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Ofício Circular , (Âo /2014-SEC

Goiânia, S5 dfJMdlUW de 2014.

Processo n° 4315456/2012

Aos Magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Comunica a REVOGAÇÃO do Oficio Circular N° 64/2013. devendo prevalecer o

novo posicionamento de que. mesmo após a implementação do Cadastro Ambiental Rural, a

averbação de reserva legal é condição para a prática de qualquer ato registrai que implique

em transmissão de domínio, desmembramento ou retificação de área de imóvel rural (art.

167, da Lei n" 6.015/1973)

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 593/2014, do

Parecer n° 556/2013-2°JA, da Informação n° 378/2013 da Assessoria de Orientação e

Correição da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás e dos documentos de fs.

85/88 e 125, para conhecimento.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

ofcir036/RC

Desembargadora NELMA BlMMqO/E^R! IRA PERILO
Corregedora-Ger^l oa Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)t jqo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4315456/2012-Jaraguá

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá

Faz Consulta

DESPACHO/OFÍCIO N° ^Q 3 /2014

Cuida-se de ofício encaminhado pela Juíza de Direito e

Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá, Dr3 Marianna Azevedo Lima, em que se

formula consulta sobre o procedimento a ser adotado pelos Cartórios de Registros de

Imóveis quanto à averbação de reserva legal.

Requer que seja dirimida a questão sobre a possibilidade de

ser adotada a prática de averbação de atos de transmissão de domínio com a

apresentação apenas das cópias do protocolo do pedido de averbação da Reserva

Legal e documentos que o instruíram e que tramita junto à Secretaria do Meio

Ambiente e dos Recursos Hídricos, em virtude da demora na análise por este órgão

estadual do pedido de homologação da reserva legal.

Notificado, o Secretário do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos do Estado de Goiás encaminhou o ofício n° 002/2013, subscrito pela Gerente

de Biodiversidade da SEMARH, Cristiane Silva Souza, no qual informa que a demora

relativa à autorização da reserva legal é transitória e que a Secretaria está apta a

receber o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro público eletrônico de âmbito

nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, estando apenas no aguardo da

liberação do sistema pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

Acrescenta, ainda, que concorda com a sugestão dada pela

consulente, de que a transmissão de domínio >áU\registro de imóvel sejam realizados

com a apresentação das cópias do protocolo do pedido de autorização de reserva legal

(fs. 16/17).
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Às fs. 19/21, informação da Assessora Correicional, Simone

Bernardes Nascimento Ribeiro.

No parecer n° 135/2013, lançado às fs. 30/32, o 2o Juiz Auxiliar,

Dr° Antônio Cézar P. Meneses, opina para que sejam autorizadas eventuais transações

de imóveis rurais mediante a apresentação de cópias do protocolo do pedido de

averbação da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural, junto à SEMARH-GO, bem

assim dos documentos que instruíram o pedido, expedindo-se ofício circular para os

Diretores de Foro e Oficiais de Registro de Imóveis do Estado de Goiás e, após,

arquivando-se o presente feito (fs. 30/32).

Foram apensados a estes os autos de n° 4408781, que versam

sobre a mesma matéria.

Acolhido o parecer, foi proferido o Despacho n° 1294/2013, no

qual foi determinada a expedição de ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de

Goiás, para que cientificassem os Registradores de Foro do Estado de Goiás acerca da

possibilidade de efetuarem a averbação de atos de transmissão de domínio de imóvel

rural, mediante a apresentação de cópia do protocolo, na SEMARH-GO, do pedido de

averbação da reserva legal no CAR e documentos que o instruam (fs. 97/99). O Ofício

Circular n° 64/2013 foi expedido (f.36).

Cientificado, o Corregedor-Geral do Ministério Público do

Estado de Goiás, Aylton Flávio Vechi, via petição de f. 66, juntou aos presentes autos

cópia do Pedido de Providências n° 2013.0034.5791 e solicitou a revisão do

posicionamento emitido por este órgão correicional. Na oportunidade, comunicou que,

após a edição do Ofício Circular n° 64/2013, o Conselho Nacional de Justiça, no

julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n° 0002118-22.2013.2.00.0000,

concedeu liminar sustando os efeitos dos atos emanados da Corregedoria-Geral do

Estado de Minas Gerais, os quais continham orientação semelhante à emanada deste

órgão censor (fs.67/107).

