XXV, da CF). 
Trata-se, no nosso entendimento, do principal problema para a interligação 
entre meio ambiente e Registro de Imóveis, porque existe a possibilidade de 
três entes políticos criarem mecanismos ou institutos de proteção ao meio 
ambiente; contudo, somente a União pode legislar para prever a possibilidade 
de ingresso de títulos no Registro de Imóveis.  

3.3  Princípios do Registro de Imóveis utilizados no direito ambiental  

A segurança jurídica requer uma certeza nas regras do direito, exigindo sua 
publicidade. Pensando na segurança nas transações de bens imóveis, 
qualquer informação que possa limitar o direito de propriedade deve constar do 
fólio real sob pena de abalar o sistema de transmissão de propriedade. Na 
proteção do meio ambiente torna-se impossível não se restringir ou regular uso 
da propriedade, porém, a publicidade da restrição não está perfeitamente 
delimitada em nosso direito, merecendo estudo nesse sentido para que a 
segurança jurídica, pilar de nosso direito, não seja ameaçada.  

Nesse sentido são os ensinamentos do registrador de la propriedad Mariano Va 
Aguaviva, na introdução do Expert córner report publicado em 01.10.2002, 
denominado “El Registro de la Propriedad y Mercantil como instrumento al 
servicio de la sostenibilidad” realizado pelo Colégio de Registradores da 
Espanha para a Agência Europea de Meio Ambiente:  
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“Es de interés general y la sociedad debe exigir que tales situaciones sean 
publicadas no sólo por el principio de seguridad jurídica general, sino además 
por la matéria específica, medio ambiente, que precisa de especial atención y 
protección ‘un alto nível de protección y de mejora de la calidad del medio 
ambiente’, art. 1.2 del Tratado CE basado en el principio de cautela y acción 
preventiva, art. 174.2 del Tratado CE, que ineludiblemente requiere de una 
precisa información y publicidad con efectos jurídicos y que puede obtenerse 
mediante el Registro de la Propiedad.”[7]  

É cediço que o Registro de Imóveis possui princípios jurídicos sólidos e que 
não poderão dar espaço a regras que abalem sua estrutura, de forma que para 
tornar efetiva a publicidade ambiental, devemos nos valer dos mecanismos já 
vigentes no sistema registrário. Tomado esse cuidado, analisaremos alguns 
princípios registrários:  

a) Princípio da publicidade  

Segundo preleciona Nicolau Balbino Filho “a publicidade é a alma dos registros 
públicos. É a oportunidade que o legislador quer dar ao povo de conhecer tudo 
que lhe interessa a respeito de determinados atos. Deixa a par de todo o 
movimento de pessoas e bens”.[8]  

A publicidade é uma das características do Registro de Imóveis, não se pode 
admitir que um registro tenha eficácia erga omnes (contra todos) e ao mesmo 
tempo seja negada informação ao público em geral. No Registro de Imóveis a 
publicidade dos atos por ele praticados é garantida não somente pela própria 
Lei 6.015/73, como também por norma constitucional (art. 5.º, XXXIII, CF), 
devendo ser fornecida certidão para qualquer parte que a solicite, 
independentemente de identificação.[9]  

Ressalte-se que a publicidade é corroborada pelo fato de o registro do título ser 
obrigatório na circunscrição imobiliária da situação do imóvel, facilitando muito 
a pesquisa em torno deste (art. 169 da Lei 6.015/73), o que levou alguns 
autores a desenvolver o princípio da territorialidade, não obstante, preferimos 
tratá-lo apenas como característica do Registro de Imóveis.  

O autor português Carlos Ferreira de Almeida qualifica “os registros públicos 
como os meios mais perfeitos e evoluídos da publicidade, igualando-os mesmo 
ao conceito técnico-jurídico de publicidade”.[10]  

Muitas restrições administrativas agora definidas como espaços territoriais 
especialmente protegidos já possuem publicidade decorrente da própria lei que 
as constituiu, porém, para a segurança jurídica e cumprimento de obrigações 
decorrentes da limitação, seria aconselhável não se confiar somente na 
publicidade legal, mas também na publicidade imobiliária, para dar 
conhecimento e vincular definitivamente futuros adquirentes. O homem médio 
não possui o hábito de leitura de textos legislativos, ainda mais dos três entes 
políticos, de forma que o sistema jurídico não pode se valer tão-somente dessa 
publicidade ilusória ou fictícia.  
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b) Princípio da especialidade  

De origem doutrinária, esse princípio foi emprestado dos direitos reais de 
garantia na referência à especialização da hipoteca. Afrânio de Carvalho, com 
a clareza que lhe é peculiar, afirma que “o princípio de especialidade significa 
que toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individuado”.[11]  

“Assim, o requisito registral da especialidade do imóvel, vertido no fraseado 
clássico do direito, significa a sua descrição como corpo certo, a sua 
representação escrita como individualidade autônoma, como o seu modo de 
ser físico, que o torna inconfundível e, portanto heterogêneo em relação a 
qualquer outro. O corpo certo imobiliário ocupa um lugar determinado no 
espaço, que é o abrangido por seu contorno, dentro do qual se pode encontrar 
maior ou menor área, contanto que não sejam ultrapassadas as raias 
definidoras da entidade territorial.”[12]  

O art. 176 da Lei 6.015/73 é a expressão do princípio da especialidade, 
exigindo a identificação do imóvel com todas as suas características e 
confrontações, localização, área e denominação, se rural ou logradouro e 
número, se urbano, e sua designação cadastral, se houver.  

Com o advento da Lei 10.267, de 28.08.2001, foi criada uma forma 
tecnicamente mais precisa de descrição de imóveis rurais, trata-se do 
georreferenciamento. A referida lei alterou a Lei 6.015/73, exigindo a 
identificação dos imóveis rurais por meio desse sistema que será obtido “a 
partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional 
a ser fixada pelo Incra” (§ 3.º do art. 176). Assim, deu-se início a uma 
interconexão entre cadastro e registro, inédita no cenário mundial. O registro 
além de tecnicamente descrito, corresponderá exatamente à figura geométrica 
fática.  

3.4  Taxatividade dos atos registrários e efeito da concentração  

O registrador imobiliário João Pedro Lamana Paiva defende que “nenhum fato 
jurígeno ou ato jurídico que diga respeito à situação jurídica do imóvel ou às 
mutações subjetivas, pode ficar indiferente à inscrição na matrícula. Além dos 
atos translativos de propriedade, das instituições de direitos reais, a ela devem 
acorrer os atos judiciais, os atos que restringem a propriedade, os atos 
constritivos (penhoras, arrestos, seqüestros, embargos), mesmo de caráter 
acautelatório, as declarações de indisponibilidade, as ações pessoais 
reipersecutórias e as reais, os decretos de utilidade pública, as imissões nas 
expropriações, os decretos de quebra, os tombamentos, comodatos, as 
servidões administrativas, os protestos contra a alienação de bem, os 
arrendamentos, as parcerias, enfim, todos os atos e fatos que possam implicar 
a alteração jurídica da coisa, mesmo em caráter secundário, mas que possa 
ser oponível, sem a necessidade de se buscar alhures informações outras, o 
que conspiraria contra a dinâmica da vida”.[13]  
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Segundo o conceituado registrador, na 2.ª Jornada Ibero-Americana de 
Derecho Registral, realizada em Cuba, de 16 a 19 de maio de 2003, a 
delegação brasileira deu especial ênfase ao princípio da concentração, 
merecendo destaque na relatoria final, onde se fez consignar a seguinte 
passagem: “Estudiar la propuesta del Delegado Brasileño con relación al 
principio de la Concentración de los Actos Administrativos Y Judiciales de 
manera que estén contenidos en el Folio Real a fin de poseer una verdadera 
historia de la finca”.  

A idéia lançada precisa ser desenvolvida porque atrai para o Registro de 
Imóveis qualquer informação relevante do imóvel, jurídica e até fática, mesmo 
que para finalidade meramente declaratória. O princípio ainda não foi 
totalmente aceito e difundido, pois é tratado como efeito ou característica do 
Registro de Imóveis, já que se trata de vocação natural do órgão a publicidade 
de fatos jurídicos ligados à propriedade, efeito esse corroborado em virtude da 
territorialidade, de forma que entendemos impossível afastar a discussão da 
taxatividade dos atos registrários. Destarte, deixar ao arbítrio do registrador 
imobiliário ou demais órgãos operadores do direito o entendimento de fato 
relevante juridicamente para se dar publicidade através de averbação, é 
temeroso para a segurança jurídica.  

