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Nem todos conhecem a magnitude e
autoridade do cargo de official do registro.
A lei fez d´esse funccionario o magistrado
encarregado de velar pelo credito e pela
propriedade. (Joaquim Oliveira Machado,
Manual do official de registro geral e das
hypothecas, 1888, p.02).

RESUMO
O presente trabalho analisa a possibilidade de utilização de instrumentos do Registro de
Imóveis como meios eficazes a proporcionar uma proteção ambiental mais efetiva junto
ao Direito de Propriedade para o cumprimento de sua função socioambiental. Nesse
sentido, objetiva-se verificar a contribuição do registro como meio de promoção
ambiental de modo que possam ser implantadas informações a respeito de passíveis
ambientais existentes junto à matrícula dos imóveis. Observa-se que o Registro de
Imóveis surgiu como mecanismo para controle do Direito de Propriedade e como
instrumento de segurança jurídica para o tráfego imobiliário. Por sua vez, em virtude da
constante evolução do Direito Ambiental e consequente transformação do Direito de
Propriedade que passou a atender uma função social, faz-se necessário o estudo das
novas características do Registro de Imóveis, mormente, a premência de sua aplicação
às normas de proteção ambiental e utilização de sua estrutura para tal finalidade. Para
tanto, no intuito de situar a pesquisa e demonstrar sua importância, inicialmente serão
demonstrados aspectos referente à Propriedade Imobiliária e o Meio Ambiente para
após se fazer um paralelo com o papel do Registro de Imóveis e a publicidade registral
no intuito de averiguar a segurança jurídica no tráfego imobiliário e o papel do
registrador no fornecimento de informações sobre cada imóvel em atendimento à
função social da propriedade e preservação do meio ambiente. Ao final, será feita uma
abordagem sobre a presença do Registro de Imóveis na tutela de espaços territoriais
especialmente protegidos, bem como serão demonstrados mecanismos que visam
garantir o cumprimento de sanções e obrigações ambientais. Para obtenção dos
objetivos colimados utilizou-se o método dedutivo caracterizando-se a pesquisa como
qualitativa de cunho interdisciplinar sendo utilizada como técnica a pesquisa de
legislação e doutrina especializada, bem como análise jurisprudencial sobre a temática,
iniciando no direito constitucional e ambiental passando pelo direito registral
culminando pela interação dos institutos. Assim, a análise do objeto do presente estudo
incidirá sobre as diretrizes teóricas propostas por Marcelo Augusto Santana Melo na
obra ‘’Meio ambiente e o Registro de Imóvel’’, publicada no ano de 2010, na Lei n°
6.015/73 (Lei de Registros Públicos) e na Nova Lei Florestal n° 12.651/12. Este será,
pois, o marco teórico que norteará a reflexão a ser realizada sobre o tema escolhido. A
utilização dos resultados obtidos com o trabalho servirá de base informativa para a
fundamentação e implantação de políticas voltadas para prevenção e planejamento de
ações, tanto na área do Direito Notarial e Registral quanto na área do Direito Ambiental,
no sentindo de garantir segurança aos proprietários e adquirentes de imóveis bem como
a proteção do meio ambiente.
Palavras-chave: Meio Ambiente; Propriedade Imobiliária; Registro de Imóveis.

RESUMEN
El presente trabajo analiza la posibilidad de utilización de herramientas del Registro de
Inmuebles como medios eficaces para hacer posible una protección ambiental más
efectiva junto al Derecho de Propiedad para el cumplimiento de su función
socioambiental. En este sentido, se pretende verificar la contribución del registro como
medio de promoción ambiental de modo que puedan ser implantadas informaciones
respecto de pasivos ambientales existentes en la matrícula de los inmuebles. Se observa
que el Registro de Inmuebles surgió como mecanismo para el control del Derecho de
Propiedad y como instrumento de seguridad jurídica para el tráfico inmobiliario. Por su
parte, en virtud de la constante evolución del Derecho Ambiental y consecuente
transformación del Derecho de Propiedad que pasó a atender una función social, se hace
necesario el estudio de las nuevas características del Registro de Inmuebles,
principalmente, la premencia de su aplicación a las normas De protección ambiental y
utilización de su estructura para tal fin. Para ello, con el fin de situar la investigación y
demostrar su importancia, inicialmente se demostrarán aspectos referentes a la
Propiedad Inmobiliaria y el Medio Ambiente para después de hacer un paralelo con el
papel del Registro de Inmuebles y la publicidad registral con el fin de averiguar la
seguridad jurídica En el tráfico inmobiliario y el papel del registrador en el suministro
de informaciones sobre cada inmueble en atención a la función social de la propiedad y
preservación del medio ambiente. Al final, se hará un abordaje sobre la presencia del
Registro de Inmuebles en la tutela de espacios territoriales especialmente protegidos, así
como serán demostrados mecanismos que pretenden garantizar el cumplimiento de
sanciones y obligaciones ambientales. Para la obtención de los objetivos colimados se
utilizó el método deductivo caracterizándose la investigación como cualitativa de cuño
interdisciplinario siendo utilizada como técnica la investigación de legislación y
doctrina especializada, así como análisis jurisprudencial sobre la temática, iniciando en
el derecho constitucional y ambiental pasando por el derecho Que culminan por la
interacción de los institutos. Así, el análisis del objeto del presente estudio se centrará
en las directrices teóricas propuestas por Marcelo Augusto Santana Melo en la obra
''Medio ambiente y el Registro de Propiedad’’, publicada en el año 2010, en la Ley n °
6.015/73 (Ley de Registros Públicos) y en la Nueva Ley Forestal n° 12.651/12. Este
será, pues, el marco teórico que orientará la reflexión a ser realizada sobre el tema
escogido. La utilización de los resultados obtenidos con el trabajo servirá de base
informativa para la fundamentación e implantación de políticas dirigidas a la prevención
y planificación de acciones, tanto en el área del Derecho Notarial y Registral como en el
área del Derecho Ambiental, en el sentido de garantizar seguridad a los propietarios y,
Adquirentes de bienes inmuebles así como la protección del medio ambiente.
Palabras clave: Medio ambiente; Propiedad Inmobiliaria; Registro de Inmuebles.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo faz uma análise do sistema de Registro de Imóveis e de seus
institutos com o exame da aplicação prática dos títulos para registro e a possibilidade de
aplicar informações ambientais junto à estrutura do Registro de Imóveis no atendimento
à função social da propriedade e proteção do meio ambiente.
O Registro de Imóveis surgiu como mecanismo para controle do Direito de
Propriedade e como instrumento de segurança jurídica para o tráfego imobiliário
proporcionando segurança para a sociedade a respeito da situação de um determinado
imóvel. Nesse sentido, quanto maior a disponibilização e o grau de informações
relacionadas às características de um imóvel, maiores as chances de conhecimento sobre
ele, e com isso, o Registro de Imóveis, aparece como limitador do domínio pleno
permitindo-se a averbação de qualquer ônus que o titular impõe ao seu imóvel,

contribuindo sobremaneira, para a redução de eventuais litígios, de modo a alcançar um
alto nível de satisfação dos indivíduos nas transações que terá seu custo reduzido pela
diminuição de riscos e burocracia no fornecimento de informações imobiliárias
(publicidade registral imobiliária).
Outrossim, nota-se que além de controlar o direito de propriedade, o Registro
de Imóveis aparece como órgão que atua em defesa da função social da propriedade,
nesta incluída a ambiental, sendo certo que a ausência de informações de natureza
ambiental no fólio real torna-se um evidente gerador de incertezas aos indivíduos nas
transações imobiliárias.
É deste cenário que surge a problematização central da pesquisa que decorre da
falta de regularidade registral imobiliária e a preocupação com a publicidade imobiliária
ambiental com a busca de informações de natureza ambiental junto ao fólio real para
conhecimento de todas eventuais pendências ambientais sobre o bem pelos adquirentes.
Para tanto, considera-se irregularidade registral imobiliária no presente estudo,
a ausência de quaisquer registros em determinado imóvel no cartório do perímetro
imobiliário a qual pertence, com consequente falta de proteção jurídica da propriedade,
tornando-se necessário para a segurança jurídica requerida pelo Registro de Imóveis à
implantação de informações a respeito de passíveis ambientais existentes.
Como pressuposto ou hipótese provisória para a pesquisa indica-se que a
inserção de informações ambientais junto aos registros imobiliários já existe com
imóveis relacionados à propriedade rural, como no caso da Reserva Legal Florestal (art.
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16 da Lei Florestal n° 12.651/12) e a Servidão Ambiental (art. 44 – A da Lei Florestal
n° 12.651/12), entretanto, apenas tais institutos se mostram insuficientes, fazendo-se
necessário a presença de outras informações no Registro de Imóveis, ainda que oriundas
de circunstancias jurídicas não permanentes, mas que são capazes de gerarem efeitos na
propriedade, como por exemplo, a existências de áreas contaminadas, autuações
ambientais, ações penais por crimes ambientais, ações civis públicas, dentre outras.
Ademais, observa-se que a ausência de regularização imobiliária ambiental no
Registro de Imóveis contribui com a insustentabilidade no tráfego imobiliário no
sentido de inviabilizar a presunção erga omnes do conhecimento da área que deve ser
preservada e o caráter propter rem deste dever, bem como dificulta o exercício dos
direitos fundamentais, como por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado para sadia qualidade de vida de todos os seres humanos.
A partir destes elementos, apresenta-se a pergunta de partida: é possível
proporcionar segurança jurídica ao direito de propriedade se existe informações, dentre
elas, aquelas ligadas a pendências ambientais, que são deixadas à margem do Registro
de Imóveis?
Assim, em vista do parâmetro delineado, postula-se como objetivo geral da
pesquisa, demonstrar os aspectos da Lei de Registros Públicos e a contribuição do
registro como meio de promoção ambiental verificando-se a relação entre Direito
Registral e os aspectos fundamentais da propriedade imobiliária, especificamente com o
equilíbrio ecológico, a inclusão social e territorial e o cumprimento de sua função
social. Por sua vez, como objetivos específicos, pretende-se analisar os atributos e o
procedimento do Registro de Imóveis; caracterizar o direito de propriedade analisandose a informação ambiental como parte do cadastro dos registros de imóveis; e por fim,
entender a importância da proteção ambiental no contexto da sociedade contemporânea.
A pesquisa se justifica pela importância em saber a contribuição do Registro
de Imóveis na proteção do meio ambiente analisando-se aspectos destacados da Lei
n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) e da Nova Lei Florestal n° 12.651/12, de
maneira que se possa identificar quais as possíveis interpretações que poderão ser
adotadas pelos tribunais pátrios quanto à relação Meio Ambiente e Registro Público
de Imóveis, diante dos novos dispositivos em vigor, como exemplo, a dispensa da
averbação da Reserva Legal no Registro de Imóveis.
Veja-se que o Direito Notarial e Registral possui relação com a Proteção do
Meio Ambiente, podendo-se apontar: a efetividade da legislação ambiental por meio dos
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princípios da especialização e da publicidade registral; a informação ambiental como
parte do Cadastro dos Registros de Imóveis; restrições ambientais e sua publicidade
registral; intervenção notarial no uso da servidão ambiental para efetivar reserva legal
fora do imóvel, documentar cessão de créditos de carbono em projetos florestais e
instituir novos gravames na área ambiental. Nesse sentido, pode-se considerar o meio
ambiente como parte do Direito Registral, o qual se constitui uma ferramenta
importante e um espaço importante que a atividade notarial e registral vêm
conquistando no Brasil.
Observa-se que estudos referentes à possibilidade de utilizar a publicidade
constante no Registro de Imóveis em prol das questões ligadas à proteção ambiental
começou a ganhar notoriedade a partir da publicação em 1 de outubro de 2002 da obra
‘‘El Registro de la Propriedad y Mercantil como instrumento al servicio de la
sostenibilidad’’ elaborada pelo Colégio de Registradores da Espanha para a Agência
Europeia de Meio Ambiente.
Não obstante, a análise do objeto do presente estudo incidirá sobre as diretrizes
teóricas propostas por Marcelo Augusto Santana Melo na obra ‘’Meio Ambiente e o
Registro de Imóvel’’, publicada no ano de 2010, na Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros
Públicos) e na Nova Lei Florestal n° 12.651/12. Este será, pois, o marco teórico que
norteará a reflexão a ser realizada sobre o tema escolhido, uma vez que se procura na
obra discutir métodos de tornar eficaz a proteção do Meio Ambiente através da
publicização, de forma que possa haver um aproveitamento da estrutura registral para
disponibilização de informações sobre passivos ambientais junto à propriedade
imobiliária a todos os indivíduos interessados, explorando ainda a operacionalidade do
sistema e as possibilidades de modernização.
Já a Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) e a Nova Lei Florestal n°
12.651/12 representam dois instrumentos legais de tutela do direito de propriedade e
da proteção ambiental de modo que se pretende tratar na pesquisa da contribuição dos
dois instrumentos legais para suscitar, no âmbito jurídico, discussões sobre as reais
possibilidades jurídicas de se interferir no futuro do meio ambiente.
A pesquisa será desenvolvida com a utilização do método dedutivo
caracterizando-se como qualitativa, tendo em vista que se parte de uma formulação
geral do problema, na busca de posições científicas que os sustentem ou neguem, para
que, ao final, seja apontada a prevalência, ou não, das hipóteses apontadas.
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Ainda referindo-se as questões metodológicas, registra-se que a pesquisa terá
forte base jurídica, mas sempre buscando apropriar qualificados aportes do Direito
Ambiental, Imobiliário e Registral o que também conferirá maior enfoque
interdisciplinar. Dessa forma, será utilizada como técnica a pesquisa de legislação e
doutrina especializada, bem como análise jurisprudencial sobre a temática.
Por conseguinte, a estrutura metodológica está em conformidade com o padrão
normativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com as regras
apresentadas no manual de normalização e metodologia de pesquisa: o Dom da
Produção Acadêmica.
Vale apontar que a escolha do tema tem por base o interesse do pesquisador em
se aprofundar na matéria, bem como a busca por novas contribuições ao direito na
compreensão de fenômenos jurídico-políticos repletos de nuances a serem destacadas
pelos intérpretes jurídicos, em especial, no âmbito de atuação do Direito Ambiental e
Registral.
O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado em 04 (quatro) capítulos,
podendo-se, inclusive, delineá-los como 02 (duas) molduras distintas, mas conexas: a
primeira, atinente ao Direito de Propriedade e ao Meio Ambiente; e a segunda,
relacionada aos aspectos práticos do Sistema Registral Imobiliário e a proteção do Meio
Ambiente.
Para tanto, serão demonstrados elementos relacionados à Propriedade
Imobiliária, ao Direito Registral e ao Direito Ambiental para se fazer um paralelo com
o papel do Registro de Imóveis e a publicidade registral no intuito de averiguar a
segurança jurídica no tráfego imobiliário e o papel do registrador no fornecimento de
informações sobre cada imóvel em atendimento à função social da propriedade e
preservação do meio ambiente, em busca da sadia qualidade de vida para as atuais e
futuras gerações.
Ao final, estando todos os pontos explorados, serão apresentados pontos
conclusivos abordados no decorrer da pesquisa, de modo que sirva de estimulo à
continuidade dos estudos e das reflexões sobre o Registro de Imóveis e o Meio
Ambiente no Brasil facilitando futuras pesquisas sobre os temas. Nesse passo, não se
propõe um esgotamento na pesquisa, de maneira tal que não será estabelecido um ponto
final na discussão, mas tão somente, pretende-se ensejar um aclaramento no pensamento
existente sobre o tema.
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Com isso, a utilização dos resultados obtidos com o trabalho servirá de base
informativa para a fundamentação e implantação de políticas voltadas para prevenção e
planejamento de ações, tanto na área do Direito Notarial e Registral quanto na área do
Direito Ambiental, no sentindo de garantir segurança aos proprietários e adquirentes de
imóveis bem como a proteção do meio ambiente.
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2 PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E MEIO AMBIENTE

O estudo das questões ambientais é novo na civilização pós-moderna,
merecendo valorosa atenção pela sociedade devido aos interesses metaindividuais1 que
envolvem o meio ambiente, entretanto, antes de se adentrar a análise das questões
ambientais no ordenamento jurídico, mostra-se de fundamental importância, tratar do
direito de propriedade e sua função social tendo em vista que a presente dissertação
procura analisar a relação do meio ambiente com a propriedade imobiliária, em especial,
a sua aplicação no Registro de Imóveis e o auxílio que o órgão pode outorgar.
Observa-se que durante um longo período, os seres humanos não se
preocupavam com a preservação e proteção do meio ambiente em virtude de sua
abundância, entretanto, com o advento do desenvolvimento tecno-científico e o
aumento acelerado da população mundial ocorrido após a Revolução Industrial do
século XVIII, começou-se a notar de forma mais acentuada graves consequências às
reservas de recursos naturais decorrentes das atividades e tecnologias empregadas no
processo desenvolvimentista, havendo a partir de então, uma progressiva preocupação
com o equilíbrio ecológico.
Observa-se que as lamentáveis condições de vida nos grandes centros urbanos
e a intensificação da utilização dos recursos naturais têm suscitado forte preocupação
sobre os riscos ocasionados pela intensa pressão de uma população em constante
crescimento sobre o meio ambiente e as propriedades imobiliárias.
Nesse ínterim, o exercício do direito de propriedade sem limitações de cunho
ambiental, de forma predatória e não sustentável dos recursos naturais, restrito apenas
aos direitos de vizinhança e às normas de polícia sanitária, contribui sobremaneira para
a crise ambiental, sendo imperativo que o Poder Público elabore instrumentos para
garantir a preservação ambiental, bem como, efetivamente, os implemente, no intuito de
assegurar a qualidade do ambiente para as gerações futuras e atuais terem uma sadia
qualidade de vida.
Vê-se que antes da criação de instrumentos legais restritivos o proprietário
possuía um domínio absoluto sobre sua propriedade. A ele tudo era permitido, inclusive
destruir o que lhe pertencia.