Às fs. 115/116, a Assessora"de Orientação e Correição, Simone

Bernardes Nascimento Ribeiro, após ressaltar que na referida liminar, o Conselho
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Nacional de Justiça entendeu que "a aplicação do princípio da preservação ao caso em

tela não autoriza, portanto, outra interpretação que não a que exija dos proprietários,

enquanto ainda não estiver plenamente em funcionamento o Cadastro Ambiental Rural,

a averbação no Registro de Imóveis da área de Reserva Legal. Plena, portanto, a

plausibilidade jurídica invocada pelo requerente. Presente, também, o perigo na

demora, tendo em vista que, por ora, ainda sem o Cadastro Rural, a faculdade do

registro transforma-se em isenção, o que, em muito, prejudicaria o meio ambiente",

concluiu não ser viável que decisão contrária à proferida pelo CNJ perdure, razão pela

qual sugere a revogação do Ofício Circular n° 64/2013.

Instado a se manifestar, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P.

Meneses, informou que, de fato, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) disponível no

Estado de Goiás, como piloto, está inoperante temporariamente. Aduziu que, da página

da SEMARH na internet, verifica-se que, somente após a conclusão da implementação

de melhorias, o Cadastro será oficialmente implantado para os fins do disposto na Lei

n° 12.651/2012 (f.17), conforme se vê do documento de f. 125. Alega, ainda, que o

Conselho Nacional de Justiça, ao analisar o Procedimento de Controle Administrativo

n° 0002118.22.2013.2.00.0000, concluiu que, mesmo com o advento do Novo Código

Florestal (Lei n° 12.651/2012), não houve a revogação da obrigação de averbação da

área de reserva legal, aplicando ao caso o princípio da prevenção ambiental. Além

disso, reconheceu que a referida averbação é, na verdade, a definição da área

protegida com a inalterabilidade, ou seja, a condição da existência do espaço protetivo,
o que concretiza a diretriz constitucional da preservação. Nesse sentido, sublinhou que
a faculdade de averbar depende da opção pelo Registro no CAR, em razão do disposto

no artigo 18, § 4o, da Lei acima mencionada. Portanto, não estando em funcionamento
este Cadastro, não há a faculdade. Nesse caso, subsiste a obrigação de averbação da

reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 167, da Lei

n° 6.015/1973.

Ao final, o parecerista concíühjue, a seu juízo, deve prevalecer
o novo posicionamento de que, mesmo após a implementação do Cadastro Ambiental
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Rural, a averbação de reserva legal é condição para a prática de qualquer ato registrai

que implique em transmissão de domínio, desmembramento ou retificação de área de

imóvel rural, e sugere a edição de novo Ofício Circular, em substituição ao de n°

064/2013 (fs. 122/124).

Nessa ordem, devidamente relatado e instruído, inclusive com

a cópia do Procedimento de Controle Administrativo n° 0002118.22.2013.2.00.0000, no

qual o Conselho Nacional de Justiça analisou a matéria objeto deste expediente

(fs.85/88), acolho o parecer retro, subscrito pelo 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P.

Meneses, e determino seja expedido novo Ofício Circular, em substituição ao de n°

64/2013, comunicando aos Juizes de Direito Diretores de Foro deste Estado de Goiás

acerca do entendimento exposto pelo Conselho Nacional de Justiça, orientando-os,

ainda, a transmiti-lo aos Oficiais de Registro de Imóveis da Unidade Judiciária sob sua

disciplina. Junte-se ao expediente cópia dos documentos de fs. 85/88, da informação

de fs. 115/117, da peça opinativa (fs. 122/124), do documento de f. 125 e deste ato.

Cientifique-se o Corregedor-Geral do Ministério Público do

Estado de Goiás, Aylton Flávio Vechi, encaminhando-lhe cópia da peça opinativa (fs.

122/124) e deste despacho, cuja reprodução serve de ofício.

Traslade-se cópia dos documentos acima referidos para os

autos em apenso, n° 4408781, arquivando-se, ambos, em seguida.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, I l fevereiro de 2014.