“No debemos tampoco convertir nuestros Registros en un conglomerado de 
informaciones que no tengan verdadera trascendencia. Se trata de incorporar 
al Registro únicamente la información que sea útil y además de la forma más 
clara posible y con una duración determinada según los casos para facilitar su 
cancelación.”[14]  

Com efeito, a palavra princípio em sua raiz latina, significa “aquilo que se toma 
primeiro” (primum capere), designando começo, ponto de partida. Segundo 
José Cretella Júnior, “são proposições básicas, fundamentais, típicas, que 
condicionam todas as estruturas subseqüentes”.[15]  

Sobre a taxatividade dos atos registrários, pelo brilhantismo das idéias, 
oportuno transcrever a lição de Dr. Ricardo Henry Marques Dip:  

“No que concerne à terceira proposição – os mesmos direitos reais, 
sabidamente, são elencados no direito brasileiro em numerus clausus –, 
concede-se juxta modum. É certo que se adotou no direito pátrio o critério da 
taxatividade dos direitos reais, mas cabe ao intérprete dizer quais dos direitos 
alinhados são reais e quais não o são, o que, de conseguinte, afasta um critério 
de oficialidade literal (a direta doutrina do sens clair normative).  

A proposta de conclusão sub examine – os fatos suscetíveis de registro estão 
igualmente previstos de modo taxativo na Lei de Registros Públicos – não se 
infere das premissas. Desde o plano estritamente lógico-formal não se pode 
extrair da taxatividade dos direitos reais uma correlata enumeração exaustiva 
dos atos suscetíveis de registração predial. Apropositam-se a isso alguns 
tantos fundamentos. Primeiro, o de que o registro imobiliário, como visto, 
destina-se a acolher títulos não-referentes a direitos reais. Segundo, o de que a 
taxatividade dos direitos reais não implica restrição conseqüente dos títulos 



 13 

relativos a esses direitos: ter-se-á notado acaso que, na mescla de uma 
terminologia criticável, o art. 167 da vigente Lei de Registros Públicos, tratando 
do registro em sentido estrito, não se refere expressamente à propriedade? 
Mais além: não se diz que espécie de título permitiria o registro – por sinal, 
declarativo – de aquisição imobiliária por aluvião (arts. 530, II, 536, III, e 538, 
CC[1916]).  

Isso não é nenhuma defectividade da normativa registral, mas próprio de um 
sistema processual lato sensu, que, por seu caráter fundamentalmente 
instrumentário, se proporciona mediante uma formulação de subsídio à 
realização do direito material. Negar que se possa registrar um título no ofício 
imobiliário porque não no prevê expressamente inscritível a regulativa 
específica ou lei extravagante é, em síntese, desprezar o caráter instrumental 
do registro e, no fim e ao cabo, denegar a realização de um direito que, 
recognoscível na ordem substantiva, não poderia já efetuar-se. Seria, 
guardadas as distinções, o mesmo que dizer que o locador tem direito a reaver 
o imóvel de um locatário inadimplente, e negar-lhe toda possibilidade de 
manejar uma ação de despejo.”[16]  

Sérgio Jacomino esclarece que “na verdade o objeto do registro são fatos 
jurídicos que de algum modo influem sobre esses direitos. Os direitos em si 
considerados são realidades cuja existência, na esmagadora maioria dos 
casos, pressupõe o próprio registro; são realidades conseqüentes ou do 
fenômeno registral (art. 676 do CC[1916]) ou de fatos típicos referidos na lei 
(art. 530 do CC[1916])”.[17]  

O direito ambiental é prova inequívoca da não taxatividade dos atos 
registráveis, porque como foi consignado no presente estudo, Estados e 
Municípios também estão autorizados constitucionalmente a legislarem sobre 
meio ambiente – observados os limites constitucionais – e, por conseguinte, 
criarem materialmente institutos, inclusive fixando a necessidade de 
publicidade no Registro de Imóveis.  

Assim, a publicidade de institutos protetores do direito ambiental deve ocorrer 
no Registro de Imóveis não através da aceitação e adoção do princípio da 
concentração, mas, sim, pela aceitação da não taxatividade dos atos 
registrários e principalmente em razão da permissão constitucional material de 
Estados e Municípios legislarem sobre o tema.  

O sistema de registros públicos brasileiro e em especial o Registro de Imóveis 
tem se tornado exemplo para o mundo, principalmente por sua seriedade e 
eficácia, de sorte que o efeito da concentração deve ser aplicado somente em 
casos em que a publicidade é necessária, especialmente em situações que 
possam trazer alguma limitação ou restrição ao direito de propriedade. Nesse 
propósito, questões ligadas ao meio ambiente se enquadram perfeitamente, 
pois além de ordem pública estão protegidas pela Constituição Federal. O 
princípio da publicidade ambiental também corrobora com a possibilidade do 
Registro de Imóveis averbar determinadas informações. Foi esse princípio que 
trouxe ao Registro de Imóveis a possibilidade de averbação da reserva legal 
para imóveis rurais e do ato definitivo de tombamento de bens imóveis.[18]  
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Assim, entendemos que os atos registráveis (lato senso) não são taxativos, 
malgrado os direitos sejam numerus clausus, aplicando-se o efeito da 
concentração para interpretar o art. 246 da Lei 6.015/73, permitindo a 
averbação de qualquer ato que altere o registro, outorgando publicidade para 
casos não expressamente autorizados pela Lei 6.015/73; mas que de qualquer 
forma, mesmo reflexamente, possam limitar o direito de propriedade ou ainda 
de grande relevância para o direito inscrito. Nesse sentido se justifica o 
ingresso através de averbação de institutos decorrentes do direito ambiental, 
estabelecendo-se uma fusão entre as publicidades ambiental e registral.[19]  

Observe-se, outrossim, que o Brasil subscreveu e ratificou o texto da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada na cidade do Rio de Janeiro em 
1992 (Dec. Leg. 2, de 03.02.1994), se comprometendo em disponibilizar as 
informações ambientais de todas as formas possíveis à população e os 
tratados e acordos internacionais integram os direitos e garantias fundamentais 
constitucionais e são normas de aplicação imediata ou auto-executáveis (§ 2.º 
do art. 5.º, CF).  

4.  Espaços territoriais especialmente protegidos  

Em princípio, é preciso esclarecer que o objeto do estudo é autorizar a 
publicidade de espaços territoriais protegidos ou de relevância ambiental, de 
forma que serão afastados os grandes ecossistemas ou biomas brasileiros, dos 
quais a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira que expressamente fazem parte do 
patrimônio nacional (art. 225, § 4.º, CF).  

Nesse propósito, devido aos critérios elucidativos e didáticos utilizados pelo 
Prof. Édis Milaré, adotaremos seus conceito e classificação de espaços 
territoriais especialmente protegidos.[20] Segundo o conceituado autor, 
“espaços territoriais especialmente protegidos são espaços geográficos, 
públicos ou privados, dotados de atributos ambientais relevantes, que, por 
desempenharem papel estratégico na proteção da diversidade biológica 
existente no território nacional, requerem sua sujeição, pela lei, a um regime de 
interesse público, através da limitação ou vedação do uso dos recursos 
ambientais da natureza pelas atividades econômicas”.[21]  

Na grande maioria das vezes, a natureza jurídica dos espaços territoriais 
especialmente protegidos se confunde com a limitação administrativa, que “é 
toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do 
exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar 
social”.[22] Não obstante, o conceito daquela é muito mais abrangente e 
completo porque além das propriedades particulares também engloba as áreas 
públicas e outros institutos como a servidão administrativa que impõe um ônus 
ao proprietário de suportar a proteção.  

Essa é a definição de José Afonso da Silva:  
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“Espaços territoriais especialmente protegidos são áreas geográficas públicas 
ou privadas (porção do território nacional) dotadas de atributos ambientais que 
requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que 
implique sua relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em 
vista a preservação e proteção da integridade de amostras de todas a 
diversidade de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das espécies,a 
preservação e proteção dos recursos naturais.”[23]  

Mas não serão todos os espaços territoriais especialmente protegidos que 
serão estudados, nos ensinamentos de Jose Siméon, “las limitaciones que nos 
interesan son aquellas que tocan, pues, al contenido de la propriedad, 
afectando a sus usos (clasificación del suelo a causa del planamiento, zonas 
protegidas), confiriendo determinados derechos (derechos de emisión), o 
iniciando o ejecutando medidas correctoras de proteción medioambiental”.[24]  

Assim, podemos materializar quatro categoriais fundamentais de espaços 
territoriais especialmente protegidos, quais sejam: as Áreas de Proteção 
Especial, a Área de Preservação Permanente, a Reserva Legal e as unidades 
de conservação.  

4.1  Áreas de proteção especial  

A finalidade desses espaços é a prevenção da lesão a bens e valores 
estratégicos, principalmente decorrentes da urbanização. Assim, as áreas 
estão definidas, em princípio, no contexto de parcelamento de solo para 
implantação de loteamento. Na Lei 6.766/79 encontramos várias desses 
espaços, o art. 13, I, define áreas de interesse especial, “tais como as de 
proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 
arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal”. O art. 3.º,  V, 
não permite o parcelamento em “em áreas de preservação ecológica ou 
naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua 
correção”.  