1

Que abarca os interesses de todos os indivíduos; São interesses que ultrapassam o círculo individual,
partindo para a coletividade.
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Vale apontar que hodiernamente, o bem imóvel constitui uma das formas mais
seguras de investimento, já que, com o crescimento populacional e consequente
escassez de imóveis disponíveis, a tendência é sua valorização crescente. Além disso, o
montante financeiro aplicado em bens imóveis é representado por grande quantidade de
dinheiro que formam o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas. Daí vê-se a
importância do direito de propriedade diante do regime capitalista em que o ser humano
vive.
O direito de propriedade é um direito fundamental garantido no art. 5º, caput e
inciso XXII da Constituição Federal de 19882.
Assim sendo, ao proprietário é facultado o direito de usar, gozar, usufruir e
dispor de sua propriedade, e de reavê-la, de quem a esteja possuindo injustamente.
O direito de usar (jus utendi) reflete a possibilidade de o proprietário poder
servir-se de sua propriedade e utilizá-la da forma que bem entender, contanto, que não
cause prejuízos alheios; já o direito de usufruir (jus fruendi), consiste na possibilidade
do proprietário poder retirar os frutos concebidos por sua propriedade; por sua vez, o
direito de dispor da coisa (jus abutendi), refere-se ao fato do proprietário poder
transferir ou alienar a propriedade a terceiros; e por fim, o direito de reaver a
propriedade (rei vindicatio), diz respeito ao direito que o proprietário tem de poder
reivindicar a sua propriedade que está em poder de outrem injustamente.
Há duas principais teorias que fazem uma análise da essência do direito de
propriedade, quais sejam: a teoria da pertença de cunho qualitativo e a teoria do
domínio de cunho quantitativo.
A primeira teoria trata de uma situação de pertencimento de determinado bem
por um indivíduo, criando-se dessa forma, uma relação de subordinação do bem ao
titular do direito; por seu turno, a segunda teoria diz-se quantitativa porque engloba
inteiramente a propriedade ao seu titular, lhe dando vastos poderes sobre a coisa.
Para Luís Carvalho Fernandes (2009, p.334), o direito de propriedade
representa “o direito real máximo, mediante o qual é assegurada a certa pessoa, com
exclusividade, a generalidade dos poderes de aproveitamento global das utilidades de
certa coisa”, entretanto, observa-se que tal definição é alicerçada apenas na ideia dos

2

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade; (BRASIL, 1988).
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poderes que o proprietário tem sobre sua propriedade, ostentando-se uma concepção
individualista da propriedade surgida no Direito Romano e reproduzida no Código Civil
Brasileiro de 1916.
Observa-se que há certas limitações ao direito de propriedade que deverão ser
observadas de modo que sejam evitados prejuízos a alguém em virtude de um
comportamento inadequado por parte de outrem que exceda o uso normal de um direito.
Nesse sentido, o proprietário ou o possuidor de um determinado imóvel, não
pode exercer seu direito de forma que sejam acarretados prejuízos à segurança, ao
sossego e à saúde daqueles que são habitantes dos imóveis vizinhos, devendo-se haver
um respeito mutuo em obediência ao conjunto de regras morais e sociais de convívio,
com o intuito de preservar a harmonia social.
Destarte, as regras de boa convivência têm que prevalecer no tocante a
vizinhança de modo que estando a propriedade em condições anormais não atenderá, de
maneira efetiva, a finalidade dos direitos de vizinhança que são criados por lei visando à
coexistência pacífica entre os vizinhos.
Sobre a questão, Rudolf Von Ihering desenvolveu a Teoria do Uso Normal da
Propriedade, o qual é adotada no Código Civil de 2002 em vigor no Brasil, e que pontua
a proibição de qualquer forma de utilização do bem imóvel que seja exagerada quanto
ao seu uso normal acarretando malefícios a posse ou propriedade alheia causando
prejuízos aos moradores da região onde o imóvel se encontra localizado.
O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.277, estabelece conceitos jurídicos
indeterminados, com a intenção de preservar o morador e o prédio, trazendo a seguinte
redação: ‘‘o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam,
provocadas pela utilização de propriedade vizinha’’ (BRASIL, 2002).
A respeito disso, Gabriel de Oliveira Filho esclarece que:

O conceito de uso nocivo da propriedade determina-se relativamente, mas
não se condiciona à intenção do ato praticado pelo proprietário. O propósito
de prejudicar, ou incomodar, pode não existir e, ainda assim, será
considerado o uso anormal da propriedade. O limite entre uso normal e
anormal não pode ser teorizado, pois somente no caso concreto é que
poderemos definir os limites que devem ser tolerados pelos vizinhos, uma
vez que pequenos incômodos devem ser suportados para que a vida em
sociedade seja possível (OLIVEIRA FILHO, 2013, s/p.).
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Urge apontar que o uso anormal da propriedade estará configurado na medida
em que o proprietário causar incômodos anormais a coletividade próxima, mesmo que
sejam resultados do uso normal de sua propriedade, sem que haja qualquer atenuante
social. Logo, na ausência de qualquer interesse social na manutenção da atividade
perturbadora, impera-se a cessação, em virtude da extinção dos distúrbios.
Algumas ações judiciais podem ser demandadas pelos proprietários que foram
prejudicados, na condição de vizinhos, pelo mau uso da propriedade de outro. São elas:
a ação indenizatória, a ação cominatória e a ação de dano infecto quando houver justo
receio de vir a ser prejudicado por prédio vizinho abandonado e em ruínas.
Por fim, vale ressaltar que os direitos de vizinhança, em geral, entre eles
aqueles relacionados ao uso anormal da propriedade são previsões legais que procuram
regulamentar a relação social e jurídica existente entre os titulares de direito real sobre
imóveis3, tomando por base a proximidade geográfica entre os imóveis, em especial, os
prédios que não precisam necessariamente ser contíguos ou vicinais, bastando que
algum prejuízo se repercuta em outro prédio.
Nesse passo, a lei determina que aquele que sofrer algum dano, será reputado
vizinho, independentemente de confrontar com o prédio ou não, sendo certo que não se
pretende aumentar a utilidade de determinado imóvel, mas sim garantir coexistência
pacífica entre os vizinhos.
Com os passar dos anos, a concepção do direito de propriedade foi evoluindo,
saindo de uma perspectiva individualista em que atendia única e exclusivamente aos
interesses do proprietário, para ganhar novos contornos na atualidade, com o
atendimento às necessidades da coletividade atingindo-se uma função social4 e
impondo-se a seu titular, ou seja, o proprietário, uma série de restrições ou limites.
Assim, a função social da propriedade determina que o direito de propriedade
deva ser utilizado de forma útil, concorrendo para o bem comum, ‘‘haja vista que um

3

São direitos reais considerados no art. 1.225 do Código Civil: a propriedade, a superfície, as servidões, o
usufruto, o uso, a habitação,a usucapião, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a
hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de
uso.
4
O art. 186 da CRFB dispõe que ‘‘a função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
Aproveitamento racional e adequado; Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; Observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Dessa forma, os quatro
requisitos deverão ser preenchidos simultaneamente para que uma propriedade possa ser considerada com
função social. Como exemplo, tem-se que uma propriedade que embora seja produtiva e respeite a
legislação trabalhista, mas cause agressão ao meio ambiente, não cumprirá sua função social.
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pedaço de terra improdutivo é grande desperdício a toda uma sociedade que anseia por
meios necessários à própria vida’’ (CASTILHO, 2015, s/p.).
Nas palavras de Ignacio Pereña Pinedo:

Função social da propriedade é um conceito jurídico indeterminado variável
ao longo do tempo e deve ser definido pelo legislador [...] é muito mais
amplo do que a simples privação do direito [...] configura o exercício e
conteúdo de direitos de propriedade (PINEDO, 2005, p 179-80).5

Assim, a Constituição Federal de 1988 dispôs que ‘‘a propriedade atenderá a
função social’’ (art. 5°, XXIII da CRFB/88) 6. Com isso o direito de propriedade será
realizado dentro dos limites da lei, ficando os proprietários ou posseiros obrigados a
respeitarem as normas e regulamentos administrativos.
Igualmente, o artigo 170, inciso III da Constituição Federal de 1988, indica a
função social da propriedade com um princípio fundamental da economia, impondo
restrições à atividade empresarial:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
III - função social da propriedade; (BRASIL, 1988).

Portanto, ao direito de propriedade caberá a aplicação do princípio da função
social, uma vez que ‘‘a propriedade não é direito subjetivo do proprietário, mas a
função social do detentor da riqueza, pelo que deve gerir a coisa tendo em vista não só
5

Texto original: […] la función social de la propiedad es un concepto jurídico indeterminado, variable en
el tiempo, y que deberá ser definido por el legislador […] es un concepto mucho más amplio que la
simple privación del derecho […] configura el ejercicio y el contenido del derecho de propiedad.
PINEDO, Ignacio Pereña. La función social del derecho de propiedad. In: Propiedad y derecho
constitucional. Coord. Francisco J. Bastida. Madrid: Colegio de Registradores da España, 2005.
6
Sobre as Constituições, Marcelo Melo (2010, s/p.) pontua que no Brasil, a evolução constitucional da
função social da propriedade foi lenta. A Constituição do Império de 1824 representava um modelo
liberal individualista; já a Carta de 1891 afirmava que o direito de propriedade “mantém-se em toda a sua
plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia”
trouxe a possibilidade de desapropriação pelo “bem público” (art. 72, § 17); A constituição de 1934 traz
diversas referências sociais da propriedade, principalmente podemos destacar o art. 113, 17), que afirma
que a propriedade não poderia ser exercida contra o interesse social ou coletivo, o mesmo ocorrendo com
a CF de 1937; a Carta de 1946 condicionava a propriedade ao bem estar social (art. 147). A Constituição
Federal de 1967 merece destaque, já que foi a primeira que fez menção à função social da propriedade. O
artigo 157 afirma que a ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base entre outros
princípios, a função social da propriedade (inciso III). Permite a desapropriação por interesse social (§ 22,
art. 150). A Emenda Constituição n. 1, de 17 de outubro de 1969, tinha redação semelhante à antecessora.
Foi com a CF de 1988 que se incorporou o conceito de função social da propriedade na forma em que
concebemos hodiernamente.
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o seu melhor rendimento, como também o interesse da coletividade’’ (HARADA,
2006, p. 5).
Outros dispositivos constitucionais também fazem reverência à função social,
como o artigo 182 que trata da função social da cidade e prevê que o plano diretor é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, determinando
sanções no caso de descumprimento da função social, tal como dispõe o artigo 182,
§4º, e o artigo 186 no capítulo destinado à política agrícola e fundiária e da reforma
agrária, o qual estabelece que:

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 e IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores (BRASIL, 1988).

A posição da função social da propriedade nos referidos dispositivos indica que
a propriedade deve andar sempre ao lado da função social de modo a atender toda a
coletividade, sendo indispensável à associação destes institutos pelo qual o proprietário
deve dar adequada destinação a sua propriedade.
A respeito da questão já manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
REsp 75.659-SP, que analisou a influência da função social da propriedade sobre as
instituições de direito:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇAO REIVINDICATÓRIA. TERRENOS
DE LOTEAMENTO
SITUADOS
EM
ÁREA
FAVELIZADA.
PERECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ABANDONO. CC,
ARTS. 524, 589, 77 E 78.
MATÉRIA
DE
FATO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. I. O direito de propriedade
assegurado no art. 524 do Código Civil anterior não é absoluto, ocorrendo a
sua perda em face do abandono de terrenos de loteamento que não chegou a
ser concretamente implantado, e que foi paulatinamente favelizado ao
longo do tempo, com a desfiguração das frações e arruamento
originariamente previstos, consolidada, no local, uma nova realidade social
e urbanística, consubstanciando a hipótese prevista nos arts. 589 c/c 77 e
78, da mesma lei substantiva. II. “A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial” - Súmula n. 7-STJ. III. Recurso especial não
conhecido (Ação reivindicatória. Recurso especial Nº 75.659 - SP
(1995/0049519-8). Relator Min. Aldir Passarinho Junior. Superior Tribunal
de Justiça. DJ: 21/06/2005).

Veja-se que o legislador infraconstitucional também tratou do direito de
propriedade somando-se a este direito o dever de se manter um equilíbrio ambiental
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por parte do proprietário na utilização da propriedade, conforme se verifica no
parágrafo único do artigo 1228, do Código Civil de 2002:

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
§ 1º - O direito de propriedade deve ser exercido 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 o patrimônio histórico e artístico, bem como
evitada a poluição do ar e das águas (BRASIL, 2002).

Assim, o Código Civil Brasileiro de 2002 contemplou a função ambiental
como elemento marcante do Direito de Propriedade que somado aos artigos 5º, XXIII,
170, VI, 182, §2°, 186, II, reconhece o caráter de função socioambiental da propriedade.
Ao se falar em função socioambiental da propriedade, diz-se que cabe ao
proprietário de um bem o dever de exercer o seu direito de propriedade não apenas em
seu próprio interesse, mas em benefício da coletividade, “sendo precisamente o
cumprimento da função socioambiental que legitima o exercício do direito de
propriedade pelo seu titular, conforme preceitua a regra constitucional” (DELLAZARI,
2012, s/p.). Para Patryck de Araújo Ayala:
O princípio da função socioambiental da propriedade, “superpõe-se à
autonomia privada que rege as relações econômicas, para proteger os
interesses de toda a coletividade em torno de um direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Somente a propriedade que cumpra a sua função
social, possui proteção constitucional. Por essa razão, seu descumprimento
importa a imposição de uma sanção: a desapropriação. Esta é suportada pelo
proprietário exatamente em razão do exercício irresponsável do direito e da
gestão inadequada dos recursos naturais (AYALA, 2012, p. 300).

Assim, o proprietário tem o dever de exercer o seu direito de propriedade em
conformidade com a preservação da qualidade ambiental, e caso não faça, o exercício
do seu direito de propriedade será ilegítimo, momento em que poderá ocorrer uma
desapropriação. Sobre o tema, Carlos Frederico Marés ensina que:
[…] a terra, nos sistemas jurídicos do bem-estar social deve cumprir uma
função social que garanta os direitos dos trabalhadores, do meio ambiente e
da fraternidade. A obrigação de fazê-la cumprir é do titular do direito de
propriedade, que perde os direitos de proteção jurídica de seu título caso não
cumpra, isto é, ao não cumprir não pode invocar os Poderes do Estado para
proteger seu direito. Dito de outra forma, não há direito de propriedade para
quem não faz a terra cumprir sua função social (MARÉS, 2003, p. 134).
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Não obstante, em virtude das influências sociais, econômicas e ambientais
manifestadas no direito de propriedade Edésio Fernandes (2006, p. 15) aponta que “não
se pode mais reduzir a noção de função socioambiental da propriedade meramente à
ideia de limitações administrativas externas ao exercício do direito”.
Nesse ínterim, a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 deram
uma sistemática maior ao Direito de Propriedade, que deverá seguir uma ótica
socioambiental em todos os pontos.
Do mesmo modo, a Lei 12.651/12 (Nova Lei Florestal) reforçou a ideia
constante no Código Civil de 2002 (art. 1.228, § 1o), ao estabelecer no artigo 2° que as
florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, ‘‘são bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, e os direitos de propriedade serão exercidos com as limitações7
que a legislação em geral estabelecer’’, sendo certo que a propriedade tem uma
amplitude maior que o de mera limitação, porém, já se pode considerar um avanço o
fato da propriedade imobiliária estar restrita a uma afetação ambiental.
Procurando preservar o meio ambiente na transferência de titularidade da
propriedade, o §2º do art. 2º a Lei 12.651/12 (Nova Lei Florestal) estabelece que “as
obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de
qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
(BRASIL, 2012). Tal dispositivo revela-se de grande importância na natureza jurídica
das obrigações ambientais, pois poderá ser imputada a responsabilidade8 ao proprietário
sucessor pela recuperação ambiental decorrente de eventuais danos ao meio ambiente
causados pelo antigo proprietário. Desse modo, ao determinar que as obrigações
ambientais tenham natureza real, o legislador refere-se às obrigações propter rem, que
são acessórias do Direito de Propriedade.
A própria Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, consolidou o entendimento que a Reserva Florestal Legal tem a

7

Limitação administrativa diz respeito à forma como o Poder Público intervém nas propriedades e nas
ações dos particulares. Trata-se de um estado de sujeição ou de restrição, que o Poder Público impõe ao
particular diretamente aos bens deste, limitando o pleno direito de propriedade, possuindo como
finalidade atender às exigências do interesse público e do bem estar social (HELLSTROM, 2016, s/p.).
8
A palavra responsabilidade vem do verbo latino respondere, que significa responder, prometer em troca;
re - de volta, para trás e spondere - prometer, garantir (CONSULTÓRIO ETIMOLÓGICO, 2016). Desta
forma, a responsabilidade adquire o significado de zelo no exercício das obrigações, a fim de evitar danos
possíveis; bem como, num sentido jurídico, arcar com o cumprimento das sanções ou obrigações
impostas pela inobservância dos deveres de cuidado e/ou seguimento das regras cogentes. (ACADEMIA
BRASILEIRA DE LETRAS, 2012, p.1116).
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natureza jurídica de obrigação propter rem. Com isso, o atual proprietário do imóvel é
obrigado a delimitar, demarcar e averbar a Reserva Florestal Legal. Em outro ponto, o
Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, reconheceu no ano de 2012, que as
obrigações condominiais possuem a natureza de obrigações propter rem, ao interpretar
o artigo 1.345 do Código Civil na Apelação Cível n° 0019751-81.2011.8.26.0100.
Por último, observa-se que o art. 4º, VII da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente) e o §3º do artigo 225 da Constituição Federal de 19889
dispõem sobre a obrigação ambiental de reparar/recuperar os danos causados ao meio
ambiente, e tais dispositivos em conjunto com o §2º, do art. 2º da Lei 12.651/12
expressam a ideia de que é evidente a transmissibilidade do dever ambiental para novos
proprietários de imóveis, que não poderão alegar desconhecimento da responsabilidade
ambiental na aquisição imobiliária.
Acerca da responsabilidade do ser humano pela preservação do meio ambiente,
pode-se antever o entendimento do filósofo Hans Jonas (1903 - 1993), em sua obra ‘‘O
Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica’’, o
qual chama a atenção, de forma fundamentada para a responsabilidade entendida em sua
primeira dimensão: a partir do zelo no trato com a natureza. Para o filósofo, esta se
impõe como uma responsabilidade humana, mediante a qual uma nova ética deve ser
pensada, a fim de preservá-la não somente para as gerações presentes, como para a
potencialidade de vida, ou seja, para aqueles que virão, independentemente de serem ou
não descendentes. Trata-se de um dever da humanidade:

A natureza como uma responsabilidade humana é seguramente um novum
sobre o qual uma nova teoria ética deve ser pensada. Que tipo de deveres ela
exigirá? Haverá algo mais do que o interesse utilitário? É simplesmente a
prudência que recomenda que não se mate a galinha dos ovos de ouro, ou que
não se serre o galho sobre o qual se está sentado? Mas este que aqui se senta
e que talvez caia no precipício quem é? E qual é no meu interesse no seu
sentar ou cair? (JONAS, 2006, p. 39).

Assim, estar-se-á diante de um dever humano fundamental, uma vez que a
responsabilidade só é possível a este ser. Essa imputação única ao ser humano e, por
assim ser, às suas instituições, se deve, justamente, ao fato de ser dotado de
racionalidade simbólica e consciência; ou seja, de capacidade reflexiva e moral. Dessa

9

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
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forma, o ser humano como ser moral se compreende num espaço comum, ecológico, de
inter-relações e interdependências, onde cada indivíduo é responsável pelo todo, numa
relação dialética, entre os seres presentes e futuros.

A marca distintiva do ser humano, de ser o único capaz de ter
responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus
semelhantes, eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade, e que
realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade para tal é a
condição suficiente para a sua efetividade. Ser responsável efetivamente por
alguém ou por qualquer coisa em certas circunstâncias (mesmo que não
assuma e nem reconheça tal responsabilidade) é tão inseparável da existência
do homem quanto o fato de que ele seja genericamente capaz de
responsabilidade da mesma maneira que lhe é inalienável a sua natureza
falante, característica fundamental para a sua definição, caso deseje
empreender essa duvidosa tarefa (JONAS, 2006, p. 175-176).

Ademais, é fato que as instituições, como extensão humana complexa, também
participam desta responsabilidade. Assim, a nova ética proposta por Jonas, deve levar as
mesmas em consideração, de modo a, no âmbito jurídico, ser-lhe cominadas sanções em
todas as esferas (administrativa, cível e penal), a fim de responsabilizá-las pela
inobservância do dever de cuidado no exercício de seu empreendimento, para com as
gerações presentes e futuras em matéria ambiental. É, portanto, necessário uma nova
ética que leve em consideração o complexo da vida humana e suas intervenções no
espaço comum, de forma ampla, visando à máxima proteção.

Nem uma ética anterior tinha de levar em consideração a condição global da
vida humana, o futuro distante e até mesmo a existência da espécie. Com a
consciência de extrema vulnerabilidade da natureza a intervenção tecnológica
do homem, surge a ecologia. Repensar os princípios básicos da ética.
Procurar não só o bem humano, mas também o bem de coisas - extrahumanas, ou seja, alargar o conhecimento dos “fins em si mesmos” para além
da esfera do homem, e fazer com que o bem humano incluísse o cuidado
delas (JONAS, 1997, p. 40).

Com isso, a responsabilidade do ser humano relacionada às questões
ambientais se demonstra como uma evolução do pensamento jurídico, a fim de garantir
o poder punitivo estatal para aqueles que agem sobre o meio ambiente de forma
predatória, inconsequente e lesiva, sem observar os deveres mínimos de garantia de
preservação, exigidos em lei.
Vale apontar que o conceito de meio ambiente está consolidado tanto na
doutrina quanto na legislação.
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Na doutrina, cita-se o ponto de vista de Luis Paulo Sirvinkas (2012, p.38), para
ilustrar o conceito de meio ambiente que é ‘‘o lugar onde habitam os seres vivos,
interagindo um com o outro, formando assim um conjunto harmonioso de condições
essenciais para a existência da vida como um todo’’.
Outrossim, o legislador infraconstitucional também tratou de conceituar o meio
ambiente no art. 3°, I, da Lei n. 6.938/81 (a denominada Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente):

Art 3º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I − meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas (BRASIL, 1981).

O art.3°, I, da Lei n. 6.938/81 conceitua o meio ambiente de modo abrangente,
tendo em vista que o artigo faz ‘‘uma relação do meio ambiente com a natureza como
um todo, de forma que integra e interage com todos os seus elementos’’ (MACHADO,
2014, p.68).
Sendo assim, cada elemento do meio ambiente age como se fizesse parte de um
todo indivisível, onde interage continuamente e do qual é diretamente dependente,
podendo-se verificar que o meio ambiente possui uma múltipla conotação, pois os
conceitos estabelecidos demonstram vários aspectos específicos de diferenciação.
Mazzilli destaca os posicionamentos doutrinários e legislativos e considera que
a definição de meio ambiente engloba todas as formas de vida:

O conceito legal e doutrinário é tão amplo que nos autoriza a considerar de
forma praticamente ilimitada a possibilidade de defesa da flora, da fauna, das
águas, do solo, do subsolo, do ar, ou seja, de todas as formas de vida e de
todos os recursos naturais, como base na conjugação do art. 225 da
Constituição com a Lei n. 6.938/81. Estão assim alcançadas todas as formas
de vida, não só aquelas da biota (conjunto de todos os seres vivos de uma
região) como da biodiversidade (conjunto de todas as espécies de seres vivos
existentes na biosfera, ou seja, todas as formas de vida em geral do planeta),
e até mesmo está protegido o meio que as abriga ou lhes permite a
subsistência (MAZZILLI, 2005, p.142-143).