U

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora\-Geral da Justiça
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Processo n°: 4315456

Nome: Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá

Assunto: Faz Consulta

Parecer n°: 556/2013 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Trata-se de expediente encaminhado pela juíza de direito

Diretora do Foro da Comarca de Jaraguá, por meio do qual consulta

acerca da possibilidade de averbar os atos de transmissão de domínio

de imóveis rurais apenas com a apresentação das cópias do protocolo

do pedido de averbação da reserva legal junto à Secretaria do Meio

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás (SEMARH),

em razão da demora na homologação do referido pedido (fls. 05/06).

No Despacho n°. 1294/2013, foi determinada a expedição de
Ofício Circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás a fim de

cientificarem os Registradores de Imóveis deste Estado sobre a

possibilidade de efetuarem a averbação de atos de transmissão de

domínio de imóvel rural, mediante a apresentação da cópia do
protocolo na SEMARH-GO, do pedido de averbação da reserva legal
no CAR e documentos que o instruíram (fls. 33/35).

O Ofício Circular n°. 064/2013-SEC foi expedido (fl. 36).

Após, o Corregedor-Geral do Ministério Público deste Estado

juntou aos autos cópia integral do Pedido de Providências n°

2013.0034.5791, e solicitou a reanálise do posicionamento
anteriormente emitido por este órgão correcional

Comunicou que, após a edição do Ofício Circular n° 64/2013,
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no julgamento do
Procedimento de Controle Administrativo n° 0002118-

22.2013.2.00.0000, concedeu liminar sustando os efeitos dos atos

emanados da Corregedoria-Geral do Estado de Minas Geraià/]os

GMMC Rua 10,150. 11? Andar ,St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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quais continham orientação semelhante à emanada deste órgão
correicional (fls. 66/107).

Instadas, a 4a Assessora Correicional prestou a Informação
n° 581/2013 (fls. 113/114), e a Assessora de Orientação e Correição a
Informação n° 378/2013 (fls. 115/116).

Por meio do Ofício n° 36/13, o juiz de direito da Comarca de
Buriti Alegre solicitou as mesmas informações apresentadas nestes

autos (fls. 120/121).

Os autos apensos, número 4408781, tratam da mesma

matéria discutida no presente feito.

É o suficiente relato.

Passo à manifestação.

Cumpre ressaltar em proêmio que, conforme informado pela

Assessora de Orientação e Correição, o Cadastro Ambiental Rural

(CAR), disponível no Estado de Goiás como piloto, está inoperante
temporariamente.

Verifico da página da SEMARH na internet que, somente

após a conclusão da implementação de melhorias, o Cadastro será

oficialmente implantado para os fins do disposto na Lei n° 12.651/2012
(fl. 17). E o documento que se segue comprova que a situação ainda
perdura.

Outrossim, observo que o Conselho Nacional de Justiça, ao
analisar o Procedimento de Controle Administrativo n° 0002118-

22.2013.2.00.0000, determinou que, mesmo com o advento do Novo

Código Florestal (Lei n° 12.651/2012), não houve a revogação da
obrigação de averbação da área de reserva legal, aplicando ao caso
o princípio da prevenção ambiental.

Além disso, reconheceu que a referida averbação é, na
verdade, a definição da área protegida com a inalterabilidade, ou seja,
a condição de existência do espaço protetivo, o que concretizada

GMMC Rua 10, 150, lia Andar ,St. Oeste, Goiânia - GO, CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@rjgo.jus.br
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diretriz constitucional da preservação.

Nesse sentido, sublinhou que a faculdade de averbar
depende da opção pelo Registro no CAR, em razão do disposto no
artigo 18, § 4o, da Lei acima mencionada. Portanto, não estando em
funcionamento este Cadastro, não há a faculdade. Nesse caso,

subsiste a obrigação de averbação da reserva legal no Cartório de

Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 167, da Lei n°

6.015/1973.

Por esse motivo, entendo, s.m.j., que deve prevalecer o novo

posicionamento de que, mesmo após a implementação do Cadastro
Ambiental Rural, a averbação da reserva legal é condição para a
prática de qualquer ato registrai que implique ato de transmissão de
domínio, desmembramento ou retificação de área de imóvel rural.

Nesse sentido, vislumbro a necessidade de edição de novo
Ofício Circular, em substituição ao de n° 064/2013-SEC, para
transmitir aos Juizes Diretores de Foro e aos Oficiais de Registro de
Imóveis deste Estado o entendimento exposto pelo CNJ no
julgamento atrás mencionado - vedação da transmissão de domínio,
do desmembramento ou da retificação de área rural sem a averbação
da reserva legal no Registro de Imóveis.