Estudaremos a publicidade no Registro de Imóveis das áreas de proteção e 
recuperação dos mananciais e das áreas contaminadas (poluição).  

4.1.1  Áreas de proteção e recuperação aos mananciais – APRMs  

Manancial é qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para 
abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação. A Lei Estadual de São 
Paulo 9.866/97 considera mananciais as águas interiores subterrâneas, 
superficiais, fluentes, emergentes ou depósito, efetiva ou potencialmente 
utilizáveis para abastecimento público (par. ún., art. 1.º). Referida lei criou as 
APRMs – Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais estabelecendo 
diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos 
mananciais.  

Trata-se de limitação administrativa pois o uso das APRMs é legalmente 
protegido e restrito; restrição essa que engloba a infra-estrutura sanitária, o 
controle e o monitoramento da qualidade ambiental. Não se confundem, porém, 
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com as áreas de proteção permanente, coincidindo quase sempre em razão da 
exigência de faixas ao longo de rios, lagos e represas e outros cursos d’água. 
Trata-se de limitação mais abrangente, cuja maior finalidade é a preservação 
das reservas hídricas, podendo abranger uma área muito maior, necessária à 
preservação do ecossistema, garantindo a integridade dos recursos hídricos.   

A lei paulista, sem dúvida, é provida de evidente avanço ambiental. A razão é 
justificada porque São Paulo é o Estado em que as áreas de mananciais 
sofreram maiores danos em razão do crescimento urbano desordenado.  

As APRMs, suas áreas de intervenção e respectivas diretrizes e normas 
ambientais e urbanísticas de interesse regional serão criadas através de lei 
estadual, cabendo aos municípios incorporar as diretrizes e normas ambientais 
e urbanísticas de interesse para a preservação, conservação e recuperação 
dos mananciais, definidas pela lei específica da APRM (arts. 18 e 19 da Lei 
Estadual 9.866/97). Cada lei da APRM estabelecerá as restrições necessárias 
à proteção ou conservação da área.  

Com relação à publicidade das APRM’s a lei foi ousada, in verbis:  

“Art. 28. O licenciamento de construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos, usos e atividades em APRMs por qualquer órgão público 
estadual ou municipal dependerá de apresentação prévia de certidão do 
registro de imóvel que mencione a averbação das restrições estabelecidas nas 
leis específicas para cada APRM.  

§ 1.º As certidões de matrícula ou registro que forem expedidas pelos Cartórios 
de Registro de Imóveis deverão conter, expressamente, as restrições 
ambientais que incidem sobre a área objeto da matrícula ou registro, sob pena 
de responsabilidade funcional do servidor.  

§ 2.º A lei específica de cada APRM deverá indicar o órgão da administração 
pública responsável pela expedição de certidão que aponte as restrições a 
serem averbadas.  

§ 3.º Caberá ao órgão público normalizador de cada lei específica da APRM 
comunicar aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis as restrições 
contidas em cada lei.” (Grifos nossos.)  

A especialização das APRMs é mais complexa que a da reserva legal, eis que 
a descrição será fornecida pelo órgão competente de toda a área protegida, de 
sorte que análise do registrador imobiliário será difícil. Seria conveniente que 
órgão consignasse expressamente quais as matrículas ou transcrições 
atingidas pela proteção ambiental, lançando o oficial a averbação relatando a 
existência de área de proteção e recuperação a manancial conforme lei 
estadual, mapa e memorial descritivo arquivado no cartório, e, ainda, 
observando que muitas vezes a proteção recai sobre lençol freático e sua 
localização é dificultada geograficamente.[25]  
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Dessa forma, malgrado a especialização das APRMs seja possível, não se 
trata de regra absoluta, sendo mais relevante a publicidade das restrições 
decorrentes da instituição da área do que sua própria demarcação.  

Trata-se, sem dúvida, de informação importantíssima não somente pela 
necessidade da publicidade ambiental, mas também para o registrador 
imobiliário que deverá impedir o parcelamento da área em razão do art. 3.º, V, 
da Lei 6.766/79; ou, ainda, exigir licença de instalação da Cetesb, no caso de 
São Paulo, no simples desdobramento de lote, já que existe orientação 
administrativa no sentido da dispensa da licença na divisão de poucos 
lotes.[26]  

4.1.2  Áreas contaminadas – ACs  

Para compreender o conceito de área contaminada deve-se inicialmente 
estudar o conceito de poluição. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente dá 
uma abrangente definição de poluição – “a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às 
atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem 
materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” 
(art. 3.º, III, da Lei 6.938/81).  

Assim, sucintamente, as áreas contaminadas são espaços geográficos que 
foram poluídos com qualquer tipo de substância ou resíduo. A Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb, no guia para avaliação do 
potencial de contaminação em imóveis, define as ACs como “área, local ou 
terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela 
introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido 
depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma 
planejada, acidental ou até mesmo natural”.  

A LC 272, de 03.03.2004, do Estado do Rio Grande do Norte, considera área 
contaminada “toda porção territorial que contenha quantidades ou 
concentrações de resíduos, substâncias ou produtos em condições tais que 
causem ou possam causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente”.  

O Dec. 42.319, de 21.08.2002, da Prefeitura do Município de São Paulo (art. 
2.º, I) define que área contaminada é “aquela onde comprovadamente há 
poluição causada por quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido 
depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, e que causa 
impacto negativo à saúde humana e ao meio ambiente”.  

Diversas são as leis que tratam da poluição, entre as principais podemos 
relacionar as seguintes: Lei Federal 6.938/81 (política nacional do meio 
ambiente), Leis Estaduais (São Paulo) 9.509/97 (política estadual do meio 
ambiente), 997/76 (controle de poluição), 6.134/88 (preservação dos depósitos 
naturais de águas subterrâneas), 898/75 (uso do solo para proteção dos 
mananciais), 7.663/91 (política de recursos hídricos), 7.750/92 (política de 
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saneamento), 9.999/98 (uso de zonas industriais sob o critério de 
contaminação de solo).  

O Dec. 8.468/76 que regulamentou a Lei 997/76, nos arts. 5.º e 6.º, estabelece 
a atuação da Cetesb para o problema de área contaminada, considerando-as 
como um fator nocivo ao meio ambiente, e citando a integração na esfera 
municipal.  

A Lei de Parcelamento de Solo (6.766/79) não permite o parcelamento em 
áreas poluídas:  

Art. 3.º, par. ún.: “Não será permitido o parcelamento do solo: (...) II – em 
terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 
que sejam previamente saneados; (...) V – em áreas de preservação ecológica 
ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a 
sua correção”.  

Para se ter uma dimensão do problema, em todo o Estado de São Paulo são 
setecentos e vinte e sete áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação, 
segundo informação da Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental, publicação de outubro de 2003.  

A publicidade das ACs ocorre de forma contrária dos demais institutos 
estudados nos quais se busca que o conhecimento a terceiros ajude na 
preservação dos espaços especialmente protegidos; nas ACs está-se dando 
publicidade do que não deveria acontecer com uma propriedade, ou seja, a 
poluição.  

O órgão natural para a publicidade das ACs indubitavelmente é o Registro de 
Imóveis, pelas referidas áreas configurarem fator relevante para a propriedade, 
já que limitam seu regular uso, sem falar no potencial risco de adquirentes 
dessas áreas em razão de desconhecimento do problema.  

A averbação seria realizada por qualquer interessado (§ 1.º do art. 246 da LRP) 
por meio de documentação fornecida pela Cetesb, acompanhada de laudo, 
comprovação laboratorial e eventuais medidas de controle.  

Malgrado a possibilidade de ingresso das ACs independentemente de 
legislação específica pela análise sistemática do ordenamento ambiental, seria 
ideal que o gerenciamento fosse tratado por lei estadual para estabelecer os 
procedimentos a serem adotados de forma clara e específica, garantindo, 
inclusive, o direito de defesa do proprietário ou possuidor. No Estado de São 
Paulo, o Governo do Estado elaborou um anteprojeto de lei muito técnico, no 
qual define as áreas contaminadas em várias escalas de risco ou constatação, 
in verbis:  

“Área contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria 
que contém quantidades ou concentrações de matéria em condições que 
causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a 
outro bem a proteger.  
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Área contaminada sob investigação: área contaminada na qual estão sendo 
realizados procedimentos para determinar a extensão da contaminação e os 
receptores afetados.  

Área com potencial de contaminação: área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por 
suas características, possam acumular quantidades ou concentrações de 
matéria em condições que a tornem contaminada.  