Desta maneira, há que se ter grande preocupação com o meio ambiente,
devendo-se preservá-lo para todas as formas de vida ‘‘havendo a necessidade de
reformular a relação do ser humano com a natureza’’ (ARMANDO, 2014, p. 09).
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Veja-se que a preocupação com a degradação ambiental ocasionada pela ideia
de desenvolvimento a qualquer custo e pela utilização acelerada e irracional do meio
ambiente, despertou a atenção da sociedade, em especial, de autoridades para criação de
normas que tutelassem o bem ambiental e colocasse limites à ação humana, na busca de
sua proteção e preservação para convivência em um meio ambiente naturalmente
sustentável.
Diante disso, foram organizados movimentos esparsos em defesa do meio
ambiente no mundo entre as décadas de 50 e 6010, entretanto, entre os dias 5 e 16 de
junho de 1972, foi realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), na capital da
Suécia, Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano
(United Nations Conference on the Human Environment), também conhecida como
Conferência

de

Estocolmo,

tratando-se

da

primeira

grande

conferência

intergovenamental realizada para debater sobre a relação entre o homem e o meio
ambiente (POSSAS; GEMAQUE, 2002, p. 62).
A Conferência de Estocolmo foi um marco no que se refere ao reconhecimento
do meio ambiente como um meio necessário ao desenvolvimento humano sadio e
adequado, tendo direcionado suas deliberações sobre a poluição atmosférica e sobre a
intensa exploração dos recursos ambientais para todo o mundo, sempre com a intenção
de passar a possibilidade de relação harmônica entre o homem e o meio ambiente.
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Ana Possas e Irani Gemaque (2002, p. 56-59) descrevem que o início da década de 50 foi terrível para
os moradores de Londres, onde milhares de pessoas morreram no ano de 1952 em virtude da poluição
atmosférica de origem industrial. Diante disso, surgiu um processo de debate para tratar da qualidade
ambiental na Inglaterra que culminou com a criação em 1956 da Lei do Ar Puro. Mas não foi a única
catástrofe, pois no ano seguinte, em 1953, a cidade japonesa de Minamata foi impactada com os efeitos
da poluição do Mercúrio causada por despejos industriais nos rios, e milhares de pessoas sofreram desde
pequenos problemas neurológicos até o nascimento de bebês com mutações genéticas, como a
anencefalia. A doença que ficou conhecida como o ‘‘Mal de Minamata’’ somente foi confirmada nos
anos 60, quando também ocorreu em Niigata. Nos Estados Unidos a discussão acelerou o surgimento do
ambientalismo, a partir de 1960. Em 1962, foi lançado o livro ‘‘Primavera Silenciosa’’ pela escritora
norte-americana Rachel Carson, o qual teve grande repercussão diante de relatos sobre a forma predadora
de atuação dos setores produtivos e as tragédias que já estavam acontecendo, como a utilização do
aparentemente inofensivo DDT, veneno organoclorado desenvolvido para fins bélicos que se mostrou útil
na agricultura, e que causou a contaminação de vários lagos nos Estados Unidos, trazendo prejuízos, não
somente a vida aquática, como também as aves que se alimentavam dos peixes. Mesmo diante de vários
problemas ambientais, quase não se falava em Educação Ambiental, que apenas tomou maiores contornos
em 1968 após a criação do Conselho para Educação Ambiental, na Inglaterra, que voltou discussões
relacionadas a temas de educação e meio ambiente. No mesmo ano, um grupo de pessoas denominado
“Clube de Roma”, se reuniu para debater a crise futura da humanidade na Itália e travou discussões acerca
dos problemas econômicos e ambientais, vindo a publicar um relatório, no ano de 1972, chamado de “Os
limites do Crescimento”, no qual o grupo fez projeções matemáticas acerca dos efeitos que estariam por
vir em relação aos danos causados ao meio ambiente, tendo em vista o crescimento descontrolado da
população, a industrialização, a poluição e o consumo desenfreado dos recursos ambientais.
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Após a realização da Conferencia de Estocolmo, também ocorreram outros
eventos intergovernamentais na busca da proteção ambiental como: a Convenção de
Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, no ano de 1985; o Protocolo de Montreal
sobre substâncias que destroem a camada de Ozônio em 1987; a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento11, conhecida como Rio/92,
no ano de 1992; o 2º Congresso Internacional de Direto Ambiental, com o intuito de
avaliar os resultados almejados na Rio/92; o protocolo de Kyoto em 1997; a Cúpula
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida por Rio+10, ocorrida na
cidade de Johannesburgo, na África do Sul, no ano de 2002; e a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como
Rio+20, realizada no ano de 2012.
Veja-se que com o fim da Conferência de Estocolmo e a elaboração do texto
final, denominado de “Limites para o crescimento”, diversas Constituições por todo o
mundo e textos infraconstitucionais, que até então não dispunham sobre a temática
ambiental, começaram a trazer previsões em seus textos, diante da necessidade da
eclosão global do tema ambiental, da dependência das economias aos recursos
ambientais, além da constatação do quão rico se mostrava o meio ambiente.
Nesse ínterim, as constituições e textos infraconstitucionais latino-americanos
tiveram grande influência por parte da Conferência de Estocolmo, tendo em vista as
características encontradas nos países da região e o cenário político vivido de cada um
deles, podendo-se observar que a Conferência de Estocolmo abriu caminho para que a
legislação brasileira perfilasse a doutrina protetiva com a promulgação de normas
ambientais mais amplas e efetivas.
A partir daí, e mais precisamente na década de 80 as questões ambientais
tiveram destaque no Brasil, havendo uma preocupação com o meio ambiente de uma
forma global e integrada, sendo publicada em 1981 a Lei n° 6.938, denominada Politica
Nacional de Meio Ambiente que tratou de definir os conceitos, princípios, objetivos e
instrumentos para a defesa do meio ambiente, reconhecendo ainda a importância deste
para a vida e para a qualidade de vida de todos os seres humanos12.

11

Foi um marco na proteção do meio ambiente, onde foram elaborados importantes documentos como a
Agenda 21, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção sobre
Diversidade Biológica e a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação
dos efeitos da seca.
12
Para Talden Farias (2007, s/p.) a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, foi o primeira grande marco em termos de norma de proteção ambiental no Brasil. O segundo,
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No ano de 1985 foi publicada a Lei n° 7.343/85, que tratou da Ação Civil
Pública, o qual também foi um importante instrumento, pois colocou à disposição da
sociedade e de autoridades o poder de reivindicar a reparação de danos aos causadores
de danos ambientais.
Importante ressaltar que as constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e ainda a
de 1969 também outorgaram a proteção específica às belezas naturais 13, entretanto, José
Afonso da Silva assevera que:

As Constituições Brasileiras anteriores à de 1988 não traziam nada
especificamente sobre a proteção do meio ambiente natural. A Constituição
de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente da questão
ambiental. Pode-se dizer que ela é uma Constituição eminentemente
ambientalista. Assumiu o tratamento da matéria em termos amplos e
modernos (SILVA, 1998, p.25).

Então, a partir da Conferencia de Estocolmo bem como dos instrumentos legais
que foram criados ao longo dos anos, houve uma maior ingerência do direito em matéria
ambiental para proteger o meio ambiente e a sociedade como todo, consolidando-se no
Brasil o ‘‘Direito Ambiental’’14, ‘‘como um instrumento regulador das relações sociais
com a natureza e a economia’’ (WEBER, 2014, p.120).
Carlos Carvalho conceitua o Direito Ambiental como:

Um conjunto de princípios e regras destinadas à proteção do meio ambiente,
à defesa do equilíbrio ecológico, à conservação do patrimônio cultural e
viabilização do desenvolvimento harmônico e socialmente justo,
compreendendo medidas administrativas e judiciais, com a reparação
material e financeira dos danos causados ao ambiente e aos ecossistemas, de
uma maneira geral (CARVALHO, 2001, p.126).

De modo semelhante, Edis Milaré (2013, p. 109) conceitua o Direito
Ambiental como ‘‘complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente
em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as futuras gerações”.
terceiro e quatro marcos foram, respectivamente, a edição da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85),
a Constituição Federal de 1988, e por fim a edição da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).
13

Além das constituições, outros instrumentos também trataram de dar proteção ao meio ambiente como
o Decreto no 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (Código Florestal de 1934), a Lei n° 4.771/65 (Código
Florestal de 1965), o Código Das Águas, Código de Pesca e o Código de Mineração.
14
Observa-se que o Direito Ambiental foi tutelado inicialmente no contexto internacional, e a Declaração
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 14 tratou-se da primeira grande referência firmada na
‘‘Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, no ano de 1972, em Estocolmo, na
Suécia’’ (COSTA, 2010, p.37).
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Em síntese, o Direito Ambiental trata-se de um ramo do direito difuso15, que
possui sujeitos indeterminados e interligados por situações de fato, pois não há como
identificar quais os indivíduos são atingidos por ele, tendo como características a
transindividualidade16 e a indivisibilidade17, onde procura destacar a importância da
coletividade e do poder público na preservação do meio ambiente e determina o modo
de como ocorrerá a obtenção dos recursos ambientais, sem que haja o comprometimento
das atuais e futuras gerações.
Uma característica importante do Direito Ambiental é a perspectiva global que
possui, pois, observando o modo pelo qual os ecossistemas se interagem e a vida se
desenrola em todo o planeta, dificilmente será implementada uma tutela efetiva do meio
ambiente vinculada apenas a determinado país ou território.
No plano interno, verifica-se que o Direito Ambiental está presente em vários
instrumentos legais podendo-se observar que após a Lei da Politica Nacional de Meio
Ambiente, o Meio Ambiente obteve ampla proteção com a Constituição Federal de
1988, que incumbiu ao Poder Público e a sociedade o dever de preservá-lo para as atuais
e futuras gerações18.
Ademais, além de trazer um conceito de meio ambiente sustentando a
importância de sua proteção, a Constituição Federal de 1988 eleva a tutela ambiental a
status de direito fundamental, conforme ensina Antônio Herman Benjamin nas seguintes
palavras:

A fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em razão da estrutura
normativa do tipo constitucional (‘Todos têm direito […]’); segundo, na
medida em que o rol do artigo 5º, sede principal de direitos e garantias
fundamentais, por força do seu parágrafo 2º, não é exaustivo (direitos
fundamentais há – e muitos – que não estão contidos no art. 5º); terceiro,
porquanto, sendo uma extensão material (pois salvaguarda suas bases
ecológicas vitais) do direito à vida, garantido no art. 5º, caput, reflexamente
recebe deste as bênçãos e aconchego, como adverte a boa lição de Nicolao
Dino, segundo a qual o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um
corolário do direito à vida (BENJAMIN, 2007, p. 102-103).

15

Difuso relaciona-se a algo que se espalha largamente por todas as direções. O conceito legal de
interesses ou direitos difusos encontra-se no art. 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
16
Transindividual refere-se a algo que não se pode individualizar a quem pertence determinado interesse,
pois o interesse é coletivo, ou seja, ultrapassa o cunho individual da esfera de direitos e obrigações dos
indivíduos.
17
Indivisível porque não há como separá-lo, tratando-se de um objeto que pertence a toda coletividade ao
mesmo tempo, porém, ninguém o possui especificamente.
18
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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Para Paulo de Bessa Antunes, o próprio caput do art. 225 da Constituição
Federal “impõe a conclusão de que o direito ambiental (meio ambiente sadio) é um dos
direitos humanos fundamentais, aduzindo, ainda, que o próprio art. 5º da CRFB/88 faz
menção expressa ao meio ambiente ao tratar da ação popular” (inciso LXXIII).
Com isso, conclui o referido autor:

Ora, se é uma garantia fundamental do cidadão a existência de uma ação
constitucional com a finalidade de defesa do meio ambiente, tal fato ocorre
em razão de que o direito ao desfrute das condições saudáveis do meio
ambiente é, efetivamente, um direito fundamental do ser humano
(ANTUNES, 2017, p. 19).

Esclarece Romeu Thomé (2014, p. 41-43) que a constitucionalização do direito
ao meio ambiente equilibrado ‘‘é considerada uma das mais relevantes conquistas do
final do século XX, com influências em mais de 40 países após a Conferência de
Estocolmo de 1972’’. Também levando em consideração a constitucionalização da
proteção ambiental, José Afonso da Silva ensina que:

A qualidade do meio ambiente transforma-se, assim, num bem ou
patrimônio, cuja preservação, recuperação ou revitalização se tornaram um
imperativo do Poder Público, para assegurar uma boa qualidade de vida, que
implica boas condições de trabalho, lazer, educação, saúde, segurança –
enfim, boas condições de bem-estar do Homem e de seu desenvolvimento
(SILVA, 2011, p. 25).

Igualmente, Tiago Fensteirseifer registra que:

A formulação constitucional da proteção ambiental permite extrair a
consagração de um “novo” direito (e dever) fundamental da pessoa humana,
bem como a atribuição de uma tarefa ou fim constitucional de proteção
ambiental ao Estado brasileiro, o que, do ponto de vista jurídico
constitucional, se caracteriza por ser uma composição extremamente
importante para uma tutela constitucional efetiva do ambiente, lançando mão
de dois flancos distintos para garantir uma tutela plena e integral, ou seja,
tanto através da atuação do Estado como da mobilização da sociedade na
defesa do ambiente [...] (FENSTEIRSEIFER, 2008, p. 161).

Tem-se então que o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado é um
mandamento constitucional que pertence a todos indistintamente e demanda uma
atuação do Estado bem como uma mobilização da sociedade na sua proteção.
Cumpre destacar que uma serie de normas jurídicas são utilizadas para a
proteção do meio ambiente, como é o caso dos princípios.
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A sistemática dos princípios adota pelo ordenamento jurídico brasileiro se deve
as teorias desenvolvidas por Ronald Dworkin19 e Robert Alexy20 que trouxeram as
ideias básicas de um sistema ancorado em princípios e regras, as quais se enquadrariam
na situação de normas jurídicas, mas que se diferem pela sua densidade.
A pergunta central seria a seguinte: poderia o Direito apresentar uma única
resposta correta para cada caso? Segundo a teoria formulada por Dworkin a resposta é
positiva, se contrapondo, portanto, às teorias positivistas de Herbert Hart21.
Dworkin22 e Alexy23 propõem um modelo de princípios, diferente do modelo
de regras apresentado por Hart. No modelo de Dworkin existe uma diferença entre as
regras e os princípios, baseadas na aplicabilidade do tudo ou nada. Para Hart, as normas
não teriam esse caráter do tudo ou nada, podendo entrar em conflito com um princípio,
o qual pode fazer com que uma regra não seja aplicável. Assim:

Na perspectiva de Alexy, tanto os princípios como as regras são normas, pois
dizem o que deve ser. A diferença entre regras e princípios seria, assim,
qualitativa [...]sendo que os princípios seriam normas com alto grau de
generalidade [...] No que se refere a um eventual conflito entre princípios, um
deles deve ceder lugar ao outro mais “pesado”(dimension of weight,
conforme Dworkin), assim considerado após o resultado de uma ponderação
(Erwagung) dos interesses em conflito no caso concreto (WEYERMULLER,
2010. p. 30).

Pode-se verificar, com suas teorias que os casos fáceis e difíceis seriam
resolvidos de forma distinta, pois de acordo com Alexy, os princípios teriam um valor,
devendo no caso concreto ser feito um juízo de ponderação. Nesse sentido, observa-se
que os princípios norteadores do Direito Ambiental devem ser utilizados para
proporcionar um crescimento econômico sem causar a degradação ambiental

19

Ronald Dworkin foi um teórico mundialmente conhecido por suas contribuições para a Filosofia do
Direito. Sua teoria do Direito como Integridade é uma das principais visões contemporâneas sobre a
natureza do direito.
20
Robert Alexy é um dos mais importantes teóricos do Direito na atualidade. Graduou-se em direito e
filosofia pela Universidade de Göttingen, tendo recebido o título de PhD em 1976, com a dissertação
‘‘Uma Teoria da Argumentação Jurídica’’, e a habilitação em 1984, com a ‘‘Teoria dos Direitos
Fundamentais’’ - dois clássicos da Filosofia e Teoria do Direito.
21
Herbert Lionel Adolphus Hart foi um teórico do direito que realizou vários estudos relacionados a
moral e a filosofia política. Sua obra intitulada “Positivism and separation of Law and Morals” trouxe
grande contribuição ao positivismo jurídico ao fazer uma distinção entre direito e moral relacionando-os
com a obediência das leis.
22
DWORKIN, Ronald. M. Uma Questão de Princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.
23
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São
Paulo: Malheiros, 2008.

34
respeitando-se aos parâmetros imprescindíveis para sobrevivência humana, dentre eles a
garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
De acordo com Jeferson Fernandes, os princípios do Direito Ambiental:

Devem conciliar à existência digna do homem atualmente e para os que virão
com o desenvolvimento econômico, a conciliação desses fatores através dos
princípios pode-se salvaguardar a vida em todas as suas forma, em virtude do
desenvolvimento sustentado (FERNANDES, 2008, p. 12).

Diante dessas considerações, pode-se citar como princípios do direito
ambiental alicerçados nos elementos essenciais para a sobrevivência digna da
sociedade, o princípio da precaução, prevenção, desenvolvimento sustentável,
cooperação entre os povos, solidariedade intergeracional, e, ligados ao sistema registral
tem-se os princípios da informação, responsabilidade e poluidor-pagador, e por último,
da natureza pública da função ambiental.
O princípio da precaução contribui na proteção do ambiente dos riscos
causados pela sociedade. De início, para uma proteção efetiva do meio ambiente,
deveria haver prova cientifica que comprovasse o nexo entre o dano e a atividade, de
forma que seria inviável uma proteção prévia. A respeito disso, Fiorillo enfatiza que:
A falta de comprovação cientifica sempre foi argumento para retardar ações
de preservação do meio ambiente ou mesmo para impedi-las. A partir da
década de 80 vários tratados e documentos passaram a fazer referência a tal
princípio, muitas vezes de forma quase confundida com deveres gerais de
prevenção de danos (FIORILLO, 2011. p.121).

Assim, a precaução se diferencia da prevenção na medida em que, sobre ela
não é necessário uma certeza científica. O Poder Público deve proibir a atividade
supostamente impactante, até que haja certeza científica sobre a atividade pretendida.
No momento atual, o mundo globalizado, lança toneladas diárias de dióxido de
carbono na atmosfera, devendo-se refletir acerca deste princípio, que há muito vem
sendo desrespeitado. Vê-se, pois, o princípio da precaução como um princípio basilar
dentre os princípios tradicionais de proteção do direito ambiental.
O princípio da precaução está expressamente previsto no princípio 15 da
Declaração do Rio de 1992:

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de
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absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar
medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação
ambiental.

Outro princípio empregado na Convenção do Rio de 1992 foi o princípio do
desenvolvimento sustentável o qual tratou de estabelecer parâmetros para um
desenvolvimento que pudesse coadunar o direito a um meio ambiente ecologicamente
saudável e o desenvolvimento econômico.
Este princípio informa que é possível desenvolver economicamente utilizando
os meios menos degradantes possíveis, os quais são necessários para um equilíbrio no
planeta. É responsável, pois, pela união dos interesses econômicos com os ambientais,
para que as futuras gerações também possam desfrutar dos benefícios proporcionados
por um ambiente de qualidade. De acordo com Fiorillo:

O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção
das bases vitais da produção do homem e de suas atividades, garantindo
igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu
ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de
desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição (FIORILLO,
2011. p. 83).

Assim, tal princípio busca um ponto de equilíbrio, entre o desenvolvimento
social, o crescimento econômico e a utilização racional do meio ambiente.
Atrelado a este princípio aparece o princípio da solidariedade intergeracional o
qual informa que não se deve utilizar do ambiente de forma irresponsável, sem pensar
nas futuras consequências, de modo a assegurar às futuras gerações, o direito a um meio
ambiente saudável.
Pode-se dizer que tal princípio é o fim colimado pelo princípio do
desenvolvimento sustentável, o qual o objetivo é justamente, preservar o presente,
utilizando-se dos meios menos impactantes, para que no futuro, às gerações vindouras
sejam asseguradas com direitos e um ambiente ecologicamente saudável.
A questão aquecimentista é um desafio ao princípio da solidariedade entre os
povos, já que cada nação prima pelo desenvolvimento econômico, muitas vezes
incompatível com a proteção ambiental, principalmente no que tange à diminuição das
emissões de gases do efeito estufa.
Muitos não querem ceder, e por isso preferem arriscar num futuro incerto, em
busca de ganhos econômicos no presente.
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Outro princípio que pode ser apresentado é o princípio da cooperação entre os
povos, em virtude dos danos transfronteiriços causados ao meio ambiente, uma vez que
a atmosfera terrestre é única e não apresenta fronteiras.
Assim as nações devem cooperar para manter o equilíbrio, pois não adiantaria
alguns países preservarem, e outros degradarem o ambiente, conquanto os danos
acabariam por afetar a todos.