Caso acolhida a opinião acima, sugiro, ainda, o
arquivamento destes autos após as cientificações de estilo, uma vez
que não existem outras providências a serem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 11 de fevereiro çíjb 2013.

Antônio Cezar R Meneses
2o Juiz Auxiliar - CGJ

GMMC Rua 1Q. 150, 11° Andar ,St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
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PROCESSO N°: 4315456/2012

NOME : Juíza de Direito e Diretora do Foro

ASSUNTO : Faz Consulta

COMARCA : Jaraguá

INFORMAÇÃO N° 378/2013

Senhor 2o Juiz Auxiliar:

O Corregedor-Geral do Ministério Público Estadual, Dr. Aylton

Flávio Vechi encaminha cópia do PP 2013.0034.5791, em trâmite naquele órgão, pelo
qual os Promotores de Justiça membros do Núcleo de Apoio Técnico da área
ambiental, solicitam a reanálise do posicionamento desta Corregedoria, estampado no
Ofício Circular n° 64/2013, de 10/04/2013 e Despacho n° 1.294/2013, proferido pela

Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, que
prevêem a possibilidade de efetivação da averbação de atos de admissão de domínio
de imóvel rural, mediante a apresentação da cópia do protocolo, na SEMARH-GO, do

pedido de averbação da reserva legal no CAR e documentos que o instruíram.
Esclarece o Ministério Público que tal determinação contrasta com

os princípios e normas registrais e ambientais que determinam a averbação da reserva
legal no Registro de Imóveis e vedam transmissão de domínio, desmembramento ou

retificação da área do bem sem que ela tenha sido efetivada.

Informa, ainda, que posteriormente à edição do Ofício Circular n°

64/2013, o Conselho Nacional de Justiça, em 19/04/2013, concedeu liminar sustando

os efeitos dos atos emanados da Corregedoria-Geral de Minas Gerais, os quais

continham orientação semelhante a emanada por este Órgão Correicional.

Passo a informar:

é^
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A edição do Ofício Circular n° 64/2013, foi baseada na informação

advinda da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos deste Estado, de que

a demora relativa à autorização da reserva legal era transitória e que estava apta a

receber o CAR, aguardando apenas liberação do sistema pelo Ministério do Meio

Ambiente.

Ocorre que a própria SEMARH, pelo seu site na internet, informa

que o Cadastro Ambiental Rural-CAR está fora do ar temporariamente e que novas

inscrições estão suspensas, não designando data para o retorno do funcionamento.

Ademais, após o advento do mencionado ofício circular, o

Conselho Nacional de Justiça em liminar deferida no PCA 0002118-22.2013, decidiu

que: "A aplicação do princípio da preservação ao caso em tela não autoriza, portanto,
outra interpretação que não a que exija dos proprietários, enquanto ainda não estiver
plenamente em funcionamento o Cadastro Ambiental Rural, a averbação no Registro
de Imóveis da área de Reserva Legal. Plena, portanto, a plausibilidade jurídica

invocada pelo requerente. Presente, também, o perigo na demora, tendo em vista que,
por ora, ainda sem o Cadastro Rural, a faculdade do registro transforma-se em
isenção, o que, em muito., prejudicaria o meio ambiente".

Ao final da decisão foi determinado o envio de sua cópia a todos os

Tribunais de Justiça.

Diante do exposto., entendo não ser viável que decisão contrária à

proferida pelo CNJ perdure, razão pela qual, sugiro a revogação do Ofício Circular n°
64/2013, salvo melhor juízo de Vossa Excelência.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 21 dias do mês de outubro

do ano de 2013.

Simone Bernardes Nascimento Ribeiro

ASSESSORA
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PROCEDIMENTO

22.2013.2.00.0000

RELATOR

REQUERENTE

REQUERENTE
REQUERENTE
REQUERENTE
REQUERENTE
REQUERENTE

REQUERENTE
REQUERENTE

REQUERENTE
REQUERENTE

REQUERENTE

REQUERENTE

REQUERENTE

REQUERENTE

REQUERIDO

ASSUNTO

DE CONTROLE ADMINISTRATIVO N° 0002118-

U^4tf ., Oi':.-.