Área remediada para o uso declarado: área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria anteriormente contaminada que, após submetida à 
remediação, tem restabelecido o nível de risco aceitável à saúde humana, 
considerado o uso declarado.  

Área suspeita de contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou 
benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada (art. 3.º).”  

Nos arts. 24, 27 e 28 está disciplinada a publicidade no Registro de Imóveis:  

“Art. 24. Classificada a área como Área Contaminada, o órgão ambiental deve 
tomar as seguintes providências:  

I – cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como uma Área 
Contaminada;  

II – informar os órgãos de saúde, quando houver riscos à saúde humana;  

III – determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda, no 
prazo de até 5 dias, à averbação da informação da contaminação da área na 
respectiva matrícula imobiliária;  

IV – notificar os órgãos públicos estaduais envolvidos, prefeituras municipais  e 
demais interessados;  

V – iniciar os procedimentos para remediação da área contaminada em sintonia 
com as ações emergenciais já em curso; e  

VI – exigir do responsável legal da área, a apresentação de plano de 
remediação.  

Parágrafo único. Na impossibilidade de identificação ou localização do 
responsável legal pela área contaminada, deverá o órgão ambiental oficiar ao 
Cartório de Registro de Imóveis com vistas a que seja divulgada, 
conjuntamente com as demais informações referentes à matrícula do imóvel, o 
fato do mesmo estar contaminado.  

(...)  

Art. 27. Uma vez classificada a área como Área Remediada para o Uso 
Declarado, o órgão ambiental deverá:  
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I – cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como Área 
Remediada para o Uso Declarado;  

II – determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda, no 
prazo de até 5 dias, à averbação da informação da contaminação da área na 
respectiva matrícula imobiliária;  

III – notificar os órgãos públicos envolvidos, prefeituras municipais e demais 
interessados.  

§ 1.º Todos os registros e informações referentes à Área Remediada para o 
Uso Declarado devem indicar expressamente o uso para o qual ela foi 
remediada, que não poderá ser distinto dos usos autorizados pela legislação de 
uso e ocupação do solo.  

§ 2.º Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal 
pela área contaminada, deverá o órgão ambiental oficiar ao Cartório de 
Registro de Imóveis com vistas a que seja divulgada, conjuntamente com as 
demais informações referentes à matrícula do imóvel, o fato do mesmo estar 
contaminado.  

Art. 28. Para a alteração do uso ou ocupação de uma Área Remediada para o 
Uso Declarado, deverá ser efetuada pelo responsável nova avaliação de risco 
para o uso pretendido, a qual será submetida à aprovação do órgão ambiental.  

Parágrafo único. O novo uso autorizado para a área remediada deverá atender 
à legislação de uso e ocupação do solo e será averbado pelo Cartório de 
Registro de Imóveis, mediante notificação do órgão ambiental.”  

A publicidade das ACs pode impedir que aconteçam casos como um muito 
divulgado na imprensa ocorrido em São Paulo no Condomínio Barão de Mauá. 
A fábrica da marca Cofap jogou seus resíduos industriais num aterro 
clandestino entre 1960 e 1980. Na década seguinte, a construtora SQG ergueu 
um condomínio onde vivem quatro mil pessoas. A contaminação do subsolo 
por resíduos cancerígenos e gases inflamáveis veio à tona no final de 1990, 
quando uma caixa-d’água explodiu, matando uma pessoa.[27]  

A maior dificuldade para a averbação das áreas contaminadas é a identificação 
segura do imóvel atingido pela poluição pois a publicidade necessita ser 
fundamentada em laudos e documentos públicos de laboratórios 
especializados, não sendo suficiente mera suspeita ou laudo prévio sem 
confirmação.  

Deve o registrador imobiliário observar que não é possível através dos 
instrumentos da geologia[28] a delimitação exata da contaminação da área, 
sendo possível somente a constatação da fonte de poluição e que determinado 
imóvel apresenta determinado nível de contaminação, sendo assim, 
desnecessária e impossível sua especialização.  

4.2  Área de preservação permanente  
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Considera-se de preservação permanente, segundo o Código Florestal, 
aquelas áreas protegidas “nos termos dos arts. 2.º e 3.º desta Lei, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas” (art. 1.º, § 2.º, com redação determinada pela MedProv 2.166-67, de 
28.06.2001). São florestas e demais formas de vegetação que não podem ser 
removidas, tendo em vista a sua localização.  

Define o Código Florestal as áreas de preservação permanente (art. 2.º):  

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será:  

“1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;  

2 – de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinqüenta) metros de largura;  

3 – de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura;  

4 – de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;  

5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros;  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;  

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d’água’, 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinqüenta) metros de largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive;  

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a 
vegetação.”  
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Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas 
por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural 
destinadas (art. 3.º do Código Florestal):  

“a) a atenuar a erosão das terras;  

b) a fixar as dunas;  

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;  

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;  

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;  

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;  

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;  

h) a assegurar condições de bem-estar público.”  

A Resolução Conama 302, de 20.03.2002, deu tratamento específico às áreas 
de preservação permanente no entorno dos reservatórios; e a Resolução 
Conama 303, também de 20.03.2002, estabeleceu parâmetros, definições e 
limites de áreas de preservação permanente.  

Consoante o art. 3.º da Resolução Conama 302: “Constitui Área de 
Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, 
no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal 
de:  

I – trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas 
consolidadas e cem metros para áreas rurais;  

II – quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de 
energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação 
ambiental.  

III – quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em 
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares 
de superfície e localizados em área rural”.  

A natureza jurídica da APP é de limitação administrativa, não podem ser 
manejadas de forma a sofrerem cortes rasos, pois deixariam de cumprir sua 
missão específica. A supressão da APP deve respeitar os limites impostos no 
Código Florestal, ou seja, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade 
pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto, dependerá de autorização do órgão 
ambiental estadual competente (art. 4.º).  
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Se a APP se encontrar no perímetro urbano a supressão é possível através de 
autorização do Município, desde que possua conselho de meio ambiente com 
caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão 
ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico (§ 2.º do art. 
4.º do Código Florestal).  

Interessante que ao criar um reservatório de água, especialmente para o 
funcionamento de hidrelétricas, cria-se a necessidade de que esse entorno 
hídrico tenha vegetação ou seja florestado. Com a MedProv 2.166-67/2001, 
nasce a obrigatoriedade do expropriante também incluir no objeto da 
desapropriação as áreas necessárias para a área de preservação permanente 
(art. 4.º, § 6.º, do Código Florestal).  

Problema reiteradamente enfrentado pelos registradores imobiliários e órgãos 
públicos é a criação de loteamentos ou condomínios nas margens de represas, 
rios e demais cursos d’água. Particularmente, na comarca de Araçatuba em 
razão do represamento do Rio Tietê para a construção da Usina hidrelétrica de 
Três Irmãos, esse problema tem se tornado crônico porque existem 
loteamentos irregulares implantados em área de preservação permanente, ou 
seja, construídos no limite de cem metros da quota máxima de inundação da 
represa.  

Paulo Affonso Leme Machado, com muita propriedade, ensina que “a menos 
que haja clara e insofismável revogação do Código Florestal para casos 
especiais, todas as desvirtuações mencionadas podem e devem ser 
nulificadas, ou pelo Poder Público ou por ação popular a ser utilizada por 
qualquer cidadão”.[29]  

São dois os principais argumentos para a não observância da faixa de cem 
metros para essas áreas: o primeiro seria que o Município através de lei 
integrou a área ao perímetro urbano ou em área de expansão urbana, o que 
não pode ser acatado porque além da resolução do Conama prever a hipótese, 
exige requisitos para assim ser considerada a área e possibilitar a redução 
para trinta metros a faixa da APP, sem falar que o CTN também exige 
requisitos para a cobrança de Imposto Predial e conseqüente transformação do 
perímetro da área (art. 32); o outro argumento seria que as áreas estão 
desmatadas, mas também se trata de frágil argumento porque o art. 18 do 
Código Florestal prevê que “nas terras de propriedade privada, onde seja 
necessário o florestamento ou o reflorestamento de preservação permanente, o 
Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fizer o 
proprietário”.  

Essas áreas independem do registro, pois a lei além de lhes dar publicidade, 
indica, com relativa clareza a sua localização. Não obstante, inegável a 
importância de sua especialização no Registro de Imóveis como caráter 
didático, já que o proprietário e futuros proprietários teriam ciência da restrição, 
reforçando a idéia contida na legislação ambiental aumentando-lhes a 
consciência ecológica. Outra utilidade em se proceder à averbação da área de 
preservação permanente seria a facilidade do registrador imobiliário constatar 
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uma exclusão no cômputo, em eventual especialização de reserva legal por 
vedação expressa do Código Florestal.  