Sabe-se que o meio ambiente não conhece fronteiras políticas, sendo curial
uma mútua cooperação entre as nações. Fenômenos poluidores geralmente
ultrapassam as divisas territoriais de uma nação e atingem o território de
outra, a exemplo da emissão de poluentes na atmosfera que venham a causar
o efeito estufa e a inversão térmica (AMADO, 2014. p. 98).

É no contexto desse princípio, que se pode ver a crescente tentativa de criação
de tratados internacionais ao combate da poluição atmosférica, e de todas as convenções
realizadas a respeito do clima. Para tanto, esse princípio de ordem internacional, deve
guiar as nações, para que, cada uma, possa fazer sua parte com relação à proteção
ambiental, sendo assim, um importante mecanismo de proteção.
Por fim, tem-se o princípio da prevenção que é utilizado quando se tem certeza
científica acerca do dano causado ao meio ambiente. Assim quando houver certeza
cientifica acerca do dano provocado por algum poluente, por exemplo, o princípio da
precaução será substituído pelo princípio da prevenção, para orientar a proteção
ambiental.
Portanto, no caso da precaução se protege porque não há certeza cientifica, e
certeza dos danos que podem ser causados. Já na prevenção há a certeza dos danos e por
isso se protege.
Apesar da importância desses princípios, observa-se que na ordem ambiental
internacional, não há uma imperatividade com aplicação cogente do mesmo, pois não
são considerados normas de jus cogens, sendo conhecidos por soft law.
Em relação à diferenciação de normas de jus cogens e soft law, Paulo Portela
pontua que:

A principal característica do jus cogens é a imperatividade de seus preceitos,
ou seja, a impossibilidade de que suas normas sejam confrontadas ou
derrogadas por qualquer outra norma internacional, inclusive aquelas que
tenham emergido de acordos de vontades entre sujeitos de Direito das
Gentes. O jus cogens configura, portanto, restrição direta da soberania em
nome da defesa de certos valores vitais (PORTELA, 2012. p. 88).
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Já as chamadas soft law podem ser caracterizadas da seguinte maneira:

Soft Law inclui preceitos que ainda não se transformaram em normas
jurídicas ou cujo caráter vinculante é muito débil, ou seja, “com graus de
normatividade menores que os tradicionais”[...] com isso é comum que as
regras de soft law tenham caráter de meras recomendações (PORTELA,
2012. p. 90).

De toda forma, verifica-se que tais princípios são ótimos mecanismos de
otimização da proteção ambiental, servindo de guia às ações governamentais e políticas
públicas relacionadas ao meio ambiente.
No que tange a influência do Registro de Imóveis como ferramenta de auxílio
na proteção do meio ambiente, também é possível notar, ainda que superficial, a
presença de princípios do direito ambiental relacionados à atividade registral.
O primeiro princípio que pode ser apontado é o da informação vinculada ao
sistema registral e que contribui para a proteção do meio ambiente.
Em nível nacional, a Lei n° 10.650/03 que dispõe sobre o acesso público aos
dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA), relaciona-se a esse princípio, no intuito de abranger
questões práticas, todavia, a ausência de uma efetiva utilização do sistema tem
comprometido o estabelecimento de padrões que forneçam ao meio ambiente a maior
proteção possível.
Por conseguinte, apresenta-se o princípio da responsabilidade, o qual decorre
do dever de responder administrativa, penal ou civilmente pelos danos ambientais, em
especial, aos agentes que obtiveram vantagens com a exploração do meio ambiente,
surgindo além da responsabilidade, à obrigação de reparar o dano, conduta que se
configura no princípio do poluidor-pagador24.
A importância do princípio da responsabilidade no sistema registral ocorre em
virtude de que conforme pontuado em momento anterior, as obrigações oriundas de
danos ao meio ambiente são propter rem, ou seja, possuem natureza pessoal, mas que
seguem a coisa. Nesse passo, um futuro proprietário de um imóvel deve se inteirar de
Segundo Milaré, “assenta-se esse princípio na vocação redistributiva do Direito Ambiental e se inspira
na teoria econômica de que os custos sociais externos que acompanham o processo produtivo (v.g., o
custo resultante dos danos ambientais) precisam ser internalizados, vale dizer, que os agentes econômicos
devem levá-los em conta ao elaborar os custos de produção e, consequentemente, assumi-los. Busca-se no
caso, imputar ao poluidor o custo social da poluição por ele gerada, engendrando um mecanismo de
responsabilidade por dano ecológico, abrangente dos efeitos da poluição não somente sobre bens e
pessoas, mas sobre toda a natureza. Em termos econômicos, é a internalização dos custos externos”.
MILARE, Édis. Direito do Meio Ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
24
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todas as informações relacionadas ao bem, pois após a transferência será o responsável
pelo cumprimento das obrigações oriundas de danos ambientais, independentemente do
fato de ter ou não conhecimento dos danos ou ter assumido quaisquer responsabilidades
pelos mesmos.
Deste modo, a publicidade gera segurança jurídica nas transações de bens
imóveis, sendo que qualquer informação que possa limitar o direito de propriedade deve
constar do fólio real, pois estando à disposição de qualquer interessado todas as
informações referentes a passivos ambientais em determinado imóvel, através do
registro, os futuros adquirentes poderão levar em consideração os passivos no momento
da aquisição imobiliária, fazendo com que desde já, seja responsabilizado pela
reparação de eventuais danos causados pelo antigo proprietário.
Ademais, os futuros adquirentes poderão considerar que o valor que será gasto
para reparação poderá ser abatido no valor ofertado para aquisição do imóvel, de forma
que o negócio seja vantajoso para ambas às partes e o meio ambiente não seja ainda
mais prejudicado. Assim, além de proporcionar maior proteção ao meio ambiente,
evitam-se alegações de boa-fé dos futuros adquirentes sobre desconhecimento dos danos
que deverão ser reparados.
Por fim, pode-se mencionar o princípio da natureza pública da função
ambiental, que mantém fundamento no art. 225 da Constituição Federal de 1988 onde se
estabelece que a proteção ambiental e mantença de um ambiente equilibrado para sadia
qualidade de vida é dever de todos, tanto do Poder Público, como da coletividade.
Notadamente, o registrador imobiliário se encontra inserido por este dever,
especialmente, pelo ofício de relevância pública o qual exerce e por sua relação direta
com a proteção do bem jurídico imobiliário.
Dessa maneira, percebe-se que o sistema registral de imóveis também está
amparado por princípios sólidos do Direito Ambiental de forma que sua estrutura seja
mantida para tornar efetiva a publicidade ambiental em busca da proteção do meio
ambiente e da propriedade imobiliária, devendo-se utilizar de instrumentos já vigentes
no sistema registrário conforme se verá nos capítulos seguintes.
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3 O SISTEMA REGISTRÁRIO IMOBILIÁRIO

O Sistema Registrário Imobiliário visa dar proteção à propriedade imobiliária e
promover uma harmonização do exercício do direito de propriedade25 como importante
ferramenta para estabilizar os negócios e atos jurídicos que envolvam imóveis,
garantindo-se o cumprimento de sua função socioambiental, com a proteção do meio
ambiente, o estímulo ao trabalho e a produção de riquezas em toda a sociedade.
Para tanto, o sistema registrário como instituto designado à garantia da
segurança jurídica do tráfego imobiliário dispõe de instrumentos, como a publicidade
registral, para uma efetiva tutela do direito de propriedade em prol do cumprimento da
função socioambiental, todavia, antes de discorrer sobre os instrumentos do Registro de
Imóveis, mostra-se relevante para situar o contexto da pesquisa e compreender a real
importância de sua existência e utilidade nos dias atuais, demonstrar o conceito de
Registro de Imóveis, bem como analisar sua origem histórica.
A expressão Registro de Imóveis é comumente utilizada no cotidiano dos
cartórios, entretanto, para sua definição faz-se necessário conceituar inicialmente a
palavra registro. Assim, de acordo com Wagner Costa:

Esta terminologia vem do Latim da palavra regestus, que significa copiado,
trasladado, o que na modernidade de nosso léxico é entendido como cópia ou
assento de documento em livro próprio, para ser conservado e dar
publicidade para conhecimento de qualquer interessado, ou seja, para constar
ad perpetuam rei memoriam (COSTA, 2002, p. 298).

Por sua vez, observa-se que o Registro de Imóveis, não tem um conceito
definido dentro da Lei de Registros Públicos, Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
o qual prevê que além da matrícula do imóvel serão realizados o registro e a averbação
de títulos representativos de negócios jurídicos que tenham por objeto bens imóveis (art.
167 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973).
Sendo assim, coube à doutrina estabelecer uma definição mais precisa de
Registro de Imóveis, conforme aponta Maria Helena Diniz ao dizer que:

Seria o poder legal de agente do ofício público, para efetuar todas as
operações relativas a bens imóveis e a direitos a eles condizentes,
promovendo atos de escrituração, assegurando aos requerentes a aquisição e
exercício do direito de propriedade e a instituição de ônus reais de fruição,
25

Trata-se do poder de usar, fruir (=gozar), dispor (três faculdades/atributos/poderes do domínio) e reaver
a propriedade imóvel do poder de quem injustamente a ocupe.
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garantia ou de aquisição. Com isso, o assentamento dá proteção especial à
propriedade imobiliária, por fornecer meios comprobatórios fidedignos da
situação do imóvel, sob o ponto de vista da respectiva titularidade e dos ônus
reais que o gravam, e por revestir-se de publicidade, que lhe é inerente,
tornando os dados registrados conhecidos de terceiros” (DINIZ, 2007 p.13).

Nesse sentido nota-se que o Registro de Imóveis é serviço público, de
organização técnica e administrativa exercido por um oficial do Cartório de Registro de
Imóveis que possui fé pública para fazer consistir no assento registral permanente, os
atos de aquisição e transmissão da propriedade imóvel com informações que constem
todos os dados referentes à propriedade imóvel, determinando, dessa maneira, o direito
de propriedade de seu titular, ou daquele que a adquire, além de assegurar a publicidade
dos direitos reais perante terceiros.
Marcelo Melo, também tratou de definir o que seja o Registro de Imóveis
conceituando- o 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, eficácia, segurança e autenticidade das
relações jurídicas envolvendo imóveis, garantindo-lhes presunção relativa da
prova da propriedade (MELO, 2010, p. 63.).

Tem-se dessa maneira que o Registro de Imóveis se encontra inserido dentro
do âmbito do Direito Civil no Direito Brasileiro, e através da publicidade registral se
garante determinada segurança no tráfego imobiliário.
Hodiernamente a função de registrar imóveis é transferida a indivíduos
particulares chamados de oficiais de registro ou registradores (art. 3° da Lei n°
8.935/1994)26, aprovados em concurso público, de provas e títulos, conforme determina
o artigo 236 da Constituição Federal de 1988. Além do cumprimento de deveres 27,
referidos indivíduos são fiscalizados frequentemente por Corregedorias locais, pelo
Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Órgãos do Poder Judiciário) e pela própria
sociedade em geral, tendo em vista que o Registro de Imóveis procura garantir
26

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de
fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.
27
São deveres dos notários e dos oficiais de registro: I - manter em ordem os livros, papéis e documentos
de sua serventia, guardando-os em locais seguros; II - atender as partes com eficiência, urbanidade e
presteza; III - atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências
que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas
jurídicas de direito público em juízo; […] X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do
seu ofício; […] XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas
legalmente habilitadas [...]. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro.
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segurança para a sociedade a respeito do domínio sobre determinada propriedade
imobiliária.
Dessa forma, quanto maior a segurança e completude das informações
presentes no livro de registros reais e de propriedade, maior a possibilidade de
conhecimento sobre a propriedade imobiliária e suas características que se aperfeiçoam
com a publicidade registral e são garantidas pela Lei n° 6.015/1973 (dispõe sobre os
registros públicos) e também pela Constituição Federal de 1988, no inciso XXXIII do
artigo 5°28. A respeito disso, Fernanda de Salles Cavedon explica que a publicidade
registral se destina ao cumprimento de três funções:

a) transmite ao conhecimento de terceiros interessados ou não interessados a
informação do direito correspondente ao conteúdo do registro; b) sacrifica
parcialmente a privacidade e a intimidade das pessoas, informando sobre
bens e direitos seus ou que lhes sejam referentes, a benefício das garantias
advindas do registro; c) serve para fins estatísticos, de interesse nacional ou
de fiscalização pública (CAVEDON, 2003, p. 75).

Por sua vez, Luiz Guilherme Loureiro registra importante ponto sobre a
publicidade registral:

O Direito registral imobiliário tem por objeto a publicidade da propriedade de
bens imóveis e de outros direitos reais imobiliários, visando à proteção dos
titulares de tais direitos reais (publicidade estática) e também a garantia do
trafico jurídico dos bens imóveis (publicidade dinâmica). Destarte, a razão de
ser do Direito registral é diminuir o risco dos adquirentes de imóveis ou
direitos reais a eles relativos, por meio de uma maior segurança jurídica no
trafico imobiliário e, consequentemente, diminuindo os custos da transação e
contribuindo para a diminuição dos litígios envolvendo imóveis
(LOUREIRO, p. 271).

Assim, a inscrição no Registro de Imóveis proporciona a todos os ramos do
direito a veracidade e a publicidade concisa para o desenvolvimento de outras relações
que necessitam se comunicar com a propriedade imobiliária (obrigações ambientais,
cadastro tributário, partilha de bens nas sucessões, penhora ou arresto), sendo certo que
nenhum fato relevante ao direito poderá ficar de fora do Registro de Imóvel.
Diante disso, é possível observar que nas últimas décadas o sistema registral
imobiliário no Brasil tem assumido cada vez mais importância devido à grande
abrangência dos atos jurídicos levados a registro.
28

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (BRASIL, 1988).
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Tal instituto nem sempre ocorreu da maneira como vigora hodiernamente
sendo possível observar larga mudança no sistema registral como um todo, dentre ele, o
estrangeiro o qual serão abordadas a seguir breves considerações sobre a origem do
sistema registral, bem como o sistema alemão e francês, como pontos de origem e
modelos referenciais ao modelo brasileiro.

3.1 Origem do Registro de Imóveis

O ponto de partida do Registro de Imóveis possui antecedentes no antigo Egito
e Grécia clássica surgindo com a necessidade de se publicar acontecimentos e
informações ligadas ao território, entretanto, foi no século XVIII que houve um maior
desenvolvimento por parte do mesmo a partir do momento que as transações
imobiliárias foram ganhando importância com a ingerência do Estado que se viu
obrigado a entrar na regulação do mercado oferecendo um mecanismo de segurança que
garantisse as transações.
Assim, é possível perceber que já havia a publicidade referente gravação das
características dos imóveis no direito babilônico, tempo do Código de Hamurabi29:

Inscrições em pedra encerravam, ao alto, figuras de divindades [...] tutelares
[...] de terras, especificando-lhes os limites. A expressão koudourrou
designava não apenas o limite das propriedades, como também denominava a
pedra em que o ato fora gravado e [...] era posto na terra [...], de forma a ser
facilmente visível. [...] Ademais – e isto é significativo – uma cópia do
original era depositada no templo, sob a proteção direta dos deuses
(BATALHA, 1997, p. 1).

Igualmente, ocorreu na Caldéia, nação semítica absorvida e assimilada à
Babilônia que existiu entre o final do século X (ou início do IX) e meados do século VI
a.C., onde os assírios exigiam documento redigido perante o rei, para que os imóveis
fossem transferidos. Por conseguinte, Wilson Batalha (1997, p. 2) explica que entre os
Hebreus “celebrizou-se a classe dos escribas, caracterizados pela rapidez da escritura,
como lembra o Salmo XLIV [...]. Assim é que, no Gênesis, XXIII, alude-se a contrato
de compra e venda imobiliária perante testemunhas”.
Na Grécia antiga acreditava-se que havia deuses que cuidavam dos limites dos
imóveis. Do mesmo modo, em Roma, um sabino escolhido como segundo rei que
29

O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, por Khammu-rabi (Hamurabi),
rei da primeira dinastia babilônica no século XVIII a.C.
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dedicou-se a elaboração das primeiras leis chamado Numa Pompílio

30

procurou

estabelecer uma lei para tratar dos limites dos imóveis, distinguindo-se as Coisas
Mancipi (res mancipi) que detinham maior importância para os romanos (imóveis,
animais de carga, escravos e servidões prediais) e se exigia uma cerimônia solene para
denominada de mancipatio para sua transferência com a presença de testemunhas, das
Coisas ao Mancipi (res nec mancipi) que eram as demais coisas, o qual não se exigia
nenhuma solenidade para transferência. Sobre a evolução do registro de imóveis em
Roma, Wilson Batalha ensina que:

Os romanos conheceram os notari (Digesto, Livro XXIX, tít. I, frag. 40), que
não exerciam funções públicas, limitando-se a redigir os atos jurídicos
mediante notas. Mais tarde, no Baixo Império, desenvolveram-se os
tabelliones, que redigiam inicialmente em tabuletas (tabulae) e depois em
protocolos. No último estado da legislação romana, no dizer de Mendes
Júnior (loc. cit.), o meio de dar efeitos completos aos atos dos tabelliones era
a insinuatio, que consistia em depor nos acta publica, isto é, nas mãos do
magister census, em Roma e Constantinopla, e dos magistrados municipais,
nas províncias, os instrumentos, que só tomavam o nome de scripturae
publicae depois desse depósito, nos publica monumenta (BATALHA, 1997,
p. 5-6).

Outrossim, durante a Idade do Ferro pré-românica, os germanos também
exigiam uma cerimonia formal e pública para transferência da propriedade imobiliária
entre pessoas vivas. Wilson Batalha (1997, p. 8) indica que ‘‘o início se deu
provavelmente através de uma tradição material, por uma investidura, realizada no
próprio imóvel, na presença da comunidade reunida’’.
Já na Idade Média, é possível apontar como instrumento de registro na seara
imobiliária na Moravia e na Boêmia, o Land tafeln (tábua) onde eram reproduzidos os
atos, contratos e testamentos específicos para transferência da propriedade imobiliária
ou ‘‘constitutivos de direitos reais sobre terras nobres. Logo as demais terras passaram a
ser registradas em outro livro, o Grundbüch e as áreas urbanas no Statdbüch, cuja
sistemática espalhou-se por várias regiões germânicas’’ (RAMBO, 2005, p. 41).
No ano de 1794, foi determinado que todos os apontamentos referentes à
propriedade de imóveis na Prússia, teriam que constar no denominado Hauptbuch,
(folhas próprias de cada imóvel), ou seja, nas matrículas imobiliárias.
A partir de então, passou-se a ter mais segurança e eficácia jurídica no Registro
de Imóveis, mediante a inscrição dos títulos de transmissão da propriedade nos livros
30

Numa Pompílio foi o segundo rei de Roma, o qual tratou de elaborar e estabelecer as primeiras leis de
Roma.
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imobiliários, juntamente com o princípio do consentimento instituído em 1872 na
legislação prussiana, dando origem ao distinto sistema registral imobiliário alemão,
constituído pelo Código Civil Alemão de 1900 (Bürgerliches Gesetzbuch), o qual
tratrou de regulamentar o direito imobiliário material.
Diante de tais aspectos, mostra-se de grande valia a abordagem no próximo
tópico de aspectos do Registro de Imóveis na Alemanha, tendo em vista que o sistema
alemão se aproxima do sistema registral brasileiro no que se refere à eficiência
decorrente da feição cadastral (informações do cadastro físico) e diverge na adoção do
Princípio da Fé Pública Inscritiva, havendo uma presunção relativa no Brasil, ou seja, a
transcrição do título aquisitivo da propriedade imóvel produz efeitos limitados, pois até
prova em contrário, o direito real inscrito pertence aquele que figura no registro como
titular do direito, enquanto no sistema alemão essa presunção é absoluta, porquanto não
se admite prova em contrário.