000G20

Conselheiro REPRESENTANTE DO TST

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

BERGSON CARDOSO GUIMARÃES
LEONARDO CASTRO MAIA

BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA

ALCEU JOSÉ TORRES MARQUES
CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO

MAURO DA FONSECA ELLOVITCH

CARLOS ALBERTO VALERA

FELIPE FARIA DE OLIVEIRA

ANA ELOISA MARCONDES DA SILVEIRA

FRANCISCO CHAVES GENEROSO

MARCOS PAULO DE SOUZA MIRANDA

MARCELO AZEVEDO MAFFRA

MARTA ALVES LARCHER

CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

: CGJMG - ORIENTAÇÃO N° 59.512/2012 -
PROVIMENTO N° 242/2012

DECISÃO LIMINAR DEFERIDA

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais a fim de que este Conselho reconheça a
obrigação legal de averbar junto ao registro de imóveis as áreas de proteção legal, cuja
dispensa fora reconhecida pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por
meio da Orientação n° 59.512/2012 e do Provimento n° 542/2012.

Aduz o requerente que, com a publicação da Lei n° 12.651, de 25 de maio
de 2012 (Novo Código Florestal), a averbação da área de reserva legal de bens imóveis
passou a ser uma faculdade do proprietário desde que a área estive inscrita no Cadastro
Ambiental Rural (CAR). Como o cadastro ainda não foi criado, subsistiria, segundo o
autor, a obrigatoriedade de que fosse averbada a área de reserva legal. O Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, no entanto, editou Orientação em que afirma ser "facultativa a
averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 18, §
4o, da Lei n° 12.651/12 [com a redação dada pela Lei n° 12.727 de 2012], mostrando-se,
assim, sem amparo legal qualquer exigência de prévia averbação da reserva legal como
condição para todo e qualquer registro envolvendo imóveis rurais (p. 6, DOC 4)". Alega
o requerente que esse entendimento traz grave ameaça ao meio ambiente porquanto não
haverá controle do poder público das áreas legalmente protegidas. Além disso, ainda
segundo o autor, não há amparo legal para a orientação exarada pelo Tribunal: a
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obrigatoriedade da averbação consta da Lei n° 601S Hp *i a a u ,
art 167 TT ?? dio^cj+j 7 ,. 0Ü1:>' de 31 de dezembro de 1973 em sen

E, em síntese, o relato

os requisitos S^^*^^"*»"***"^ *"«»
demora, isto é, o risco de que evêntaaT orov£5,"^ f Pr6SenÇa d° peri8° na

Floresta., de ÍÈ^Sf " o^nt,^ ^ *^^ ^ °ant'S° Códtgo
Registro de ImóvetsTL^de K^L^olZ í"" PM ^ *^^ »
n° 6.015, de 1973, foi confirmada g ^ qU6' Posteno™ente, pela Lei

Art. 167 -No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
II - a averbação:
(...)

22. da reserva legal;
(...)

^9d;^çsão°doa!i:rerados no art-,67 sa° °bri^^<=*«• »

aproteção datS St^SRL0A°ft F1°reS,a,> paSS0U a~la'
Plantas georreferenciadas, onovo coSle deveman ^T° AmbÍenta' RuraL Cora
deverá tornar mais eficaz anroterãnT • 1 P *'°d0 ° territorio nacional> ° que
legislador ser taüS/ES&í EZZSt ?* ""•"** «*"* °imobiliário: Ç ™^ de ProteÇao junto ao cartório de registro

p^oitsrKír^o^r noHór8â° •—»- «-*«•destinaçâo, nos casos de transmissão', q^rlítu.ô ou d°e 32* l""""*' de ™exceções previstas nesta Lei. tuaiquer titulo, ou de desmembramento, com as

§4» Oregistro da Reserva Legal no CAR desobriga aaverbação no Cartório de Registro
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de Imovcs, sendo que, no penodo entre adata da publicação desta Lei eoregistro no
^h77 ?" P°SSUÍd0r ™ãl que *•** fazer a «verbaçao terá toei» àgratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei n° 12.727, de 2012).