Mas está na legislação tributária uma razão motivadora do interesse dos 
proprietários em especializar as áreas de preservação permanente. A Lei 
9.393, de 19.12.1996 – que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) – declara que a APP é excluída do cálculo do imposto 
(art. 10, § 1.º, II, a) e sua especialização no Registro de Imóveis facilitaria a 
isenção ou não incidência.   

Em virtude da expressa indicação da legislação ambiental das APPs, fácil sua 
constatação pelos órgãos públicos, incluído o Registro de Imóveis. Em razão 
do procedimento de retificação de área agora ser presidido pelo registrador 
imobiliário (Lei 10.931/2004), este poderá instruir os profissionais técnicos a 
demarcarem na planta e computarem a área de preservação permanente do 
imóvel retificando, consignando, inclusive, referida informação na planta.  

4.2.1  Reserva legal  

Reserva legal é a 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 da fauna e flora 
nativas (art. 1.º, § 2.º, III, da Lei 4.771/65 alterado pela MedProv 2.166-
67/2001).  

Está prevista no art. 16 do Código Florestal e trata-se de limitação ao direito de 
propriedade, da mesma forma que as florestas e demais formas de vegetação 
permanente, previstas também no Código Florestal. A reserva legal é espaço 
territorialmente protegido, consoante art. 225, § 1.º, III, da CF e sua existência 
decorre da própria lei.  

A área de reserva legal deve ser averbada na 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 (§ 8.º do art. 16 do Código 
Florestal, redação dada pela MedProv 2.166-67/2001).  

Paulo Affonso Leme Machado esclarece que “a averbação pode ser provocada 
‘por qualquer pessoa’, segundo permite a Lei de Registros Públicos. Levando-
se em conta que as florestas são ‘bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País’ e que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado’ (art. 225, caput, da CF), qualquer pessoa pode dirigir-se 
diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis para informar-se sobre a 
existência da averbação da reserva legal florestal. Independentemente de ser 
ou não proprietário da propriedade rural, qualquer pessoa e, portanto, o 
Ministério Público e as associações poderão promover ‘o registro e a 
averbação, incumbindo-lhes as despesas respectivas’, e desde que ofereçam 
elementos fáticos e documentais.  
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Para a efetividade da averbação, seria oportuno criar expressamente o dever 
legal do proprietário de informar o órgão ambiental competente, enviando-lhe 
cópia do ato do Cartório do Registro de Imóveis. A não-informação deveria ser 
criminalizada, apoiando-se, assim, o cumprimento da medida”.[30]  

A atual redação do art. 44 do Código Florestal (redação dada pela MedProv 
2.166-67/2001), o órgão de controle ambiental pode exigir dos proprietários, 
que vêm fazendo uso ou realizando o aproveitamento integral do solo, a 
recuperação ou compensação da área de reserva legal faltante.  

A averbação da reserva legal dos proprietários deve ser exigida pelas 
autoridades ambientais, Ministério Público ou associações de defesa do meio 
ambiente. O Registro de Imóveis, por falta de previsão de legal, não pode exigir 
sua averbação, mas pode desempenhar papel importante comunicando o 
Ministério Público dos registros de cédula de crédito rural efetuados, porque 
demonstra que a propriedade está sendo explorada (interpretação decorrente 
do art. 7.º da Lei 7.347/85 – LACP).  

No Estado de São Paulo, o DEPRN – Departamento Estadual de Proteção de 
Recursos Naturais, exige a averbação da reserva legal quando o proprietário 
ou possuidor solicitar o licenciamento ambiental para a realização de qualquer 
obra ou empreendimento (Portaria DG/DEPRN 44, de 15.09.2004, publicada no 
DOE em 28.09.2004).* A Portaria também exige que a planta planialtimétrica 
da propriedade seja georreferenciada em coordenada UTM ou possuindo 
coordenada geográfica, com informação do DATUM de origem em escala 
compatível com a área da propriedade, com demarcação das áreas cobertas 
por vegetação nativa, das áreas de preservação permanente e da área de 
reserva legal proposta.  

Mas a grande inovação do ato administrativo foi a possibilidade de averbação 
dos termos de responsabilidade de preservação da reserva legal e 
compromisso de recuperação ambiental (art. 11, § 1.º), cuja publicidade é 
defendida no item 5 do presente estudo.  

No Estado de Minas Gerais as averbações de reserva legal eram obrigatórias 
consoante Provimentos 50, de 07.11.2000, e 92, de 19.03.2003, da 
Corregedoria-Geral da Justiça. No entanto, em razão do acórdão resultante do 
MS 279.477-4/000, julgado pela E. Corte Superior do Tribunal, publicado no 
Diário do Judiciário-MG, de 12.08.2003, foi suspensa a aplicação de referidos 
provimentos. Dispõe a ementa do referido acórdão:  

“Reserva legal. Interpretação do art. 16 do Código Florestal. Condicionamento 
de atos notariais à exigência prévia de averbação da Reserva. Falta de amparo 
legal. Direito líquido e certo de propriedade. Garantia constitucional. Segurança 
concedida. A interpretação sistemática do art. 16 do Código Florestal nos 
conduz ao entendimento de que a reserva legal não deve atingir toda e 
qualquer propriedade rural, mas apenas aquelas que contêm área de florestas. 
Logo, tem-se que o condicionamento dos atos notariais necessários ao pleno 
exercício do direito de propriedade previsto no art. 5.º, XXII, da CF, à prévia 
averbação da reserva legal, somente está autorizado quando existir floresta no 
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imóvel, o que não é o caso dos autos, pelo que se impõe a concessão da 
segurança requerida.”  

O argumento que desautorizou a averbação da reserva legal no Registro de 
Imóveis é frágil, melhor seria se fosse constatada a falta de previsão legal de 
obrigatoriedade. A compreensão de que somente a área com floresta deve ser 
preservada e ser objeto da Reserva fere não somente o Código Florestal que 
prevê a recuperação da área (art. 44), mas também a Constituição Federal, 
porque se trata de área protegida. No Estado de São Paulo, a Lei 9.989, de 
22.05.1998, tornou obrigatória a recomposição florestal pelos proprietários das 
áreas de preservação permanente (art. 1.º).  

A reserva legal – como outras áreas especialmente protegidas – precisam 
utilizar o princípio da especialidade para localização geodésica da área no 
imóvel. Narciso Orlandi Neto leciona que “o grande problema da averbação é a 
especialização da reserva, assim entendida a identificação da área instituída 
como unidade inconfundível, localizada e localizável dentro do imóvel de que 
faz parte”.[31]  

Com efeito, várias são as formas como os imóveis foram descritos desde a 
criação do Registro de Imóveis e, na grande maioria das vezes, nem mesmo a 
descrição existe ou, ainda, com divisas imprecisas e frágeis, tornando-se 
impossível localizar ou especializar a reserva. É claro que o advento da Lei 
10.267/2001 que criou o georreferenciamento irá resolver paulatinamente o 
problema das descrições dos imóveis rurais. No entanto, nessa transição 
deverá a reserva ser especializada da forma que consta a descrição da 
matrícula ou transcrição, seja rumo magnético, azimute ou 
georreferenciamento com coordenadas UTM, devendo o registrador imobiliário 
se esforçar para estabelecer um ponto de amarração entre reserva e descrição 
registrária, mesmo porque, ao contrário da servidão, não se trata de direito real 
e, sim, de limitações administrativas, não sendo a averbação constitutiva.  

Mais uma vez utilizando os ensinamentos de Narciso Orlandi Neto:  

“Se a reserva estiver encostada numa das divisas do imóvel, bastará repetir, na 
descrição, o que consta da matrícula (ou transcrição), copiando literalmente a 
parte da descrição relativa àquela divisa. Evite-se substituir critérios antigos de 
descrição (valas, divisores de águas, touceiras etc.) por termos técnicos 
(rumos, ângulos etc.). As divisas internas da reserva ao imóvel são descritas 
livremente e, de preferência, tecnicamente.  

Se a reserva for toda interna, encravada, o proprietário descreverá as divisas 
tecnicamente, mas procurará localizá-la no todo, isto é, fará referência aos 
principais pontos da descrição que consta do Registro.  

A averbação deve ser feita com cópia de todos os documentos apresentados à 
autoridade administrativa, inclusive a planta, que mostrará, no imóvel todo, a 
exata localização da área da reserva. Esses documentos ficarão arquivados na 
serventia.  
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Pode acontecer de a planta não permitir a identificação do mesmo imóvel da 
matrícula (ou transcrição), principalmente no caso de descrições antigas e 
descuidadas. Mas a planta não integra a matrícula. Servirá ela para localizar a 
reserva dentro do todo e ajudar o oficial a controlar a disponibilidade 
quantitativa e qualitativa do imóvel.”[32]  

Em suma, em virtude averbação não ser constitutiva e existir 
independentemente do ingresso no fólio real, não deve o registrador imobiliário 
aplicar com rigor o princípio da especialidade.  