3.2 O Registro de Imóveis na Alemanha

Da mesma forma que ocorria em Roma, a transmissão dos títulos de
propriedades imobiliárias no direito germânico antigo era realizada em duas etapas: em
determinado momento, pelo negócio jurídico e, em outro ponto, o ato translativo de
domínio.
Assim, a Gewere e o Auflassung, significavam as formas de transmitir a
propriedade, por meio do qual a Gewere era vista sob dois prismas: a entrega do bem
àquele que está adquirindo e o desapossamento ou abandono do alienante. Por sua vez,
o Auflassung poderia ser judicial ou extrajudicial. O judicial ocorria como uma espécie
de juízo simulado em que o adquirente de determinado imóvel reivindicava a entrega do
bem ao alienante que realizava a aceitação e posteriormente um juiz se pronunciava em
favor do reivindicante, entregando-lhe judicialmente a posse do bem.
Noutro lado, o extrajudicial, ocorria através do sistema de registro constitutivo
em que um contrato de compra e venda, por exemplo, detinha força de validade jurídica
após a inscrição da transmissão da propriedade no livro territorial.
Hodiernamente, o Registro de Imóveis na Alemanha também ocorre por meio
de direito pessoal ou jurídico-formal e de um direito real perante o Oficial do Registro
de Imóveis.
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A primeira forma diz respeito à realização e o processo de registros, iniciandose, por exemplo, com a celebração de um contrato celebrado em forma autêntica,
judiciária e notarial, em que uma das partes contratantes se compromete a transferir a
propriedade do imóvel (art. 313 do Código Civil Alemão). Para tanto, para que ocorra a
transferência de um imóvel faz-se necessário um acordo real e sua inscrição no livro
fundiário. ‘‘O acordo real é realizado com o comparecimento conjunto de alienante e
adquirente perante o oficial de registro e suas declarações de vontade quanto à
modificação jurídico real’’ (PRADO, 1934, p. 112).
Vale dizer que no Sistema Registral Alemão o título (ato jurídico) que cria a
obrigação de transferir a propriedade é independente do ato necessário à transferência
da propriedade. De acordo com Orlando Gomes (2012, p. 152), esse sistema diferenciase do sistema romano, ‘‘na medida em que, no sistema alemão, existe a vinculação do
modo ao título, de sorte que a causa não é abstraída e não se torna necessária à
realização de outro negócio jurídico’’.
Desse modo, verifica-se que a transmissão de um determinado bem imóvel se
realiza através da inscrição do negócio jurídico nos livros registrários, porém, tal
inscrição não tem por objetivo um negócio jurídico causal, com a finalidade de criar
obrigações entre as partes, mas sim, um acordo real que se destina unicamente a efetuar
a mudança da titularidade.
Com isso, na Alemanha, os indivíduos perdem e adquirem a propriedade de
determinados imóveis pela simples inscrição do título. Assim,

goza o registro de presunção absoluta porque, após o convênio, submete-se o
título a uma análise da sua legalidade pelo oficial do registro de imóveis que,
somente após tal perquirição, procede ao ato do registro. Beviláqua
denominou este aspecto de ‘princípio da legalidade’, tendo [...] definido [...]
como aquele em que ‘o encarregado do registro é uma autoridade
competente, habilitada, (que) tem o direito de examinar os títulos e pedir às
partes que justifiquem a exatidão do que está neles contido [...]’. É nessa
depuração do título que se encontra o que Clóvis Paulo da Rocha denominou
‘eficácia formal’ da transcrição, pois é ela que confere ao registro a garantia
absoluta para o adquirente, a ponto de ser o Estado pessoalmente responsável
pelos prejuízos causados por um oficial do registro (AFONSO FRANCISCO,
1999, p. 100-101).

Ainda nas palavras de José Mário de Azevedo,
o cadastro imobiliário germânico ‘‘é o espelho fiel da situação dominial’’; e,
citando Enneccerus-Kipp-Wolff, ‘‘que se alguém, louvado em suas
informações, adquire determinada propriedade, que vem a perder mais tarde,
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por força de decisão judicial, tem direito a voltar-se contra o Estado, para
dele reclamar indenização’’ (AZEVEDO, 1976, p. 5).

Diante disso, um importante ponto encontra-se na desvinculação do registro ao
título, havendo uma presunção relativa de veracidade (juris tantum) que pode se tornar
absoluta (juris et de jure) quando o ato envolver contratantes de boa-fé, de modo que,
após o registro, não há necessariamente mais uma conexão com o título que lhe deu
origem, sendo certo que todo imóvel possui seu cadastro que o diferencia dos demais
imóveis assegurando objetivos do sistema registral que são a segurança jurídica e a
segurança do comércio.
Por fim, verifica-se que o sistema registral alemão caracteriza-se por conter nos
livros registrários informações de todos os imóveis, tendo como referencial o princípio
da folha, em que as inscrições relativas a uma determinada propriedade devem constar
em uma mesma folha do livro registral, em ordem consecutiva e sem ser interrompida
pela inscrição de outro imóvel.
Portanto, há uma folha para cada propriedade imóvel com todos os dados
descritivos do imóvel obtidos no cadastro do bem, formado com base em informações
oficiais, reunidos em um mesmo lugar como modo de facilitar as buscas. Tais pontos
demonstram o quanto o sistema germânico possui um cadastro organizado e seguro,
motivo pelo qual foi adotado por vários países no que diz respeito à transmissão da
propriedade imóvel.
Observa-se que conforme narrado anteriormente, outros países como a França,
Itália e Portugal também serviram de modelos referenciais ao modelo brasileiro pela
peculiaridade de suas características, e serão abordados no próximo tópico.

3.3 O Registro de Imóveis na França

O registro imobiliário no norte da França, sobretudo, aquele que trata das
formas de transmissão da propriedade teve forte influencia germânica por meio da
Gewere e Auflassung. Já no sul da França, a transmissão da propriedade ocorria com a
traditio, conforme o tempo e lugar, seguindo os costumes romanos.
Atualmente, não se adota mais o modelo do sistema romano, bastando à
existência do título que possui um efeito translativo e fornece publicidade para a
transmissão da propriedade, não havendo quaisquer formalidades referente à entrega do
imóvel (tradição).
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Importante frisar que na França a aplicação do registro imobiliário era
favorável a nobreza, uma vez que o domínio das terras representava a essência do poder
político, econômico e social, havendo modelos de registros conferidores de publicidade
que certificavam a legitimidade das alienações de terras, ‘‘com o claro objetivo de
obtenção do consentimento inicialmente do senhor e posteriormente do nobre,
dificultando a legalização das alienações efetuadas pelos particulares’’ (RAMBO, 2005,
p. 44).
Afonso Francisco (1999, p. 84-85) corrobora com a questão enfatizando que
‘‘o sistema de registros conferidores de publicidade e de validade das alienações era
injusto, e beneficiava a nobreza que explorava o sistema de hipotecas ocultas e que
detinha enormes glebas de terras’’.
Nesse sentido, determinados indivíduos vinculados ao antigo regime feudal
produziram o sistema gerando grandes discussões durante a elaboração do Código
Napoleônico de 1804, tendo em vista que o sistema não detinha importância ao acordo
de vontade das partes e a obrigatoriedade contratual e causava prejuízos, em especial,
aos adquirentes de imóveis que viam a perda de seu investimento ao efetuarem o
pagamento de uma entrada ou todo valor para a aquisição do imóvel, entretanto, a
transcrição não ocorria, ficando com seus títulos fora do Cartório (Contrato de Gaveta) e
dependentes da boa vontade dos vendedores que, em muitos casos, negavam-se a
proceder com a viabilidade do registro ou mesmo garantir uma devida indenização aos
compradores prejudicados pelas exigências impostas à publicação de seu título.
Assim, percebia-se que o Registro vigente a época era conferente e autoritário,
podendo até invalidar os atos, ao impor condições à transcrição.
A respeito disso, Afonso Francisco (1999, p. 84), salienta que esses costumes
‘‘foram completamente abolidos na França, omitindo-se a transcrição (registro de
alienações) no Código de Napoleão, pelo princípio da isonomia, uma das máximas do
ideário revolucionário pretendido na época’’.
Assim, o Código Napoleônico procurou garantir à autonomia de vontade das
partes e a liberdade contratual diante da compra e venda de imóveis sem que houvesse a
interferência dos registros conferidores e a existência de hipotecas ocultas.
Do mesmo modo, a transcrição do título em livros registrários para que
houvesse a transferência era opcional, existindo apenas como meio de publicidade.
De acordo com o Código Civil Napoleônico de 1804, a transferência da
propriedade imóvel poderia ocorrer no ato da alienação, sem depender e sem
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necessidade do registro, por meio do simples consentimento das partes, sem qualquer
ato exterior que proporcionasse certa notoriedade às mutações.
O art. 711 do Código Civil francês dispunha que ‘‘a propriedade dos bens se
adquire e se transmite [...] por efeito das obrigações”. Lado outro, o art. 1.138 do
Código Civil francês estabelecia que “a obrigação de entregar a coisa era perfeita pelo
simples consentimento das partes contratantes”31.
Por seu turno, o art. 1.583 Código Civil francês tratava da compra e venda
imobiliária e determinava que ‘‘é ela perfeita entre as partes, e a propriedade é adquirida
de pleno direito pelo comprador, ante o vendedor, desde que haja acordo sobre a coisa e
o preço, embora a coisa não tenha sido ainda entregue nem o preço ainda pago”32.
Diante de alguns questionamentos, maiormente, se o Código de Napoleão
havia mesmo revogado a Lei de 11 de Brumário do ano Sétimo, foi restabelecida a
figura da transcrição, diante da necessidade de regulamentação do sistema hipotecário,
entretanto, o contrato prosseguiu com plena força dando origem aos direitos reais,
figurando a transcrição do contrato e a tradição apenas como mero papel de publicidade
para validade perante terceiros. Tal fato é apontado por Teixeira de Freitas e Virgílio de
Sá da seguinte maneira:

O receio de que o novo sistema trouxesse inúmeros conflitos e incertezas
levou os jurisconsultos franceses a pleitearem uma reforma. Essa veio com a
Lei de 23 de março de 1855, que fez reviver o regime hipotecário da Lei de
11 de Brumário com algumas alterações (TEIXEIRA DE FREITAS, 1865. p.
CLX).
A nova Lei exigiu a transcrição do ato translativo de propriedade imóvel no
registro do conservador de hipotecas (SÁ PEREIRA, 1924, p. 101).

Fato é que no sistema registral francês a transferência da propriedade imóvel
irá observar a situação das partes contratantes e que o imóvel se encontra, sendo certo
que na eventualidade de algum vício e com a consequente nulidade contratual, a
transmissão também será nula, uma vez que nenhum individuo pode transmitir mais
direito do que possui; logo, caso haja um eventual problema que impeça a transferência,
No texto original: Art. 711. “La propriété des biens s’acquiert est se transmet par sucession, par
donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet dês obligations”. Art. 1.138. L´obligation de livrer la
chose est parfaite par seul consentement des parties contractantes [...]. Tradução realizada por Souza
Diniz. SOUZA DINIZ. Código Napoleão ou Código Civil dos Franceses. Rio de Janeiro: Distribuidora
Record, 1962.
32
No texto original: Art. 1.583. Elle est parfaite entre les parties, et la proprieté est acquise de droit à
l’acheteur à l’éguard du vedeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pás
encore éte livrée ni lê prix payé”. JACOB, François et al. Code Civil, 101 éd. Paris: Dalloz, 2002. Até os
dias atuais tais artigos que dizem respeito a transmissão da propriedade estão em vigor.
31
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este problema atinge o domínio do adquirente. Igualmente, se não houver direito para se
transmitir, já que o vendedor do bem não era o real proprietário, aquele que adquiriu
não se torna seu titular.
Outra questão se concentra no fato de que no sistema registral francês os livros
registrais não continham a descrição e identificação dos imóveis. Nesta esteira, a
organização era realizada de acordo com o nome das partes envolvidas nos atos
jurídicos, e a publicidade do registro era prejudicada. Destarte, caso um interessado
deseje ter conhecimento da situação jurídica de determinado imóvel, deveria
providenciar a busca utilizando os nomes dos proprietários. ‘‘Qualquer falha na cadeia,
seja devido a ausência ou erro no nome do titular do domínio, dificultava a busca,
tornando ainda mais difícil descobrir a situação do bem’’ (AZEVEDO, 1942, p. 28).
Diante de tais aspectos, observa-se que o sistema registrário francês33 não
garantia completamente uma segurança do crédito e do comércio perante as partes e
terceiros, abarcando tão somente uma segurança em relação aos verdadeiros titulares e
seus direitos sobre o bem (segurança da propriedade) aliviando-se o papel do registro
imobiliário.
Certo é que ao longo dos anos características intermediárias dos modelos de
sistema alemão e francês foram adotadas para tratar das questões relacionadas ao
registro imobiliário, servindo de parâmetro para os sistemas registrais nos demais
países, como Itália e Portugal, por exemplo:

O Código Civil Italiano, considerado o monumento jurídico do direito civil
do pós-guerra, com efeito, mitigou, sensivelmente, bem como a legislação
que se lhe seguiu, o poder da vontade na geração e perda dos direitos reais,
precisamente para que se tivesse segurança e proteção ao portador de boa-fé.
(destaque nosso). A transcrição, assim, é, essencialmente, uma medida de
publicidade dos atos referentes aos imóveis, com o fito de dar conhecimento
a terceiros (AFONSO FRANCISCO, 1999, p. 89).
O registro predial português tem por fim essencial dar publicidade aos
direitos inerentes às coisas imóveis, fiel à conveniência da proteção aos
terceiros e à garantia da plena oponibilidade do domínio. Todos os fatos que
importam reconhecimento, aquisição ou divisão de propriedade e direitos
reais sobre coisas alheias, estão sujeitos ao registro, além de um longo elenco
inserido no art. 2º do Código de Registro Predial, que incluiu a mera posse
(CENEVIVA, 1979, p. 47).

Assim, na Itália, vigora a espécie de acordo entre as partes contratantes,
bastando que o adquirente de boa-fé seja portador do título que prova o acordo efetuado,
33

Foi escolhido como o sistema a ser adotado no projeto de Código Civil apresentado ao Governo
brasileiro em 1881.
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sendo usualmente utilizada a instrumentalis traditio, de onde é inserida uma cláusula
contratual no instrumento de alienação o qual prevê que o adquirente tome o imóvel por
tradição a partir daquele objeto sendo desnecessário o comparecimento das partes ao
lugar para se obter a entrega bilateral. Em vista disso, a transcrição é válida para
publicação do título, de modo que terceiros não venham a comprar (por estelionato) de
quem já alienou e perdeu a propriedade.
Em Portugal, procura-se garantir proteção e segurança nas transações de
maneira que o adquirente de boa-fé terá necessariamente que proceder com o registro
com intuito de evitar que terceiros de boa-fé não venham a se sujeitar à evicção, pelo
fato de comprarem o imóvel de um vendedor de má-fé que já perdeu a propriedade por
tê-la vendido em momento anterior.
Não obstante, conforme apontado em momento anterior, os sistemas registrais
alemão e francês referências exemplares no assunto também tiveram forte influência no
modelo registral brasileiro do século XXI que fica como um intermediário procurando
resolver os possíveis erros presentes nos outros dois sistemas, de modo que seja
atribuída segurança à titularidade dos imóveis, e se considere simultaneamente a
incerteza existente quanto à origem e aos limites da propriedade imobiliária no Brasil.
Nesse sentido, vigora no sistema alemão o princípio da fé pública de maneira
que eventual contestação a respeito da descrição do imóvel e dos direitos reais
registrados ocorre de modo restrito, enquanto o sistema francês se preocupa com a
publicação dos títulos podendo haver ou não interferências e alterações na descrição dos
imóveis, dos títulos e dos direitos neles contidos.
Assim, no Brasil poderá haver a alteração bem como a retificação do registro e
da descrição do imóvel através de averbação com sua respectiva prova contrária de
forma que sejam demonstradas as reais condições do imóvel, a nulidade do título ou a
inexistência do negócio causal. Para Luiz Inácio Rambo:

Se o sistema registral brasileiro fosse adotado na Alemanha, certamente lá
estaria o melhor sistema efetivo do mundo, devido à raridade, tanto de erros
na descrição de imóveis, quanto de invalidade dos títulos registrados,
associados à facilidade que haveria em corrigir esses raros problemas. Afinal,
a segurança do registro e a livre movimentação do mercado imobiliário
melhoram significativamente quando se consegue corrigir esses graves
problemas. No Brasil a necessidade de se corrigir a descrição dos imóveis e
de se cancelar registros inválidos (principalmente grilagens) é maior, devido
aos cadastramentos recentes e à dinâmica das novas ocupações, que muitas
vezes desrespeitam a legislação (RAMBO, 2005, p. 48).

51
Para tanto, o grande diferencial do sistema registral brasileiro em relação ao
alemão e francês se encontra na responsabilidade que possuem as partes interessadas no
fornecimento de informações relativas aos imóveis que adentram no Registro, podendose destacar que as publicações de modo algum alteram as reais condições dos imóveis
nem a validade ou existência dos títulos publicados.
Hodiernamente, é possível verificar um expressivo número de negócios
jurídicos relacionados aos direitos reais, todavia, para que o domínio de um bem imóvel
seja transferido pelo seu titular, é imperiosa a observância de alguns requisitos, não
bastando que sejam meros negócios jurídicos presentes na rotina dos indivíduos.
Nesse aspecto, o Registro de Imóvel figura como um instrumento fundamental
para transferência e aquisição de propriedades de modo que fornece o título de
propriedade aos seus titulares (proprietários) para que possam usufruir, gozar, dispor
bem como reivindicar os bens imóveis daqueles que injustamente a possuam.
Para uma visão pormenorizada do instituto de Registro de Imóveis no Brasil,
mostra-se de grande importância uma abordagem de seu conceito e sua evolução
histórica, analisando-o sobre a sua natureza e seus princípios, conforme será
demonstrado a seguir.

3.4 Histórico do Registro de Imóveis no Brasil

Quando o Brasil foi descoberto, o Rei de Portugal adquiriu o título originário
de posse do território, e, todas as terras brasileiras passaram ao domínio de Portugal. A
partir daí, houve uma divisão do novo território por meio de doações, feitas em cartas de
sesmarias, de modo que os direitos possessórios da Coroa de Portugal, de governantes
donatários das capitanias hereditárias34 e capitães-generais eram cedidos parcialmente
aos moradores das capitanias para que cultivassem terras incultas, não havendo dessa
forma, o direito de propriedade nos moldes atuais, uma vez era em torno da posse que
giravam todas as relações econômicas.
Paralelamente ao sistema de sesmarias, houve uma progressiva ocupação
desordenada pela simples tomada de posse, havendo cada vez mais incertezas quanto ao

34

As capitanias representavam uma forma de administração do território colonial português pela qual a
Coroa Portuguesa, com recursos limitados, e por motivos de melhor aproveitamento para a administração
da colônia, delegou a tarefa de colonização e exploração de determinadas áreas, aos interesses privados,
sendo comandadas por donatários e cuja posse era passada de forma hereditária.
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direito de propriedade, diante da existência de um pequeno número de possuidores que
possuíam títulos expedidos pelo governo.
Nesse período, a propriedade não era transmitida pelo contrato que servia
apenas para garantia do cumprimento de direitos obrigacionais, e se dava pela tradição,
que é a entrega real ou simbólica da coisa indicando externamente o câmbio da
titularidade, e que posteriormente perdeu seu caráter material, tornando-se uma cláusula
presente no título.
Assim, até a independência, em 1822, vigorou no Brasil, o regime das
sesmarias, sendo que até 1843, quando entrou em vigor a Lei Orçamentária n° 317
(regulada pelo Decreto n° 482, de 1846), não havia nenhuma norma que tratava da
regulamentação da propriedade imobiliária no Brasil. Então, com a Lei Orçamentária n°
317 foi criado o Registro Geral de Hipotecas objetivando tornar a terra base para o
crédito, dando proteção ao crédito hipotecário, entretanto, foi um passo insuficiente,
pois as hipotecas não detinham os requisitos da especialidade e da publicidade para que
fossem afastadas da clandestinidade.
Importante ressaltar que o registro hipotecário se justificava pelo fato de que a
propriedade era adquirida pelo título e não pelo registro da propriedade imobiliária que
garantia o direito de propriedade, o qual somente ocorreu com a entrada em vigor do
Código Civil de 1916 que instituiu o sistema registral imobiliário constitutivo.
Em 1850, a Lei n.º 601 (Lei de Terras) e seu Regulamento n.º 1318, de 1854
criou o Registro do Vigário que se tratava de um controle essencialmente possessório
onde os possuidores de terras devolutas poderiam registrar e dar legitimidade a suas
posses. Maria Helena Diniz (2007, p. 16) descreve sobre o tema que o Registro do
Vigário: ‘‘[...] não operava a transferência da propriedade, nem era forma aquisitiva de
propriedade imóvel, por ter objetivo estatístico, procurando fazer tão-somente um
levantamento dos possuidores de terra, qualquer que fosse o título de sua propriedade’’
[...].
Em 1864, foi criado o Registro Geral, por força da Lei nº 1.237 de 24 de
setembro de 1864, podendo ser considerado o principal antecedente do Registro de
Imóveis, uma vez que a partir de então se passou a substituir a tradição pelo registro
facultativo da transcrição dos títulos de transmissão dos títulos aquisitivos como modo
de transferência da propriedade imobiliária, assim como o registro de outros ônus reais
que pudessem recair sobre o direito de propriedade, continuando o contrato a gerar
efeitos obrigacionais. Ressalta-se, contudo, que o registro não servia necessariamente
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como prova de propriedade, nem mesmo como presunção relativa, o que impunha ao
individuo que efetuou o registro de ter que prová-la por meio de outras vias, como a
reivindicatória.
Em 1890 a Lei 1.237 de 24 de setembro de 1864 foi substituída pelo Decreto
169-A e seu Regulamento, Decreto n.º 370, contudo, não foi realizada nenhuma
alteração substancial no sistema registral, que somente ocorreu com o advento do
Código Civil de 1916 (CC/16), que substituiu o Registro Geral, de natureza declarativa,
pelo Registro de Imóveis (mais apropriado), mantendo-se a transcrição com uma
eficácia registral constitutiva juris tantum, ou seja, admitindo prova em contrário de
acordo com os artigos 856 e seguintes. De acordo, Leandro Silva de Souza, muitos
foram os seus avanços e modificações:

a) incluiu indiretamente o registro das transmissões causa mortis, ao prever o
registro das sentenças de partilha e de divisão e demarcação (art. 532, I178);
b) incluiu o registro dos atos judiciais; c) admitiu que a transcrição gera uma
presunção de domínio (admitida prova em contrário); d) determinou a
inscrição e a especialização obrigatória de todas as hipotecas; e) adotou
vários princípios básicos inerentes a um bom sistema registral, como, além
do de inscrição, os de prioridade, de legalidade, de especialidade, de
publicidade e de presunção (SOUZA, 2009, p. 45).