Ocorre, porém, que o Cadastro Rural ainda não foi criado embora haia

obstante, amda que em pleno funcionamento, a legislação concede aos proprietários o
prazo de um ano para se adaptar as novas exigências da lei, sendo lícito pe™ se
SKde^seT8n°' °brigaÇã° ^aV6rbaÇã0 afm *««*^^S^o
ohnWSn H. ASlSte raZã° f re1uerente <Juand° af"™a não ter havido arevogação da
Í & deTcíff ficT riT™ ^ °a 'eÍtUra d° dÍSp0St° °° «* 18' §"' da l2IJ.-Z ?}' eVldente que a fac"Wade de averbar depende da opção neloRegistro no Cadastro Rural: não havendo o Cadastro, não há faculdade Tubsisteportanto, aobrigação constante da Lei n° 6.015, de 1973. "cuiaaae. subsiste,

.,, . obsfrve-se, com efeito, que a'averbação da área de Reserva Legal é
Rettode0" ^ 6eX1Stfd,a d° 6SpaÇ0 pr°tetÍV0> P0is "° efeit° da .nscrição (8 „o
SCbihdadeTp?, W* drefmÍr **™ ™&™^ marCando a™™ °™ a
SSEStíS0 fonso Leme Machad0)-Além disso'como destaca °p"*~

Essa inscrição éde alta relevância para asobrevivência do ecossistema vegetal não só no
Brasi como no planeta Tetra. Essa afirmação não é exagerada, pois a exSênda e
manutenção das Reservas Legais não têm efeitos ecológicos benéficos slenenXsil
?aulo ^o tm CTqUênruextrem« P^™ <*» fronteiras ffiSSSofaulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro). '

ainH* - a- Aman"tençã0 da obrigação de averbar no Registro de Imóveis enquanto
ambtnta0 t !SPTel • CadaStr° ^ M' PO^nto, ao princípio da pevençãoambiental, tal qual previsto pela Lei n° 6.938, de 1981, em seu art. 2°: Prevenva°

IV -proteção dos ecossistemas, com apreservação de áreas representativas.
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<&*&*A***Si£jZt4im
sem oCadas^Rurai TSXte5f^•ÍT' ^ " ^ ^ P°r °ra< aindamuito, prejudicaria omeio amblent g ° tlaaa6m^ e» i-nção, oque, em
pedido de medi SiTSTSÍ í"?^ ^° "0 * 24' l> do *™- o
Provimento tf 242^0^ Zl dedsãn fT * °nentaÇa° "° 59-512/2012 edo
Administrativo. deC1Sa° fmal neste Procedimento de Controle

Encaminhe-se cópia desta decisão atodos os Tribunais de Justiça
Intimem-se (cóp.a da presente servirá de ofício) Ç

regimental delí^fi™"*" d° TribUnal de Jus^a d* M™ Gerais no prazo
Inclua-se em pauta para referendo do Plenário
Brasília, 19 deabril de 2013.

selheiro NEVES AMORIM
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CAR - Cadastro Ambiental Rural

Informamos que por determinação do Ministério do Meio Ambiente, o Cadastro Ambiental Rural
- CAR disponível no site ..v.v. çj! Sov nr. que estava aberto para o Estado de Goiás como piloto,
ficará fora do ar temporariamente em detrimento da necessidade de implementação das
melhorias diagnosticadas durante o período em que esteve disponível, novas inscrições serão
temporariamente suspensas. Informamos também que todos os dados dos Cadastros já
inscritos não serão perdidos.

Após a conclusão da implementação das melhorias, o Ato da Ministra de Estado do Meio
Ambiente estabelecerá a data a partir da qual o CAR será considerado oficialmente implantado
para os fins do disposto na Lei 12.651/2012 e Decreto 7.830/2012.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH, em nenhum

momento foi suspenso os procedimentos atuais de registro de Reserva Legal, sendo que a
ferramenta CAR estava sendo utilizado paralelamente como uma segunda opção para
familiarizaçáo desse novo sistema.

A SEMARH continuará com os treinamentos da Ferramenta CAR. Atualmemente já foram
realizadas 38 turmas, aproximadamente 1400 pessoas treinadas, para que o CAR possa ser
utilizado com total segurança.
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Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, S/N Setor Sul - Goiânia - GO - CEP:
74088-900,1o Andar.
11* avenida, N° 1.272, Setor Leste Universitário - Goiânia - GO
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