Uma novidade trazida pela edição da MedProv 2.166-67/2001, é a 
possibilidade de compensar a reserva legal por outra área equivalente em 
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema 
e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em 
regulamento próprio (inc. III do art. 44 do Código Florestal). Nesse caso, a 
averbação da especialização da reserva legal ocorrerá somente no imóvel 
utilizado para recompor a reserva legal, mesmo porque a limitação 
administrativa recaiu somente sobre ele, cabendo ao registrador imobiliário 
solicitar certidão da matrícula para observar a coincidência entre os 
proprietários.  

Uma vez averbada a especialização da reserva legal, resta saber se existe a 
possibilidade de registro de servidão de passagem na mesma área ou em parte 
da reserva. A princípio, os institutos não são incompatíveis, mesmo porque a 
averbação não é constitutiva, de sorte que somente deve ser consignada na 
escritura de constituição de servidão a notícia da averbação da reserva legal, 
bem como que a utilização da servidão irá respeitar a limitação administrativa. 
Observe que o Código Civil permite a instituição de servidão para aquele que 
tem disponibilidade da área, sendo a reserva legal somente limitação à 
exploração do imóvel.  

4.3  Unidades de conservação  

A Lei 9.985/2000 conceitua unidade de conservação como sendo o “espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (art. 2.º, 
I).  

São dois os grandes grupos de unidades de conservação: a) unidades de 
proteção integral; e b) unidades de uso sustentável. Integram a primeira 
categoria a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o 
monumento natural e o refúgio de vida silvestre. São áreas que têm por 
objetivo básico preservar a natureza, livrando-a, quanto possível, da 
interferência humana O interesse público é acentuado nesse grupo, sendo a 
propriedade das áreas também pública ou com rara possibilidade de 
participação de particulares. Interessa-nos somente o estudo das unidades de 
conservação onde a propriedade é privada ou ainda onde coexistam 
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propriedades pública e privada, o que afasta o estudo da publicidade no 
Registro de Imóveis de referido grupo.  

O outro grupo – Unidades de Uso Sustentável – são de áreas cujo objetivo é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 
dos seus recursos naturais. Pertencem a este grupo: área de proteção 
ambiental, reserva particular do patrimônio natural, área de relevante interesse 
ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna e reserva de 
desenvolvimento sustentável.  

As unidades de uso sustentável fazem parte do zoneamento ambiental que é 
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente instituído pela Lei 
Federal 6.938/81. O zoneamento é um conjunto de procedimentos de natureza 
geoeconômica, uma vez que se aplica a uma determinada área com vocação 
múltipla, permitindo-se, assim, o aproveitamento econômico da área.  

4.3.1  Áreas de proteção ambiental – APA  

A área de proteção ambiental é uma categoria de unidade de conservação 
relativamente nova. Sua implementação se iniciou na década de 80, com base 
na Lei Federal 6.902, de 27.04.1981, que estabelece no art. 8.º que, havendo 
relevante interesse público, os poderes executivos Federal, Estadual ou 
Municipal poderão declarar determinadas áreas dos seus territórios de 
interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das 
populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos recursos 
naturais.  

Conforme estabelece a Resolução Conama, de 10.12.1988, “as APAs terão 
sempre um zoneamento ecológico-econômico, o qual estabelecerá normas de 
uso, de acordo com suas condições”, sendo que todas as APAs devem possuir 
em seu perímetro, uma zona de vida silvestre (ZVS). Os diplomas legais, 
criadores da maioria das APAs estaduais, definem como ZVS as áreas 
abrangidas por remanescentes da flora original e as áreas de preservação 
permanente definidas pelo Código Florestal.  

No território das APAs coexistem áreas urbanas e rurais, com suas atividades 
socioeconômicas e culturais e as terras permanecem sob o domínio privado, 
não exigindo desapropriação pelo poder público. Observem que o regime 
jurídico das APAs permite a exploração dos recursos naturais existentes, 
observados os requisitos legais gerais (União, Estado e Municípios) e especial 
da lei que criou a área, tratando, assim de limitação administrativa.  

As áreas de proteção ambiental (APA) não são parques ecológicos, o conceito 
é diverso, podendo inclusive abrangê-los. São áreas onde a exploração dos 
recursos naturais, devido ao forte interesse ambiental, sofre limitações severas, 
visando a melhoria da qualidade de vida da população local e também 
objetivando a proteção dos ecossistemas regionais.  

A publicidade das APAs é útil não só sob o aspecto ecológico, mas também 
urbanístico. Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA 
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sem a prévia licença especial emitida pela entidade administradora (art. 7.º da 
Resolução Conama, de 10.12.1988). Ocorre que muitas vezes a lei declara 
todas as áreas do município (rurais e urbanas) como de proteção ambiental, 
como ocorre em São Paulo com os municípios de Jundiaí e Campos do Jordão, 
o que afastaria, a princípio, a necessidade de publicidade; assim, entendemos 
que a publicidade deve ocorrer tão-somente quando as áreas forem 
geograficamente delimitadas sob pena de constar somente no Registro de 
Imóveis as restrições à exploração do imóvel, quando existirem.  

4.3.2  Reserva particular do patrimônio natural  

Segundo definição legal, as reservas particulares do patrimônio natural 
(RPPNs) são unidades de conservação instituídas em área privada, gravadas 
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica (art. 21 
da Lei 9.985/2000).  

O § 1.º do art. 21 da Lei 9.985/2000 dispõe que “o gravame de que trata este 
artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, 
que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da 
inscrição no Registro Público de Imóveis”.  

A criação da RPPNs é um ato complexo em que a iniciativa é do particular, 
mas necessita de homologação da autoridade ambiental. O processo de 
transformação de uma propriedade ou de parte dela numa RPPN é 
relativamente simples. Em síntese, o proprietário apresenta à Gerência 
Estadual do Ibama a certidão de propriedade da área, sua identidade, a 
quitação do Imposto Territorial Rural – ITR e a planta de localização da área a 
ser reconhecida como RPPN, recomendando a Instrução Normativa do Ibama 
26, de 14.04.2004, que a área contenha as coordenadas do ponto de 
amarração e dos vértices definidores dos limites do imóvel rural 
gorreferenciadas, conforme especificações do Sistema Geodésico Brasileiro.  

Depois de analisado e cumpridas as demais recomendações da instrução 
normativa, o processo é encaminhado ao Ibama em Brasília, juntamente com o 
termo de compromisso firmado pelo proprietário. Reconhecida a RPPN, é 
publicada a respectiva portaria no Diário Oficial. Após isso deverá o proprietário 
providenciar a averbação da RPPN no Registro de Imóveis, gravando a área do 
imóvel com reserva em caráter perpétuo, a fim de que seja emitido o título de 
reconhecimento.  

Trata-se, assim, de servidão administrativa em que o proprietário permite que 
se proceda a conservação da área, isentando-o também de pagamento de 
tributos incidentes na área.  

Narciso Orlandi Neto ensina que “o Código Florestal fala, impropriamente, em 
averbação à margem da inscrição no Registro de Imóveis. Como a lei entrou 
em vigor antes da Lei 6.015/73, correto seria que tivesse mandado averbar o 
termo à margem da transcrição do imóvel, ou inscrever o ônus no antigo Livro 
n. 4.  
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(...)  

O assento é constitutivo. A disciplina da instituição da RPPN mostra que sem a 
averbação não se constitui a reserva. Se não for providenciada no prazo 
regulamentar, a portaria é revogada pela autoridade administrativa”.  

5.  Garantia do cumprimento das sanções ambientais  

5.1  Publicidade dos meios de repressão ao desrespeito à legislação ambiental  

Cumpre consignar que a Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo já 
autorizou a publicidade pelo Registro de Imóveis de instauração de inquérito 
civil investigativo e outras peças de informação, sem necessidade de 
averbação, conforme interpretação constante do art. 18 da Lei 6.015/73.  

Assim, o Ministério Público pode oficiar ao Registro de Imóveis a existência de 
peças de informação, inquérito civil e ação civil pública envolvendo questões de 
desrespeito ao meio ambiente.  

Íntegra da decisão:  

“Ementa: Registro de Imóveis. Recepção e arquivamento, pelo oficial de 
registro de imóveis, de ofício expedido pelo Ministério Público com notícia da 
instauração de procedimento ou ação que versa sobre irregularidade no 
parcelamento do solo. Inclusão dessa informação nas certidões imobiliárias 
referentes aos registros correspondentes. Possibilidade. Medida que não se 
confunde com ato de averbação, nem impede a prática de atos de registro ou 
averbação nos registros atingidos.  