Nesse passo, observa-se que a eficácia constitutiva do Código Civil de 1916
proporcionou um enorme avanço na matéria dos Registros Públicos, determinando sua
função e alcance, sendo criado posteriormente o Decreto n° 12.343/17, para dar
instruções para a execução dos atos dos Registros instituídos pelo CC/16.
Na sequência, foram editados outros textos legais, como o Decreto Legislativo
de nº 4.827, de 1924, consubstanciado no Decreto de n.º 18.542 de 24 de dezembro de
1928 que introduziu no sistema registrário, o princípio da continuidade, com a exigência
para qualquer transcrição ou inscrição, a publicidade registral do título anterior,
excetuando-se os títulos em que a aquisição era originária.
Por sua vez, o regulamento subsequente, Decreto n° 4.857, de 9 de novembro
de 1939, que vigorou por 30 (trinta) anos, procurou corrigir a terminologia do
ordenamento anterior, separando os atos sujeitos à transcrição (títulos aquisitivos) e
inscrição (direitos reais de garantia) bem como contemplou figuras novas jurídicas,
como o loteamento de terrenos urbanos e rurais, para venda a prestações e a promessa
de venda e compra de imóvel loteado e não loteado.
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Após quase quarenta anos, foi criada a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de
1973, Lei dos Registros Públicos (LRP), que até os dias atuais permanece em vigor para
regular os Registros Públicos, dentre eles, o Registro de Imóveis. Entretanto, após ser
emendada pela Lei n° 6.216, de 30 de junho de 1975, a LRP só entrou em vigor em 1°
de janeiro de 1976.
A partir de então, houve uma nova sistemática no Registro de Imóveis com a
substituição do fólio pessoal pelo fólio real, bem como a centralização de um livro
principal no imóvel sendo criada a figura da matrícula, de modo que cada imóvel
passou a ter uma individualização e especialização geográfica, de sorte a tornar os
imóveis inequívocos, podendo sofrer alterações objetivas e subjetivas através da
averbação, sempre com um mesmo número de ordem, para facilitação das pesquisas e
expedição de certidões. Por conseguinte, o Código Civil de 2002 apenas traçou
lineamentos gerais do Registro de Imóveis os quais se encontram dispostas nos arts.
1.245 a 1.247.
Assim sendo, verifica-se que o principal instrumento legal regulador do
Registro de Imóveis brasileiro é atualmente a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Leis dos Registros Públicos), em seu Título V (Do Registro de Imóveis).
A LRP procurou simplificar o sistema registral, razão pela qual teve boa
aceitação desde o início da sua vigência:

Assinale-se que a reforma da lei vigente foi recebida favoravelmente pelos
incumbidos do Registro. Em realidade, simplificaram-se seus trâmites e
aboliram-se formalidades inúteis. A substituição permitida dos livros pelo
sistema de fichas dispensou o manuseio em livros de penosa escrituração.
Permitiu-se a microfilmagem dos documentos e a fide cópia das certidões,
facilitando, sobremodo, as tarefas. Por outro lado, a mecanização, através do
processamento dos dados e demais aperfeiçoamentos técnicos, vai imprimir
certeza e segurança aos atos (AZEVEDO, 1976, p. IX/X (Prefácio)).

Vale dizer que desde a sua edição foram realizadas alterações na LRP, sendo as
mais recente apresentadas pela Lei n° 13.097/2015 com a concentração dos atos na
matrícula do imóvel, permitindo-se após 18 de fevereiro de 2017 (prazo de adaptação de
02 anos após a sua publicação) aos compradores de um imóvel saberem se os atuais
proprietários são alvo de alguma ação na Justiça que possa colocar a propriedade em
risco no futuro, bastando verificar a matrícula da unidade. A LRP também é
complementada pela Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Notários e
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Registradores), pelas regras auxiliares das Corregedorias e pelas regras impostas pela
experiência dos Serventuários.
Diante desses pontos, mostra-se interessante no atual contexto da pesquisa,
analisar os principais aspectos relacionados ao Registro de Imóveis bem como a sua
natureza e princípios, conforme será demonstrado a seguir.

3.5 A Natureza Jurídica e os Princípios Relacionados ao Registro de Imóveis

O art. 1º da LRP determina que os Registros Públicos são estabelecidos para a
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Assim, a LRP deu novos traços ao sistema registral no Brasil e ao Registro de
Imóveis trazendo segurança e autenticidade em relação à inexatidão dos elementos
constantes na matrícula e no registro, em especial, a descrição das informações sobre os
imóveis e à validade ou não de determinados títulos registrados no cartório.
Sobre o Registro de Imóveis, Luiz Egon Richter pontua que se trata de

Uma instituição jurídica, algo que foi instituído por força de lei, na qual se
executam atividades jurídicas – atos registrais – que têm por finalidade dar
segurança jurídica aos atos constituídos e atos e fatos declarados. Trata-se do
exercício de uma função pública lato senso, por força da qual são executados
atos administrativos strito sensu – atos de registro e de averbação, assim
como atividades meio – visando a dar segurança jurídica aos titulares dos
direitos inscritos e contribuindo com a paz social (RICHTER, 2012, s/p.).

Nota-se que o registrador público de imóveis deixou de ser um mero executor
de leis, para atuar como um profissional do Direito, a satisfazer juridicamente às
demandas sob sua responsabilidade, não lhe competindo realizar o exame dos requisitos
legais do direito material, de maneira tal que seja prevalecida a vontade das partes,
tendo em vista que a matrícula e o registro não criam, conferem ou modificam direitos,
mas tão somente fazem reproduzir a vontade das partes que deve ser exibida nos títulos
passiveis de registro. Dessa forma, os contratos formulados pelas partes merecem
grande atenção, pois servem para o controle de segurança jurídica nas transações
imobiliárias, devendo ser registrados ou averbados35.
Conforme relata Moacyr de Oliveira:
35

LRP, Art. 172. No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos
títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis
reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer
para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade.
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No curso do direito formal, como é o do estatuto registral, não compete ao
responsável pelo cartório investigar requisitos legais afetos ao direito
material. Talvez contenha defeito o negócio jurídico causal, por falta de
preenchimento das formalidades intrínsecas. Limita-se o oficial do registro à
constatação da legalidade e validade do título, na parte do formalismo
externo essencial. Com a responsabilidade de sua função fiscalizadora, ante
as falhas e insuficiência documentais, procurará consultar a autoridade
judiciária, suscitando o processo administrativo de dúvida (OLIVEIRA,
1979, p. 58).

Por sua vez, observa-se que o Registro de Imóveis possui natureza de serviço
público delegado36 sendo que os atos desempenhados pelos registradores de imóveis
que são agentes públicos por força de investidura que recebem com a delegação
possuem fé pública, ou seja, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, motivo
pelo qual estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário que realiza concurso público de
provas e títulos, conforme estabelece o art. 15 da Lei n° 8.935/94’’: Os concursos serão
realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as suas fases, da Ordem
dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador’’
(BRASIL, 1994).
Ainda, cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 30, inciso XIV,
da Lei n° 8.935/94, ‘‘o Poder Judiciário é responsável também pela edição das normas
que regem os serviços notariais e de registro, em seus aspectos técnicos’’ (BRASIL,
1994). Acerca da natureza do Registro de Imóveis, Antônio Borges discorre que:

Outrossim, a natureza é de serviço público autorizado por lei na forma
delegado, com a finalidade de auxiliar a justiça, na atividade manter o
registro de imóveis, realizando os assentamentos de títulos negociais de
interesse privado e público, dentro das garantias e exigências legais a que
estão vinculados (BORGES, 2007, p. 125).

Lado outro, Marcelo Melo menciona que:

Em que pese a possibilidade de seus atos serem submetidos à fiscalização do
Poder Judiciário, tem o Oficial ampla autonomia para, no exercício de suas
atribuições, tomar decisões, não podendo se valer do órgão fiscalizador, para
se eximir eventual responsabilidade, como suscitar dúvida por receio ou
desconhecimento jurídico. O Oficial e o Poder Judiciário possuem funções
36

Trata-se de uma função pública sob a responsabilidade de um particular por força de delegação do
Poder Público, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 8935/94. Desse
modo, a CRFB/88 dispõe em seu art. 236: ‘‘Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do poder público’’ (BRASIL, 1988). Já o art. 3° da Lei n° 8.935/94 dispõe que:
‘‘Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé
pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro’’ (BRASIL, 1994).
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próprias, outorgadas pela Constituição Federal, plenamente delimitadas em
legislação federal, sendo inadmissível a invasão de atribuições ou
competência (MELO, 2004, s/p.).

Nesse ínterim, vale observar que ao registrador são conferidos deveres e
prerrogativas necessárias para que possa publicizar de forma eficiente os atos e fatos
jurídicos de competência do Registro de Imóveis, ou seja, aqueles referentes à
configuração de bens imóveis e atos e fatos relacionados aos sujeitos que figuram nas
transcrições e matrículas, direitos reais que incidem sobre o direito de propriedade ou,
ainda, direitos obrigacionais, cabendo ao registrador dizer o direito registral imobiliário
no âmbito de sua jurisdição37. Para Luiz Egon Richte:

Ainda que determinada publicização não esteja prevista em lei, mas se
encontra amparo no Direito e tem relevância para efeitos de concretização da
segurança jurídica, o ato registral é perfeitamente válido e legítimo’’ Desta
forma o registrador de imóveis estará contribuindo para que a segurança
jurídica se efetive e o Direito Registral Imobiliário alcance sua finalidade
teleológica, que é, em última análise, a segurança jurídica imediata do titular
do direito inscrito e a segurança jurídica mediata da sociedade (RICHTE,
2012, s/p).

Vale apontar, que a interpretação das normas do Registro de Imóveis, como parte
dos Registros Públicos, bem como a função registral desenvolvida pelos registradores e

demais auxiliares para a prática dos atos registrais, são orientadas pela legislação pátria
que trata da matéria, e também, por princípios que informam e conformam a atividade
registral imobiliária e dão o “formato e as condições de operacionalização de todo o
sistema, através de exigências e de restrições, para que o direito de propriedade seja
garantido em sua melhor expressão e preservado quando ameaçado” (RICHTE, 2012,
s/p).
Assim, destacam-se os princípios da legalidade, da publicidade dos títulos no
registro, da presunção de veracidade e de fé pública, da continuidade e da especialidade,
dentre outros. A observância destes princípios atrelada à legislação e disposições que
orientam, regem e disciplinam os serviços realizados pelo Registro de Imóveis, é de
extrema importância para que os títulos levados a registro possam cumprir o seu papel e
o sistema registral desempenhe da melhor maneira sua função.
Veja-se que no plano formal/documental, os negócios jurídicos e seus
respectivos títulos, bem como os atos registrais praticados no âmbito do Registro de
37

A jurisdição do registrador é o perímetro terrestre (circunscrição), determinado por força de lei
estadual, no âmbito do qual o registrador pode exercer legitimamente a prática dos atos registrais.
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Imóveis terão que observar o que a lei determina para sua existência, validade e eficácia
jurídicas, devendo-se verificar ainda a legalidade da instituição e do registrador que
deverá estar devidamente investido na delegação e em pleno exercício. Por seu turno, no
plano institucional, o Registro de Imóveis deverá ser criado por lei e a circunscrição
territorial imobiliária também deverá ser definida por lei.
Já a publicidade é prevista na própria CRFB/88, em seu artigo 5°, inciso
XXXIII:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988).

Na LRP, o princípio da publicidade está presente no art. 17, o qual estabelece
que ‘‘qualquer pessoa poderá requerer certidão de registro, sem informar ao oficial ou
ao funcionário o motivo ou interesse do pedido’’ (BRASIL, 1973).
Diante disso, a publicidade visa levar ao conhecimento de toda pessoa
interessada, informações relacionadas aos direitos e fatos registrados e averbados nos
livros competentes, ou seja, dados sobre a real situação do imóvel e as modificações
ocorridas no direito real, sejam elas relativas ao imóvel ou a seus titulares, para que os
atos não fiquem ocultos (contratos de gaveta) à sociedade.
Nota-se que referida publicidade não está adstrita apenas a organização e
facilitação dos atos e fatos jurídicos relativos à imóveis, direitos reais e obrigações que
estão dentro do cartório (LRP, art. 16 a art. 21). O Registro Público deve divulgar todos
atos jurídicos existentes na sociedade, dando autenticidade, segurança e eficácia (LRP,
art. 1º) a todo ato sobre imóveis (LRP, art. 172) que for encaminhado para publicação
no RI.

REGISTRO DE IMÓVEIS - Exame dos títulos - Princípio norteador - Toda
interpretação deve tender para facilitar e não para dificultar o acesso dos
títulos ao registro (RJTJSP, 50:403. No mesmo sentido, RJTJSP, 74:396)
(SWENSSON, 1991, p. 119).

Nesse passo, procura-se assegurar as seguranças jurídicas estáticas e
dinâmicas, havendo uma restrita utilidade a segurança proporcionada apenas pela
publicidade dos negócios aparentemente legais, a critério do Oficial, de modo a
prejudicar o direito inscrito, constituído ou declarado, terceiros de boa-fé, que praticam
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atos com base no direito inscrito, e também, o mercado imobiliário que depende em boa
parte da efetividade da segurança jurídica proporcionada pelo Registro de Imóveis.
Ligados ao princípio da publicidade estão os princípios da presunção de
veracidade e da fé-pública.
Segundo Afonso Francisco (1999, p. 96) e Ceneviva (1979, p.41), enquanto na
‘‘Alemanha o registro tem força probante absoluta de veracidade, entre nós o registro
tem presunção relativa, sendo retificável e não garantindo plena segurança de seu
conteúdo’’.
Assim, pelo princípio da presunção de veracidade, pressupõe-se (supor
previamente) que o conteúdo das informações constantes no Registro de Imóveis esteja
correto, podendo servir de prova inicial, até que se prove o contrário (presunção
relativa). De acordo com Afrânio Carvalho (1998, p.162-163) ‘‘a presunção significa
que a sinalização feita pelo registro, seja da aquisição, seja do cancelamento, prevalece
pró e contra quem for por ela atingido, enquanto não for produzida prova contrária’’.
Isso porque o Registro de Imóveis é realizado por funcionários públicos
dotados de fé pública, havendo fé pública à escritura lavrada por Tabelião38.
Para Antônio Borges (2007, p.117) a fé pública, nos casos notariais (e
registrais), ‘‘não implica, pois, na verdade do conteúdo do ato praticado pelas partes, e
sim, de que este foi executado com as solenidades de estilo e as devidas precauções
legais’’. Dessa forma, a fé pública o qual o estudo considera refere-se aquela que
reveste os atos registrais praticados no âmbito do Registro de Imóveis das solenidades e
requisitos que lhe são inerentes.
Por conseguinte, observa-se que o princípio da continuidade está disposto na
LRP em seus art. 195 e art. 237:

Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do
outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior,
qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.
Art. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que
dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a
continuidade do registro (BRASIL, 1973).

Pelo princípio da continuidade tem-se como prerrogativa a segurança jurídica
nas transações imobiliárias, de forma que mantém-se o imprescindível encadeamento
38

Art. 215 do CC/02. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé
pública, fazendo prova plena.

60
(sequência lógica) entre assentos pertinentes a um dado imóvel e às pessoas dele
interessadas, assegurando-se, apenas ao titular do direito real a possibilidade de outorgálo. Para Afrânio de Carvalho:

O princípio da continuidade, que se apoia no da especialidade, quer dizer
que, em relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma
cadeia de titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o
outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas
transmissões, que derivam umas das outras, asseguram sempre a
preexistência do imóvel no patrimônio do transferente (CARVALHO, 1998,
p. 253).

Assim sendo, pode-se dividir o princípio da continuidade em duas partes: uma
relacionada ao imóvel e outra referente às pessoas interessadas nos registros. No que diz
respeito à relação do princípio da continuidade com o imóvel, repara-se que a
continuidade visa à manutenção da matrícula inalterada, mantendo-se as características
e a definição perimetral do imóvel (mesmo que alterados os confrontantes).
Noutro ponto, a continuidade em relação às pessoas interessadas no registro,
faz-se necessária para que se verifiquem as alterações, do direito real, relacionadas com
a pessoa em cujo nome o bem estiver lançado no cartório imobiliário, de forma que
nenhum registro pode ser efetuado sem a prévia menção ao título anterior, constituindo,
assim, a eficácia normal do registro.
Por último, tem-se o princípio da especialidade com o objetivo de evitar a
ocorrência de transmissões irregulares no registro de imóveis.
Sobre o princípio da especialidade Afrânio de Carvalho disque que:

O princípio da especialidade significa que toda inscrição deve recair sobre
um objeto precisamente individuado. Esse princípio, consubstancialmente ao
registro, desdobra-se o seu significado para abranger a individualização
obrigatória de: a) todo imóvel que seja objeto de direito real, a começar pelo
de propriedade, pois a inscrição não pode versar sobre todo o patrimônio ou
sobre um número indefinido de imóveis; b) toda dívida que seja garantida por
um direito real, pois a quantia não pode ser indefinida, mas certa, expressa
em moeda nacional (CARVALHO, 1998, p. 203).

Com isso, pelo princípio da especialidade procura-se individualizar cada
imóvel de modo que haja uma descrição completa com todas as suas características,
confrontações, localização, área, logradouro, número, indicação cadastral, bem como
objetiva-se individualizar todas as partes que fazem parte do registro com suas
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qualificações para conste de maneira completa e correta na matrícula, com o escopo de
impedir que a transmissão imobiliária seja feita irregularmente.
Diante desses aspectos, nota-se que o princípio da especialidade está disposto
na LRP em seu art. 225:

Art. 225. Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos
autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as
confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos
confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par
ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da
edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do
registro imobiliário.
§ 1º As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem
constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro.
§ 2º Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a
caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior.
§ 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os
limites e as confrontações serão obtidos 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, geo-referenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA,
garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais
cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais (BRASIL, 1973).

Desta forma, faz-se necessária uma correlação de dados entre o antigo e o novo
registro, de maneira que o Registro de Imóveis fique protegido da ocorrência de erros
que possam prejudicar o direito dos proprietários ou registros subsequentes.
Como se vê, todos os princípios abordados estão atrelados a um dos efeitos do
registro imobiliário e trazem valorosa contribuição no cotidiano dos indivíduos que
buscam efetivar e proteger seus direitos, pois sua aplicabilidade ligada aos demais
dispositivos legais, bem como a diligência dos prestadores de serviços no cumprimento
de funções junto ao Registro de Imóveis, fazem com que a atividade registral
imobiliária possua extrema importância para garantia da publicidade, segurança e a
eficácia jurídica de direitos reais e a direitos pessoais.
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4 ASPECTOS PRÁTICOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS E A PROTEÇÃO
AMBIENTAL

Uma das formas de aquisição da propriedade imobiliária prescritas na lei
ocorre com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis.
Nesse passo, serão analisados no presente capítulo aspectos práticos do
Registro de Imóveis no Brasil, bem como o processo de funcionamento do registro com
o intuito de proporcionar uma ampla abordagem sobre o instituto.
Serão demonstradas informações a respeito da matrícula, do registro e da
averbação, bem como do processo de registro, em sua fase inicial, processo de dúvida,
retificação e cancelamento do Registro de Imóveis. Além disso, serão abordados vários
aspectos sobre a estrutura do Registro de Imóvel em favor do meio ambiente, a função
socioambiental e a averbação das restrições ambientais no Registro de Imóveis e por
fim, a publicidade registral e o acesso a informação ambiental na Espanha, para uma
completude maior no estudo da correlação entre o Registro de Imóveis e o Meio
Ambiente.

4.1 Atribuições do Registro de Imóveis

O artigo 168 da Lei n° 6.015/73 (LRP), demonstra um extensivo rol das
atribuições específicas do Registro de Imóveis. Assim, no Registro de Imóveis serão
feitas em geral, a "inscrição"39, a "transcrição"40 e a "averbação"41 dos títulos ou atos
constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis.
39

Art. 168. No Registro de imóveis serão feitas: I - a inscrição:
a) dos instrumentos públicos de instituição de bem de família;
b) das hipotecas legais, judiciais e convencionais;
c) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de
alienação da coisa locada;
d) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com ou
sem os respectivos pertences;
e) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis;
f) dos títulos das servidões em geral, para sua constituição;
g) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habilitação, quando não resultarem do direito de família;
h) das rendas constituídas ou vinculadas a imóveis, por disposição de última vontade;
i) da promessa de compra e venda de imóvel não loteado, sem cláusula de arrependimento, cujo preço
deva pagar-se a prazo, de uma só vez ou em prestações (artigo 22 do Decreto-Lei n. 58, de 10 de
dezembro de 1937, com a redação alterada pela Lei n. 649, de 11 de março de 1949);
j) da enfiteuse;
l) da anticrese;
m) dos instrumentos públicos das convenções antenupciais;
n) das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967);
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Vale apontar que o §2° do art. 168 da LRP pôs fim a distinção entre transcrição
e

inscrição,

designando

que

“para

efeito

de

lançamento

nos

livros

respectivos, consideram-se englobadas, na designação genérica de registro, tanto a
“inscrição” quanto a “transcrição”, a que se referem à lei civil’’(BRASIL, 1973).

o) das cédulas de crédito industrial (Decreto-Lei n. 413, de 9 de janeiro de 1969);
p) dos contratos de penhor rural (Lei n. 492, de 30 de agosto de 1937);
q) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações (Lei n.
4.728, de 14 de julho de 1965, artigo 44);
r) dos memoriais de incorporação e das instituições e convenções de condomínio a que alude a Lei n.
4.591, de 16 de dezembro de 1964;
s) dos memoriais de loteamento de terrenos urbanos e rurais, para a venda de lotes, a prazo, em prestações
(Decreto-Lei n. 58/37, Lei n. 4.591/64 e Decreto-Lei n. 271, de 28 de fevereiro de 1967);
t) das citações de ações reais ou pessoais, reipersecutórias, relativas à imóveis;
u) das promessas de cessão (artigo 69, da Lei n. 4.380, de 21 de agosto de 1964);
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II - a transcrição:
a) das sentenças de desquite e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas
existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro;
b) dos julgados e atos jurídicos inter vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem;
c) das sentenças que nos inventários e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da
herança;
d) dos atos de entrega de legados de imóveis, formal de partilha e das sentenças de adjudicação em
inventário quando não houver partilha;
e) da arrematação e da adjudicação em hasta pública;
f) do dote;
g) das sentenças declaratórias de usucapião, para servirem de títulos aquisitivos;
h) da compra e venda pura e condicional;
i) da permuta;
j) da dação em pagamento;
l) da transferência de quota a sociedade, quando for constituída por imóvel;
m) da doação entre vivos;
n) das sentenças que, em processos de desapropriação, fixarem o valor da indenização.
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III - a averbação:
a) das convenções antenupciais, especialmente em relação aos imóveis existentes, ou posteriormente
adquiridos, pela cláusula do regime legal;
b) por cancelamento da extinção dos direitos reais;
c) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados, em conformidade com as
disposições de Decreto-Lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937;
d) da mudança de nome dos logradouros e da numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da
demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis;
e) da alteração do nome por casamento ou por desquite ou, ainda, de outras circunstâncias que, por
qualquer modo, afetem o registro ou as pessoas nele interessadas;
f) dos contratos de promessa de compra e venda, cessão desta, ou de promessa de cessão, a que alude
a Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, bem como dos contratos de compra e venda relativos ao
desmembramento das unidades autônomas respectivas;
g) da individuação das unidades autônomas condominiais de que trata a Lei n. 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, e o artigo 13 do Decreto n. 55.815, de 8 de março de 1965;
h) das cédulas hipotecárias a que alude o Decreto-Lei n. 70, de 21 de novembro de 1966;
i) da caução, da cessão parcial e da cessão fiduciária dos direitos aquisitivos relativos a imóveis (DecretoLei n. 70, de 21 de novembro de 1966);
j) das sentenças de separação de dote;
l) do julgamento sobre o restabelecimento da sociedade conjugal;
m) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem
como da instituição de fideicomisso;
n) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto os atos ou títulos registrados.
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Por conseguinte, observa-se que o artigo 169 da LRP, estabelece que todas as
atribuições do Registro de Imóveis dispostas no art. 168 são obrigatórias’’, sendo
promovidas no cartório da situação do imóvel, ou seja, onde o imóvel encontra-se
situado.
Vale ressaltar que em se tratando de imóveis situados em comarcas ou
circunscrições territoriais limítrofes o registro deverá ser feito em todas elas; o
desmembramento territorial posterior não exige, porém, repetição, no novo cartório do
registro já feito (parágrafo único do art. 169 da LRP). Outrossim, frisa-se que somente
são admitidos a registro os títulos referidos no artigo 222 da LRP:

Art. 222. São admitidos a registro unicamente: a) escrituras públicas,
inclusive as lavradas em consulados brasileiros; b) escritos particulares
autorizado em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas
reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos
praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação; c)
atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público,
legalizados e traduzidos competentemente no idioma nacional e registrados
no cartório de registro de títulos e documentos; d) cartas de sentença,
mandados, formais de partilha e certidões extraídos de autos de processo
(BRASIL, 1973).

Como se vê, o dispositivo é taxativo não se admitindo exceções, sendo certo
que ao se valer do termo ‘‘unicamente’’, o legislador infraconstitucional quis dizer que
não haverá a possibilidade do registro de qualquer outro título fora dos catalogados no
art. 222 da LRP.
Vale apontar, que a LRP também inseriu em texto o instituto da matrícula que
difere do registro e da averbação, pois trata-se apenas de um histórico do imóvel, sendo
obrigatória para cada imóvel, no qual deverá ser relatado o início de sua trajetória,
constando sua localização, especialização, área, denominação, dentre outros aspectos.
Ademais, na matrícula deverão constar informações referentes à qualificação do
proprietário do imóvel.
Por seu turno, verifica-se que de acordo com o art. 223, da LRP, ‘‘em todas as
escrituras e atos relativos a imóveis, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à
matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório’’, trata-se de uma obrigação
imposta aos oficiais do Registro de Imóveis.
Observadas as atribuições referentes ao Registro de Imóveis, passa-se a
analisar nos próximos tópicos, aspectos sobre os institutos da matrícula, do registro e da
averbação, sem aprofundar, todavia, em cada atribuição específica dos respectivos atos.
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4.1.1 Matrícula

A matrícula, prevista no art. 224 da LRP, trata-se da primeira inscrição da
propriedade imóvel, devendo ser efetuada por ocasião do primeiro registro lançado após
a vigência da LRP.
Antônio Borges (2007, p. 131) conceitua a matrícula como ‘‘ato primário ou
registro principal em relação à propriedade imóvel especializando-a para constituição do
direito de propriedade [...].
Importante registrar que matrícula e registro não se confundem, conforme
aponta Nicolau Balbino Filho:

Não se deve confundir matrícula com registro. Matrícula é, portanto, a
especialização, a individualização definitiva que se pretende assegurada ao
imóvel. Registro é o assentamento de toda a transmutação havida no imóvel;
averbações são as anotações de todas as ocorrências que, por qualquer modo
alteram o registro (BALBINO FILHO, 2007, p.98).

Arnaldo Rizzardo também procura separar a matrícula do registro fazendo a
seguinte distinção:

[...] o registro é precedido pela matrícula. Equivale o termo matrícula. à
descrição do imóvel. Lança-se simplesmente a descrição do imóvel. Depois é
que vem o registro, que corresponde a tudo o que acontece com o imóvel
descrito. Com a matrícula, descrevendo-se o imóvel, alcança-se a sua
individualização (RIZZARDO, 2007, p. 308).

Desse modo, todos os interessados em saber informações sobre os direitos ou
ônus publicados junto ao Registro de Imóveis, poderá obter uma certidão atualizada da
matrícula particulariza a propriedade imobiliária, caracterizando-a e confrontando-a
pela especificação do imóvel em todos os seus atributos.
Observa-se que a LRP inovou ao instituir as matrículas individuais, que serão
efetuadas em folhas soltas (LRP, art. 173, a)42, sendo abertas em razão do primeiro
registro relativo a cada imóvel.
No alto de cada folha deverá ser lançado o n. e a data da matrícula individual
do imóvel (art. 173, b da LRP)43.

42

Art. 173. O livro n. 2 - Registro Geral - será destinado à matrícula dos "imóveis e ao registro ou
averbação" dos atos relacionados no artigo 168 e não atribuídos especificamente a outros livros e sua
escrituração obedecerá às seguintes normas: a) cada imóvel terá "matrícula própria", que será aberta por
ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência da presente Lei;
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Por sua vez, é importante que haja um detalhamento completo dos imóveis,
conteúdo das matrículas, sendo indispensável nas escrituras e nos atos judiciais,
conforme o disposto no artigo 228 da LRP:

Art. 228. [...] os tabeliães, escrivães e Juízes farão com que, nas escrituras e,
nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, as confrontações e a
localização dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda,
quando se tratar só de terreno, se este fica do lado par ou do lado ímpar do
logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou de
esquina mais próxima, exigindo dos interessados, certidão do registro
imobiliário (BRASIL, 1973).

Nesse passo, observa-se que há uma correspondência entre a unidade da
matrícula e a unidade do imóvel.
Os requisitos da matrícula que visam proporcionar maior fidelidade ao registro
imobiliário, estão previstos no artigo 227, da LRP:

Art. 227. São requisitos da matrícula: 1º o número de ordem; 2° a data; 3º a
identificação do imóvel, feita mediante indicação de suas características e
confrontações, localização e denominação, se rural ou logradouro e número,
se urbano; 4º nome, domicílio, nacionalidade, profissão e estado civil do
proprietário, bem como o seu número do Cadastro Individual do Contribuinte
ou da cédula de Identidade ou, à falta deles, a sua filiação; 5º número do
registro anterior (BRASIL, 1973).

Nesse sentido, deve-se haver bastante cautela na indicação das características e
confrontações do imóvel a ser matriculado, de modo que qualquer erro ocasionará
grande prejuízo na distinção do bem, devendo evitar a presença de referências vagas,
que deem margem à dúvida quanto à individualização do imóvel.
Nas palavras de Maria Helena Diniz (2007, p. 49) ‘‘a matrícula vem a ser,
portanto, o ato cadastral de individualização do imóvel, obrigatoriamente praticado pelo
serventuário ex oficio, assim que lhe for apresentado um documento a ele relativo’’.
Não obstante, os dados opostos pelo serventuário não podem apresentar
informações contraditórias, conforme estabelece o artigo 228, §2°, da LRP:
‘‘consideram-se irregulares para efeito de matrícula, os títulos nos quais a
caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior’’
(BRASIL, 1973).
43

Art. 173. [...]
b) no alto da face de cada folha será lançada a "matrícula" do imóvel, com os requisitos constantes do
artigo 227 e no espaço restante e no verso serão lançados, por ordem cronológica e em forma narrativa, os
registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado;
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Registra-se que a obrigatoriedade da indicação cadastral nas matrículas define
o princípio da especialidade que sustenta o sistema registral no Brasil, segundo o qual, o
imóvel identificado na matrícula deve ser indicado como sendo aquele cadastrado na
instituição cadastral.
O artigo 224 da LRP determina que ‘‘ todo imóvel objeto de título apresentado
em cartório para registro, deve estar matriculado no livro n. 2 de Registro Geral,
obedecidas as normas estabelecidas no artigo 173’’ (BRASIL, 1973).
Nesse sentido evidente que por esse dispositivo, que somente poderão ser
registrados os títulos referentes a imóveis previamente matriculados.
Conforme assevera Nicolau Balbino Filho:

[...] Qualquer título, para obter seu ingresso no registro imobiliário, deve ter o
imóvel objeto ao ato jurídico celebrado previamente matriculado. Os
elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele
mencionado compõem os requisitos necessários à objetivação da matrícula
(BALBINO FILHO, 2007, p. 97).

Para Maria Helena Diniz (2007, p. 50) referido dispositivo legal terá eficácia
‘‘até que o último dos imóveis, existentes neste País, pertencente a particular, seja
matriculado’’.
Ainda se observa nos dispositivos transcritos acima que não há a
previsibilidade de um limite temporal para que determinado imóvel receba matrícula
junto ao registro imobiliário.

4.1.2 O Registro

Pode-se dizer que o registro é ato principal, que goza de autonomia, ou seja, a
rigor, não é dependente de ato anterior, sendo que ordinariamente são utilizados para a
escrituração que produzirá efeitos constitutivos ou declaratórios,
Conceituando o ato de registro, e distinguindo a inscrição e a transcrição,
Arnaldo Rizzardo descreve que:

A denominação vigente para o ato cartorário é registro, em cujo conteúdo
englobam-se a inscrição e a transcrição, vocábulos usados pelo Código Civil
anterior com o significado de registro, utilizando o atual o termo registro,
embora, como se disse, a transcrição corresponde à síntese do ato efetuado,
cujo termo é registrado. Anteriormente à Lei nº 6.015, o termo transcrição era
utilizado para atos transmissivos da propriedade; já o termo inscrição se
destinava aos atos constitutivos de ônus reais, como penhor e hipoteca. Pela
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designação genérica de registro, constante da Lei nº 6.015, consideram-se
englobadas a inscrição e a transcrição a que se refere a lei civil (RIZZARDO,
2007, p. 307).

Não obstante, tal diferenciação é irrelevante nos dias atuais tendo em vista que
conforme dispõe o art. 235 da LRP, ‘‘estarão sujeitos a registro no livro n. 2 todos os
títulos ou atos relacionados no artigo 168, inciso I e não atribuídos especificamente a
outros livros’’ (BRASIL, 1973). Ademais, verifica-se que em qualquer caso, não poderá
ser feito o registro, ‘‘sem que o imóvel tenha sido matriculado, ou, quando matriculado,
o título anterior, seja qual for a sua natureza, não esteja registrado na respectiva
matrícula, mantendo-se, assim, a continuidade do registro’’ (parágrafo único do art. 235
da LRP).
É imperioso consignar que o registro é o guardião do direito de propriedade,
dos detentores de referido direito, sua extensão e efeitos. No Brasil, é constitutivo de
direitos que nascem dentro do Registro de Imóveis que exerce a função de controle do
tráfico imobiliário.

4.1.3 A Averbação

O ato de averbação é assessório ao registro sendo utilizado para noticiar fatos
ou atos jurídicos relacionados ao imóvel, direitos ou sujeitos e a desconstituição de
direitos reais ou obrigacionais. Desse modo, as averbações referem-se a todos os atos do
ofício imobiliário que, por qualquer modo, alterem o registro com relação ao próprio
bem ou ao seu titular.
Prevista no artigo 2467 da LRP, as averbações abrangerão, além dos casos
expressamente indicados no inciso III do artigo 168, as sub-rogações e outras
ocorrências que por qualquer modo alterem a matrícula ou os registros, em relação aos
imóveis e às pessoas que neles figurarem, inclusive a prorrogação do prazo da hipoteca.
Nas palavras de Arnaldo Rizzardo, a averbação é a representação dos atos
modificativos posteriores ao registro:

Representa uma modificação sofrida pelo imóvel, no pertinente à sua
situação física, como alteração do nome da rua, ou do número do prédio,
referentemente à situação civil do proprietário, como quando, sendo solteiro,
passar ao estado de casado (RIZZARDO, 2007, p. 308).
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Já Maria Helena Diniz (2007, p. 45) conceitua a averbação da seguinte forma:
‘‘[...] o lançamento de todas as ocorrências ou fatos que, não estando sujeitos ao
assento, venham a alterar o domínio, afetando o registro relativamente à perfeita
caracterização e identificação do prédio ou do titular da propriedade’’.
Por seu turno, Swensson faz uma completa conceituação da averbação
indicando que:

Se constitui em inserção na matrícula ou no registro de ocorrências que, por
qualquer modo, os alterem. A averbação tem como pressuposto a existência
prévia da matrícula ou do registro que deva ser retificado, alterado ou
complementado. É através da averbação que se suprem lacunas, erros e
omissões da matrícula ou do registro, sendo ela, também, utilizada para
complementar ou atualizar as informações e dados ali contidos
(SWENSSON, 1991, p. 162).

Observa-se que as averbações consignam fatos subsequentes ao registro.
Referindo-se a essa característica da averbação, segundo entende Carvalho:

A averbação não muda nem a causa nem a natureza do título que deu origem
à inscrição, não subverte o assento original, tão-somente o subentende. A
estrutura de uma inscrição não pode, portanto, ser mudada pela averbação de
um ato retrooperante, podendo apenas servir de substrato a um ato que,
reconhecendo a sua existência inteiriça, em instante do tempo, daí parte para
dar-lhe nova figura em instante ulterior (CARVALHO, 1998, p. 139).

Contudo, no caso de títulos que demonstram a existência de acontecimentos
que podem alterar os registros, o legislador também previu, mediante averbação, o
ingresso generalizado dos títulos relativos a imóveis.
A averbação é realizada do mesmo modo que o registro, diferenciando-se do
mesmo apenas pela indicação das letras que os procedem (AV.).
Para que a averbação seja processada deve-se haver a apresentação do título
autentico que reflita sem dúvidas a situação que pretende anotar. Desta forma, a
averbação não poderá ser realizada se o ato que se pretende averbar alterar a causa ou a
natureza do título, como por exemplo, mudar o nome dos titulares do título.
Por fim, vale dizer que os registros e averbações são obrigatórios para diversos
títulos, sendo também admitidos outros títulos que sejam relativos a direitos reais sobre
imóveis reconhecidos em lei44.
44

Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação
do imóvel [...]. No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos
títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis
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4.2 O Processo de Registro

Para tratar do processo de registro a LRP destinou um capítulo específico,
tratando a respeito do tema no Capítulo III (Do processo de Registro), do Título V (Do
Registro de Imóveis, que engloba os arts. 185 a 217.
De acordo com Miguel Maria de Serpa Lopes:

[...] O registro será promovido por qualquer interessado, constante dos títulos
presentados, seus sucessores ou representantes. Conseguintemente, somente
se podem considerar interessados, na expressão do conceito legal, os que
figuraram como tais nos títulos apresentados a registro, que outros não
podem ser senão os indicados no artigo 236 [...] (LOPES, 1995, p. 394).

Entretanto, consideram-se interessados os indivíduos que constam no título a
ser registrado, sendo igualmente legítimos, seus respectivos sucessores.
Passar-se-á a seguir a análise do processo de registro.

4.2.1 A Fase Inicial do Processo de Registro

Para que o título possa ser registrado, inicialmente deve-se apresenta-lo a ao
Cartório pelo seu titular.
Ensina Maria Helena Diniz (2007, p. 212) que ‘‘o primeiro passo para o
processo de registro de imóvel é a apresentação do título, que se pretende assentar ou
calcular às custas [...]’’.
Os títulos apresentados ao RI receberão obrigatoriamente45 o número de
ordem46 do seu apontamento no Livro n. 1 - Protocolo47, cuja precedência48 determina a
prioridade do título e a preferência dos respectivos direitos reais49.

reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer
para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade.
45
Art. 12. Nenhuma exigência fiscal, ou dúvida, obstará a apresentação de um título e o seu lançamento
do Protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de
direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no Protocolo os títulos
apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos.
46
Art. 182. Todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número de ordem que lhes competir em razão da
sequência rigorosa de sua apresentação.
47
Art. 174. O Livro n.º 1 - Protocolo - servirá para apontamento de todos os títulos apresentados
diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 12 desta Lei.
48
Art. 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de
precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se, sempre, o número de ordem geral.
49
Art. 186. O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais,
ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.
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Como se verifica, nenhum pretexto poderá ser utilizado pelo Oficial de
Registro para recusar o recebimento e o apontamento, no Protocolo, de título
levado a registro ou averbação. Mesmo que após um exame superficial fique
ele plenamente convencido de ser o título insuscetível de ingressar no
Registro Imobiliário, mesmo assim não poderá recusá-lo, cabendo-lhe, no
caso, tomar as providências previstas no art. 198 da Lei de Registros Públicos
(SWENSSON, 1991, p. 36).

Esclarece Maria Helena Diniz (2007, p. 220) ‘‘Se o título for exibido tãosomente para exame e cálculo de custas, não precisará ser lançado no Protocolo’’.
Cumpridos os requisitos para a escrituração50 e para o registro51, o número de
ordem e a data de apresentação serão reproduzidos52 no título, procedendo-se ao registro
em trinta dias53, respeitada a continuidade54 dos registros na matrícula. Essa exigência
da continuidade dos registros não pode ser imposta às averbações, visto que a função
destas é justamente alterar as matrículas ou registros já existentes:

A averbação tem como pressuposto a existência prévia da matrícula ou
registro que deva ser retificado, alterado ou complementado. É através
averbação que se suprem lacunas, erros e omissões da matrícula ou
registro, sendo ela, também, utilizada para complementar ou atualizar
informações e dados ali contidos (SWENSSON, 1991, p. 162).

do
da
do
as

Estabelece o art. 186, da LRP:

A escrituração do protocolo incumbirá tanto ao oficial titular como ao seu
substituto legal, podendo, ser feita, ainda, por escrevente auxiliar
expressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal
mediante autorização do juiz competente, ainda que os primeiros não estejam
nem afastados nem impedidos (BRASIL, 1973).