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça  

Trata-se de expediente encaminhado pelo MM. Juiz Corregedor-Permanente 
dos Oficiais de Registro de Imóveis da Comarca de Piracicaba, relativo a 
consulta formulada pelo Ministério Público, indagando sobre a possibilidade de 
que fosse anotada pelos registradores a circunstância, noticiada em ofícios, da 
existência de procedimento investigatório de irregularidade no parcelamento de 
determinados imóveis, objeto das matrículas que especifica, assim como de 
que essa informação viesse a constar das futuras certidões.  

A consulta foi formulada em face do MM. Juiz Corregedor-Permanente, que, 
em razão da abrangência e extensão das indagações formuladas, encaminhou 
os autos a esta Corregedoria-Geral da Justiça.  

É o relatório, no essencial.  

Opino:  

A resposta à consulta formulada é positiva e encontra amparo em precedentes 
da 1.ª Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital (Processos 240/93 e 
1.468/94) e desta Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça (Processo CG 



 31 

1.994/95), no sentido de que a todos interessa a publicidade da informação de 
que houvera sido proposta ação civil pública ou recebida denúncia criminal 
pertinentes a irregular parcelamento do solo, razão pela qual se mostra correto 
o recebimento e arquivamento, pelo oficial registrador, de oficio encaminhado 
pelo Ministério Público noticiando tais fatos e, como conseqüência, a inclusão 
dessa circunstância nas certidões expedidas.  

Assim, encaminhada pelo Ministério Público ao oficial de registro de imóveis a 
comunicação oficial da instauração de procedimento ou ação que versa sobre 
irregularidade no parcelamento do solo, deve esse ofício ser recepcionado e 
arquivado, informação que constará das certidões dos registros abrangidos 
pela notícia.  

Essa medida viabiliza, sem ofensa às normas regentes dos registros públicos, 
assegurar a necessária publicidade às informações constantes do registro, 
encontrando amparo nas disposições do art. 18 da Lei 6.015/73 e no item 136, 
do Capítulo XX, do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da 
Justiça.  

É importante deixar claro que a providência mencionada não se confunde com 
a efetivação de ato de averbação, motivo pelo qual não subsiste o óbice 
apresentado, no caso em estudo, fundado na falta de previsão legal no rol do 
art. 167, II, da Lei dos Registros Públicos.  

Imprescindível, por fim, deixar expresso, de forma a não deixar margem a 
qualquer dúvida, que a publicidade aqui tratada não impede a prática de 
qualquer ato de registro ou de averbação referente aos registros abrangidos 
pela medida.  

Portanto, o parecer que me permito, respeitosamente, submeter ao elevado 
exame de Vossa Excelência é no sentido de responder positivamente à 
consulta formulada, no sentido da viabilidade da recepção e arquivamento de 
comunicação oficial do Ministério Público da instauração de procedimento ou 
ação que verse sobre irregularidade no parcelamento do solo, informação que 
constará das certidões dos registros abrangidos pela notícia, o que não se 
confunde com ato de averbação, nem impede a prática de atos de registro ou 
averbação nos registros atingidos.  

Alvitro, ainda, caso venha a ser aprovado o presente parecer, seja sua ementa 
publicada juntamente com a r. decisão de Vossa Excelência.  

Sub-censura.  

São Paulo, 16 de junho de 2000 – (a) Luís Paulo Aliende Ribeiro, Juiz Auxiliar 
da Corregedoria.  

Decisão: Aprovo, por seus fundamentos, o parecer do MM. Juiz Auxiliar desta 
Corregedoria. Publique-se, inclusive a ementa. São Paulo, 04.07.2000. (a) Luís 
de Macedo – Corregedor-Geral da Justiça.” (DOE 28.07.2000. Protocolado CG-
8.505/2000, Piracicaba, Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível.)  
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5.2  Certidão negativa de débitos decorrentes de infrações ambientais  

Dispõe o art. 37 do Código Florestal que “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”.  

Afrânio de Carvalho nos ensina que “como a inscrição é um ato em parte 
privado e em parte estatal, é compreensível que o Estado se valha dele para 
fiscalizar o pagamento dos tributos que lhe são devidos”.[33]  

Inegável que o Registro de Imóveis nos últimos anos tem sido instrumento 
eficaz de fiscalização de tributos, merecendo inclusive críticas de quem 
defende que o órgão deve ter como função principal de garantia da 
propriedade. Todavia, se justifica a exigibilidade de certidões negativas 
decorrentes de infrações ambientais para o registro de imóveis rurais em 
virtude de sua natureza não ser somente fiscal. A multa prevista no Código 
Florestal decorre de uma infração administrativa ambiental que é toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente (art. 70, caput, da Lei 9.605/98).  

Salienta-se que referida exigibilidade não pode alcançar as cédulas de crédito 
rural. O art. 37 da Lei Federal 4.829/65, que institucionaliza o Crédito Rural, 
dispõe que “a concessão do crédito rural em todas as suas modalidades, bem 
como a constituição das suas garantias, pelas instituições de crédito, públicas e 
privadas, independerá da exibição de comprovante de cumprimento de 
obrigações fiscais ou da previdência social, ou declaração de bens ou certidão 
negativa de multas por infringência do Código Florestal” (grifo não constante do 
texto da lei).  

Pela clareza do texto, a regra contida deveria ser observada pelos Registros de 
Imóveis, essa foi a intenção da lei e a regra é semelhante à constante do art. 
47 da Lei 8.212, de 24.07.1991.  

No Estado de São Paulo, existia uma decisão da Corregedoria-Geral da Justiça 
de 1987 que tratou normativamente do assunto, in verbis:  

“Não se exigirá, para o registro de atos relativos a imóveis rurais, certidão 
negativa de multas referidas no Código Florestal, diante da expressa e solidária 
responsabilidade de partes contratantes.” (ECGJSP, j. 24.03.1987, Fonte: 
79799/85, Teodoro Sampaio, Parecer: Ricardo Henry Marques Dip.)  

Consta do respeitável parecer aprovado pelo Corregedor-Geral da Justiça que 
“não se exigirá, para o registro de atos relativos a imóveis rurais, certidão 
negativa de multas referidas no Código Florestal, diante da expressa e solidária 
responsabilidade de partes contratantes, a teor do art. 36, Lei paulista 
4.476/84...” Não obstante, a Lei paulista 4.476/84 foi expressamente revogada 
pela Lei 11.331, de 26.12.2002 (art. 43) de sorte que entendemos não mais 
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incidir referido posicionamento, necessitando de revisão da egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça.  

Observe-se que a inexigibilidade das certidões afronta os princípios 
constitucionais do meio ambiente contidos na CF (art. 225) e recepcionados 
pelo Código Florestal, não podendo ser afastada a exigibilidade sob pena de 
incidir também a não exigência das certidões previdenciárias, já que o bem 
jurídico tutelado é de menor relevância constitucional.   

A maior dificuldade seria a expedição de referidas certidões, já que em razão 
da competência legislativa material constitucional, seria necessária a 
apresentação de certidão quer no âmbito federal como no estadual, sendo de 
toda conveniência que a expedição fosse disponibilizada na Internet utilizando 
o número de cadastro do Incra.  

5.3  Publicidade dos termos de ajustamento de conduta e autos de infração  

Os órgãos públicos legitimados para proporem a ação civil pública poderão 
tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, prevendo inclusive cominações no descumprimento, tendo 
eficácia de título executivo extrajudicial (§ 6.º do art. 5.º da Lei 7.347, de 
24.07.1985).  

Em matéria ambiental importante que ocorra a publicidade dos TAC’s e autos 
de infração porque a facilitação da informação, como foi exposto, configura um 
dos pilares do direito ambiental. A Lei 10.650, de 16.04.2003, determina que a 
lavratura de termos de compromisso de ajustamento de conduta e autos de 
infração e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais sejam 
publicados no Diário Oficial (art. 4.º, III e IV).  

Como foi exposto no trabalho, perdeu o legislador excelente oportunidade para 
estabelecer a interconexão entre meio ambiente e Registro de Imóveis, o que 
não afasta a possibilidade dos autos de infração e termos de ajustamento de 
conduta ingressarem no fólio real.  

Com efeito, para a publicidade somente nos termos do art. 18 da Lei 6.015/73 
ou ainda através de averbação, o que entendemos, repita-se, perfeitamente 
possível de acordo com nosso sistema registrário, deve o registrador imobiliário 
somente observar os seguintes requisitos: se a infração ambiental se refere à 
propriedade imobiliária e se está perfeitamente identificada; e se foi outorgada 
a oportunidade para o proprietário ou detentor de direito real se defender.  

6.  Experiência internacional  

Como foi consignada na introdução do presente trabalho, a Comunidade 
Européia por meio da Agencia Europea de Médio Ambiente solicitou do Colegio 
de Registradores de La Propriedade y Mercantiles de España, a elaboração de 
estudo sobre a relação entre os sistemas registrários e meio ambiente o que 
resultou Expert’s Corner Report intitulado El Registro de la Propriedad y 
Mercantil como instrumento al servicio de la sostenibilidad.  
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Trata-se de trabalho de alto nível técnico-registrário e ambiental e que poderá 
servir de paradigma para todos os sistemas de registro imobiliário com 
características semelhantes ao da Espanha, onde se enquadra o Brasil.  

O estudo é dividido na área imobiliária em três temas: o registro da propriedade 
imobiliária como meio de prevenção ao desrespeito ao meio ambiente; o 
registro da propriedade imobiliário como meio de garantia do cumprimento das 
sanções ambientais; e o registro imobiliário e a informação ambiental.  

Não iremos ousar na tentativa de fazer uma síntese do trabalho, mesmo 
porque seria de acentuada dificuldade pela qualidade dos textos dos 
registradores espanhóis, de forma que sugerimos sua integral leitura[34] e 
destacamos algumas, das várias informações interessantes.  

6.1  Meios de prevenção ao desrespeito ao meio ambiente  

A publicidade das limitações decorrentes do meio ambiente deve recair 
diretamente sobre a propriedade e deve possuir importância para terceiros por 
implicar de alguma maneira uma minoração ou aumento do valor de mercado 
da propriedade em razão das obrigações, limitações ou sanções impostas na 
mesma.  

Com relação às informações a serem veiculadas no Registro de Imóveis que 
limitam o uso da propriedade, destacam-se:  

– Informação sobre as infra-estruturas de comunicações;  

– Informação sobre os mapas acústicos;  

– Informação sobre as contaminações dos solos;  

– Informação sobre a contaminação das águas de banha nas zonas costeiras;  

– Informação sobre a contaminação das águas doces (interiores);  

– Informação sobre os usos dos territórios;  

– Informação sobre desmatamento.  

Os títulos inscritíveis (registráveis) devem obedecer a aspectos formais que 
garantam a idoneidade da informação e respeito aos órgãos ambientais 
competentes:  

1. Títulos administrativos:  

a) Certificação de resolução administrativa; b) Resolução administrativa a modo 
de concessão ou autorização; c) Licenças; d) Documento administrativo 
outorgante de subsídios; e) Seguros obrigatórios; f) certificação administrativa 
de desapropriação; g) sanção ou multa; h) Declaração de solo contaminado.  
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2. Documentos subscritos por particulares com as formalidades exigidas por 
cada Estado Membro: a) documento em que o proprietário renuncia a emissão 
de determinados poluentes, valendo contra sucessores e b) licenças para 
contaminação até determinado nível.  

3. Documentos judiciais.  

6.2  Garantia das sanções ambientais  

A colaboração dos registradores imobiliários pode ser especialmente eficaz na 
restauração da ordem ecológica alterada ilegalmente. A informação registral 
deve incluir tanto a obrigação de restaurar como a imposição de sanções 
econômicas.  

Para tanto, necessária a observância de dois requisitos: 1. Infração meio 
ambiental localizada em território: é preciso a identificação das porções de 
território a que o ilícito ecológico afetou; 2. Direito de defesa do possível 
infrator: o procedimento administrativo ou judicial deve ter oferecido a 
oportunidade de defesa do infrator antes do ingresso da informação no registro 
de imóveis.  

Publicidade da obrigação de restaurar o dano ecológico causado: o Registro de 
Imóveis dará informação da resolução dos expedientes administrativos que 
impuseram obrigações ao infrator.  

Publicidade das sanções econômicas: essa puplicidade tem dupla função, dar 
publicidade da infração de um modo geral e servindo também de garantia para 
autoridades administrativas.  

6.3  O Registro de Imóveis e a informação ambiental  

O registro de imóveis é órgão dotado de todos os requisitos necessários para 
ser utilizado como centro de informação ambiental: a) é uma repartição pública, 
em que os cidadãos podem acessar livremente com igualdade; b) é uma 
repartição da Administração, que pode controlar a informação, assegurando 
suas fontes de veracidade; c) é estruturado territorialmente, onde os cidadãos 
já adquiriram o costume de obter informações sobre imóveis; d) a estrutura 
territorial garante a proximidade dos cidadãos; o registro de imóveis conta com 
técnicos necessários para receber a informação e dispõe dos meios adequados 
para facilitar sua publicidade; e) a dependência direta ou indireta de várias 
administrações facilita a atuação  do registro de imóveis onde existe 
competência fracionada (municípios, Regiões, Estados, União Européia); f) o 
registro de imóveis está cada vez mais ligado à disciplina do meio ambiente; g) 
existem registros de imóveis em toda a União Européia.  

A informação ambiental pode ser associada às bases gráficas das 
propriedades. Toda informação gráfica das propriedades da Espanha 
encontram-se georreferenciadas mediante coordenadas de localização direta, 
de forma que a representação gráfica das propriedades e sua atualização, 
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permitem um conhecimento da evolução do território, suas modificações, sendo 
instrumento útil para a publicidade ambiental.  

6.4  Rede de cartórios e informatização, necessidade do sistema brasileiro  

No estudo elaborado pelos colegas espanhóis, percebe-se claramente que a 
informatização é a base para a disponibilizar o acesso à informação de forma 
rápida e eficaz. Todos os registros de propriedade do país estão ligados em 
rede de Internet e Intranet, além de possuírem softwares de visualização das 
propriedades que estão georreferenciadas, inclusive com fotos via satélite. 
Assim, é preciso que o registrador imobiliário brasileiro tenha noção da 
importância da informatização do cartório, que servirá como forma eficaz de 
divulgação do serviço disponibilizado. Facilitará muito a troca de informações 
entre os órgãos ambientais e o Registro de Imóveis se existir uma rede entre 
os cartórios.  

É preciso desenvolver a idéia de que somente com a informatização e uma 
rede entre os registros imobiliários do país os serviços poderão ser prestados 
de forma ágil, eficiente e uniforme. A informatização também é necessária para 
a segurança do trafego imobiliário e ajudará a facilitar as pesquisas 
imobiliárias, menor dificuldade dos usuários e Administração Pública.  

7.  Conclusão  

– A dificuldade de relação entre meio ambiente e Registro de Imóveis ocorre 
em razão dos momentos históricos que surgiram e finalidade originária distinta;  

– A Constituição Federal e o Código Civil de 2002 atribuíram ao Registro de 
Imóveis a necessidade de incorporação do conceito de função social da 
propriedade e do meio ambiente;  

– O princípio internacional da publicidade ambiental elegeu o Registro de 
Imóveis, quer por sua estrutura, quer por confiabilidade, para facilitar o acesso 
à informação ecológica;  

– Somente a União pode legislar sobre registros públicos; não obstante, 
Estados e Municípios além de também serem responsáveis pela proteção do 
meio ambiente, também podem legislar sobre a matéria, surgindo a dificuldade 
de publicidade no Registro de Imóveis. O rol de atos registráveis constante do 
art. 167 da Lei 6.015/73 não pode ser taxativo para institutos do direito 
ambiental, porque estaria a União invadindo a competência material de 
Estados e Municípios;  

– O efeito ou princípio da concentração deve ser aplicado para interpretar o art. 
246 da Lei 6.015/73 que permite a averbação de qualquer ato que altere o 
registro, outorgando publicidade para casos não expressamente autorizados 
pela Lei 6.015/73; mas que de qualquer forma, mesmo reflexamente, possam 
limitar o direito de propriedade ou ainda de grande relevância para o direito 
inscrito;  
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– A Constituição Federal criou os espaços territoriais especialmente protegidos 
(CF, art. 225), que são espaços geográficos, públicos ou privados, dotados de 
atributos ambientais relevantes;  

– Os espaços territoriais especialmente protegidos são divididos em quatro 
grupos: áreas de proteção especial, a área de preservação permanente, a 
reserva legal e as unidades de conservação;  

– É possível a especialização ou consignação de restrições no Registro de 
Imóveis de quase todos os espaços especialmente protegidos, destacando-se 
as áreas contaminadas – ACs, áreas de proteção e recuperação a mananciais 
– APRMs, áreas de preservação permanente – APPs, reserva legal – RL, áreas 
de proteção ambiental – APAs e reservas particulares do patrimônio natural – 
RPPNs;  

– A publicidade no Registro de Imóveis de inquéritos civis, ações civil públicas, 
termos de ajustamento de conduta e autos de infração já é possível no registro 
imobiliário brasileiro;  

– A certidão prevista no art. 37 do Código Florestal deve ser exigida em 
qualquer alienação ou oneração de imóvel rural, exceto nas cédulas de crédito 
rural; 

– É preciso criar uma rede de cartórios de Registro de Imóveis, ligada aos 
órgãos ambientais através do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, 
bem como ao Incra, para a troca de informações sobre o meio ambiente, 
inclusive com possibilidade visualização das propriedades e respectivas 
parcelas.[35]  
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