Art. 175. São requisitos da escrituração do Livro nº 1 – Protocolo: I – o número de ordem, que seguirá
indefinidamente nos livros da mesma espécie; II – a data de apresentação; III – o nome do apresentante;
IV – a natureza formal do título; V – os atos que formalizar, resumidamente mencionados.
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Art. 176, § 1º, III – são requisitos do registro no Livro n. 2: 1) a data; 2) o nome, domicílio e
nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como: a) tratando-se de
pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, sua filiação; b)
tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
do Ministério da Fazenda; 3) o título da transmissão ou do ônus; 4) a forma do título, sua procedência e
caracterização; 5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações,
inclusive os juros, se houver.
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Art. 183. Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua apresentação.
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Art. 188. Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo nos
casos previstos nos artigos seguintes.
54
Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a
previa matricula e o registro do titulo anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a
continuidade do registro. LRP, art. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que
dependa da apresentação de titulo anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro.
50
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Todavia, se o interessado no registro for o encarregado de fazê-lo, ou algum
parente seu, em grau que determine impedimento, qual seja, até terceiro grau, o ato
deverá ser praticado pelo substituto legal do oficial, segundo art. 15, da LRP.
No que se refere à apresentação de títulos no mesmo dia, estabelecem os arts.
191 e 192, da LRP:

Art. 191. Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se
constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel.
Art. 192. Prevalecerão para efeito de prioridade de registro, quando
apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob número
de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados
posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo menos, um expediente
diário.
Parágrafo único. Excetuam-se da norma deste artigo as escrituras públicas
lavradas na mesma data que, apresentadas no mesmo dia, determinem
taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo, para efeito de
prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar (BRASIL, 1973).

Na eventualidade do título ser apresentado em apenas uma via, poderá haver o
arquivamento do mesmo em cartório, sendo fornecida certidão de dos fatos constantes.
Após as etapas de apresentação do título em cartório, realizada a prenotação e o
lançamento do número do protocolo no título, ‘‘o apresentante poderá requerer que o
oficial lhe dê um recibo ou um comprovante da entrega do título e da sua prenotação
(DINIZ, 2007, p. 221).
Observa-se que a ausência de protocolo aos pedidos de registro ou a averbação
de títulos, inviabilizam que os processos sejam encaminhados posteriormente ao Juiz
Corregedor, mediante declaração de dúvida ou reclamações que, na sequência seriam
encaminhados ao Ministério Público, que tem participação obrigatória na defesa e em
respeito às normas positivadas55.
A matrícula do imóvel é essencial para o registro. Dessa forma, o art. 197, §1°
§1ºda LRP estabelece que ‘‘a matrícula será feita à vista dos elementos constantes do
título apresentado e do registro anterior que constar do próprio cartório’’ (BRASIL,
1973). Assim, ‘‘apenas a pessoa nominalmente referida no assento, como titular do
direito real, poderá transferir a outrem o direito ou onerá-lo’’ (DINIZ, 2007, p. 222).
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Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o
apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e
com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la [...]. LRP, Art. 200. Impugnada
a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de
10 (dez) dias.
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Ademais o art. 197 da LRP dispõe que ‘‘se o imóvel não estiver matriculado ou
registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do
título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do
registro’’ (BRASIL, 1973). Sobre o referido dispositivo, Maria Helena Diniz esclarece
que:

Se o outorgante não tiver seu nome lançado como titular do direito real, o
serventuário exigirá a apresentação do registro do título anterior, registrandoo antes de fazer o assento do título atual, satisfazendo a exigência legal da
continuidade do registro (DINIZ, 2007, p. 222).

Por sua vez, o art. 197, §2° da LRP informa ‘‘quando o título anterior estiver
registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão
atualizada comprobatória do registro anterior e da inexistência de ônus’’(BRASIL,
1973). Não obstante, pode ser que algumas exigências tenham que ser satisfeitas, caso
em que o oficial as indicará por escrito.
Diante desses pontos, estará realizado o registro no cartório da circunscrição
onde estiver o imóvel, se protocolizado o título, matriculado o imóvel e não havendo
nenhuma dúvida.

4.2.2 O Processo de Dúvida
A dúvida trata-se de um pedido de natureza administrativa, proposto pelo
oficial do Registro Imobiliário, a pedido do apresentante do título, a fim de que o juiz se
manifeste sobre a legalidade da exigência feita, em relação a um ou a vários
documentos, decidindo se é ou não indispensável ao registro pretendido.
Veja-se que o Oficial do Cartório do Registro de Imóveis tem 30 (trinta dias) a
partir do protocolo do pedido para decidir pelo registro ou não do título.
Assim, convém que o apresentante do título, não se conformando com a
exigência ou não a podendo satisfazer, solicite a instauração da dúvida, tendo em vista
que a exigência pode ultrapassar o rigor necessário.
Após certificar a prenotação e a suscitação da dúvida no título, o oficial
registrador deverá rubricar todas as folhas. Posteriormente, apresentante do título será
notificado e terá o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação perante o juízo,
remetendo, por fim, as razões da dúvida acompanhadas do título ao juízo competente.
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Caso a dúvida não seja impugnada no prazo de 15 (quinze) dias, mesmo assim,
haverá decisão por sentença, cabendo recurso de apelação em caso de não concordância
com efeito devolutivo e suspensivo.
De acordo com Nicolau Balbino Filho (2007, p. 40) que ‘‘o juízo competente
será o da Vara de Registros Públicos. Nas comarcas onde não houver Varas
especializadas será o juiz a quem couber conhecer o feito’’.
Nicolau Balbino Filho (2007, p. 41) esclarece que ‘‘[...] no processo de dúvida
não se ouvem testemunhas’’.
De acordo com o art. 202, da LRP ‘‘impugnada a dúvida, o Juiz proferirá a
sentença no prazo de cinco (5) dias, com os elementos constantes dos autos’’ (BRASIL,
1973). Já o art. 204 da LRP dispõe que:

Art. 204. Julgada improcedente a dúvida, o interessado apresentará de novo
os seus documentos, com o respectivo mandado, e o oficial, procederá, desde
logo, ao registro, declarando, na coluna de anotações do protocolo, que a
dúvida foi julgada improcedente, arquivando-se o mandado ou a cópia da
sentença. Se julgada procedente, expedir-se-á mandado ao oficial que
cancelará a prenotação (BRASIL, 1973).

Veja-se que a denegação do registro não impedirá o uso do processo
contencioso competente, sendo que o documento que for objeto de dúvida será
restituído ao interessado, independentemente de traslado.
Por fim, no tocante às custas do processo de dúvida, preceitua o art. 208, da
LRP ‘‘no processo de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo
interessado, quando a dúvida for julgada procedente’’ (BRASIL, 1973).
Por outro lado, havendo a improcedência do pedido não haverão custas a serem
pagas.

4.2.3 A Retificação do Registro

A retificação do registro ocorre quando se procura corrigir um registro
incorreto, omisso ou impreciso, com o fim de levantar a verdade56.
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Art. 213. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retificação,
por meio de processo próprio.
Art. 214. A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro constante do registro, desde que tal
retificação não acarrete prejuízo a terceiro.
§ 1° A retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso de erro evidente, o qual o oficial,
desde logo, corrigirá, com a devida cautela.
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Leciona Arnaldo Rizzardo (2007, P. 324) que ‘‘estando incorreto, omisso,
impreciso ou não exprimir a verdade o registro, e da mesma forma a averbação,
autoriza-se a correção por meio de retificação [...]’’.
Estabelece o art. 1.247 do CC/02 que ‘‘se o teor do registro não exprimir a
verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule’’.
A respeito do procedimento para retificação do registro Antônio Borges
esclarece que:

A retificação pode ser solicitada diretamente ao oficial do registro de
imóveis, quando o erro for material e simples, de modo que não atinja
interesses ou direitos de terceiros, ou se atingir estes estão acordes com o
pedido. A retificação deve ser judicial, quando envolve substância do registro
que possa interessar a terceiros e ao próprio interesse público, valendo dizer,
quando mesma for mais complexa e não havendo concordância de partes
interessadas (BORGES, 2007, p. 402).

Nesse sentido, pode-se antever que o procedimento previsto no art. 213 da LRP
é administrativo, não havendo a exclusão da prestação jurisdicional.
Deferido o pedido, o oficial do registro de imóveis irá proceder com averbação
da retificação à margem do registro, mencionando o número do protocolo, a data da
sentença e seu trânsito em julgado.

4.2.4 O Cancelamento do Registro
O cancelamento ‘‘é espécie do qual o gênero é a averbação, fazendo com
cessem os efeitos de outro ato registrário’’ (SOUZA, 2009, p. 80).
Para Caramuru Francisco (1999, p. 217) ‘‘o cancelamento é o ato do oficial do
registro de imóveis, na forma de averbação, que aniquila os efeitos de outro ato
registrário, que, ao mesmo tempo, faz nascer e morrer direitos reais ou ônus sobre bens
imóveis’’.

§ 2º Se da retificação resultar alteração da descrição das divisas ou da área do imóvel, serão citados, para
se manifestarem sobre o requerimento, em dez (10) dias, todos os confrontantes e o alienante ou seus
sucessores.
§ 3º O Ministério Público será ouvido no pedido de retificação.
§ 4º Se o pedido de retificação for impugnado fundamentadamente, o Juiz remeterá o interessado para as
vias ordinárias.
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O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação datada e assinada pelo oficial
ou seus substitutos legais e declarará a razão do cancelamento e o título em virtude do
qual foi ele feito (art. 249 da LRP).
Já o art. 250, da LRP estabelece que

O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do
registro, sendo promovido pelos interessados, mediante sentença definitiva
ou documento hábil, ou, ainda, a requerimento unânime das partes que
convierem no ato registrado, se capazes e conhecidas do oficial (BRASIL,
1973).

Nesse sentido, nota-se que o cancelamento será realizado em virtude de
cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sendo certo que enquanto não
cancelado o registro, este não produzirá todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra
maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
Desse modo, após o cancelamento do registro os feitos do ato registrário
estarão cessados, seja totalmente se o cancelamento for total, ou, parcialmente se o
cancelamento for parcial.

4.3 Estrutura do Registro de Imóvel em prol do Meio Ambiente

A função socioambiental da propriedade foi reconhecida pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, em seus artigos 5º, XXIII, 170, VI, 182, §2°,
186, II e 225. A partir de então, o Registro de Imóveis passou a atuar com
características que outrora não possuía mantendo funcionamento para potencializar a
função socioambiental, tendo em vista que o direito de propriedade deve exercido com
algumas limitações, ficando os proprietários ou posseiros obrigados a respeitarem as
normas e regulamentos administrativos, legais e ambientais.
Para Patryck de Araújo Ayala:
O principio da função socioambiental da propriedade, ‘‘superpõe-se à
autonomia privada que rege as relações econômicas, para proteger os
interesses de toda a coletividade em torno de um direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Somente a propriedade que cumpra a sua função
social, possui proteção constitucional. Por essa razão, seu descumprimento
importa a imposição de uma sanção: a desapropriação. Esta é suportada pelo
proprietário exatamente em razão do exercício irresponsável do direito e da
gestão inadequada dos recursos naturais (AYALA, 2012, p. 300).
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Desse modo, verifica-se que houveram vários avanços em relação à
publicidade inerente ao Registro de Imóveis que se preocupa com a função
socioambiental da propriedade na regularização fundiária atuando na incorporação do
direito de moradia, inclusive, no controle da aquisição pela usucapião administrativa, e
também contribui para a manutenção de espaços territoriais especialmente protegidos.
Também é possível citar outras situações que se pode utilizar a estrutura do
Registro de Imóveis para a disponibilidade de informações ambientais e consequente
garantia do cumprimento da função socioambiental da propriedade e proteção do meio
ambiente.
A seguir são demonstradas algumas das características do Registro de Imóveis
brasileiro que podem ser úteis a função socioambiental da propriedade e proteção do
meio ambiente:
a) Conforme exposto no capítulo anterior, o Registro de Imóveis trata-se de
um órgão que realiza serviço público (art. 236 da CRFB/88); Assim, o registrador
imobiliário que é dotado de fé-pública, tem plena legitimidade para publicizar
informações ambientais em seus livros, que serão providas de veracidade, agindo
juntamente com a Administração Pública.
b) Os Registros de Imóveis possuem um perímetro determinado de atuação;
Com sua organização territorial o Registro de Imóveis permite favorece o acesso das
partes interessadas facilitando a obtenção de informações, dentre elas, aquelas ligadas
aos passiveis ambientais. Vale apontar que as informações de caráter ambiental podem
ser decorrentes dos três entes federativos, fazendo necessária a utilização da estrutura do
Registro de Imóveis, em virtude da dificuldade de correlação entre os órgãos federais,
estaduais e municipais que tratam do meio ambiente.
Nesse passo, é imperioso que oficial de registro imobiliário dê grande
importância à informatização do cartório, o qual poderá gerar segurança no tráfego
imobiliário com a divulgação dos serviços disponibilizados, facilitando com agilidade,
eficiência e uniformidade as pesquisas imobiliárias e a troca de informações entre os
órgãos ambientais na eventualidade de existir uma rede entre os cartórios.
Marcelo Melo cita um exemplo referente a informatização dos cartórios no
Estado de São Paulo:

Um bom exemplo ocorre com a Associação dos Registradores Imobiliários
de São Paulo (ARISP), por meio de trabalho inovador que começou com os
cartórios da Capital do Estado e avança para as demais regiões, estabelecendo
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um sistema de comunicação eficiente chamado Ofício Eletrônico, no qual se
estabelecem uma rede com base de dados mínima e interconexão com a
Administração Pública, tudo isso com a segurança do sistema de certificação
digital decorrente da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil) criada pela MedProv 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (MELO, 2010,
p. 31).

c) O Registro de Imóveis se relaciona com todos os demais órgãos do Poder
Público; Por se tratar de um prestador de serviços públicos, o Registro de Imóveis
mantém forte vínculo com a Administração. Ademais, os ofícios imobiliários também
possuem relação com a Secretaria da Receita Federal (SRF) nas declarações dos
contribuintes sobre ‘‘Operações Imobiliárias (DOI) (art. 8º da Lei 10.426/02) que são
realizadas mensalmente pela internet e Secretaria do Patrimônio da União (SPU) (art.
3º-A do Dec.-lei 2.398/87) no caso de atos praticados em imóveis da União’’ (MELO,
2010, p. 31).
d) O Registro de Imóveis coloca a disposição dos interessados serviços
realizados por profissionais de alta qualificação técnica aprovados em concurso de
provas e de títulos (art. 3º da Lei n° 8.935/94); Assim, observa-se que os registradores
imobiliários detém um grande volume de conhecimento das diversas áreas ligadas a
profissão que somado à experiência e trabalho dos institutos de estudo, os capacita para
trabalhar não apenas com relação ao direito de propriedade, mas também às respectivas
limitações ambientais.
e) O Registro de Imóveis está conectado ao Sistema Geodésico Brasileiro
(SGP) (Lei n° 10.267/2001); Nesse ínterim nota-se que foi criada uma nova forma
descritiva da propriedade imobiliária chamada de georreferenciamento pela Lei n°
10.267, de 28 de agosto de 2001 alterou a Lei 6.015/73, o qual utiliza coordenadas
geográficas fixadas com o auxílio de satélites. Assim sendo, o georreferenciamento
trata-se de um mecanismo que contribui sobremaneira na identificação da situação de
espaços territoriais especialmente protegidos, facilitando a fiscalização e identificação
do proprietário para a determinação de medidas obrigacionais no âmbito cível, penal e
administrativo.
Diante de todos os aspectos, nota-se que a estrutura do Registro de Imóveis
fornece meios de garantir o cumprimento da função socioambiental da propriedade e a
proteção ambiental servindo como fonte de reforço da publicidade ambiental, o qual
deverá ocorrer naturalmente sem prejulgamentos que o inviabilizem pelos operadores
do direito.
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4.3.1 A função Socioambiental e a Averbação das restrições ambientais no Registro de
Imóveis

A nova dimensão que se criou com a transformação do exercício do direito de
propriedade que era absoluto e após a CRFB deverá atender a uma função
socioambiental, ensejou a prevalência do interesse social sobre os interesses particulares
do proprietário, cedendo lugar ao cumprimento de uma função social, inclusive em se
tratando de interesses sociais relacionados à proteção e preservação do meio ambiente,
de forma que ao proprietário de um bem imóvel se impõe o dever de exercer o seu
direito de propriedade não apenas em seu próprio interesse, mas em benefício da
coletividade.
Diante desse quadro de observância da função socioambiental no exercício da
propriedade, afigura-se extremamente necessária a publicização das restrições
ambientais na matrícula dos imóveis envolvidos, no Registro de Imóveis competente.
Conforme tratado no capítulo anterior, a publicização no plano do Registro de
Imóveis poderá ocorrer por dois atos distintos: o registro ou a averbação.
O registro é utilizado para os atos constitutivos, translativos ou declaratórios de
direitos reais sobre imóveis. Já a averbação é ato acessório, que depende de matrícula e
de registro preexistentes, e que tem por finalidade levar a conhecimento de terceiros
‘‘uma situação jurídica de fato, dando publicidade e gerando efeitos perante terceiros de
uma circunstância capaz de influenciar no próprio registro, alterando-o, modificando-o,
ou, até mesmo, extinguindo-o’’ (RAYMUNDI, 2011, p. 126).
Assim, através da averbação torna-se possível atender ao princípio da
concentração registral, fazendo-se publicizar, na matrícula de imóveis, informações
relacionadas a ocorrências ou atos que possam alterar modificar, esclarecer ou extinguir
determinados elementos constantes do direito real registrado.
Veja-se que o Registro de Imóveis não concentra informações, mas reflete os
atributos do direito de propriedade que atualmente deve respeitar contornos
socioambientais. Publicizar informações referentes ao direito de propriedade sempre foi
à função do Registro de Imóveis, havendo uma evolução do direito de propriedade que é
refletida de forma eficaz no fólio real. 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
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registro; são realidades consequentes ou do fenômeno registral (art. 676 do
CC) ou de fatos típicos referidos na lei (art. 530 do CC.) (JACOMINO, 2002,
s/p,).

Com isso, verifica-se que o princípio da concentração aliado aos princípios da
segurança jurídica e da publicidade registral, aplicados na esfera ambiental,
proporcionam um campo maior de atuação do Registro de Imóveis, por meio da
averbação das restrições ambientais na matrícula do imóvel, tratando-se de um
importante instrumento de prevenção de danos ambientais e segurança jurídica para a
administração dos interesses coletivos ambientais.
Desta maneira, o Registro de Imóveis se constitui em um importante
instrumento de informações que poderá contribuir com a prevenção de degradações
ambientais conhecidas, previsíveis e iminentes, proporcionando o levantamento de
medidas por parte de órgãos estatais de proteção ao meio ambiente e da coletividade,
em um tempo capaz de amenizar ou até mesmo impedir a ocorrência de danos ao meio
ambiente. Para Fabiano Raymundi:

Na pós-modernidade, em que a informação é sinônimo de poder, o Registro
de Imóveis se constitui em um dos mais importantes órgãos públicos da
atualidade, contendo em seus registros informações valiosas para a proteção
do cidadão, funcionando como um instrumento de prevenção de litígios,
auxiliando na proteção ambiental ao publicizar situações, fatos ou atos
jurídicos capazes de restringir o exercício do direito de propriedade em nome
da sua função sócio-ambiental (RAYMUNDI, 2011, p. 130).

Assim, em atendimento aos princípios da informação e da prevenção o
Registro de Imóveis proporciona segurança jurídica e auxilia a atuação dos órgãos
ambientais através da simples expedição de certidão, levando ao conhecimento de toda
sociedade a situação jurídica de um determinado imóvel, inclusive acerca de matéria
ambiental, antes que sejam tomadas providências pertinentes em prol do meio ambiente.
Verifica-se que a publicidade ambiental no Registro de Imóveis é medida
salutar que traz várias vantagens tanto para os indivíduos como para o Poder Público e
os competentes órgãos ambientais, tratando-se ainda de uma forma eficaz de prevenção
dos futuros adquirentes.
Não obstante, ainda é preciso vontade política e uma otimização dos serviços
informatizados dos cartórios para o ajustamento da legislação brasileira que trata da
matéria a essa nova tendência pós-moderna de publicização de direitos, tendo em vista
que somente haverá um controle integral da degradação ambiental com a operação de
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um sistema que previna futuros danos ao meio ambiente, publicizando as regras de
aproveitamento e utilização do solo nas respectivas matrículas.
Fabiano Raymundi considera que afigura-se de extrema importância a
averbação das restrições ambientais na matrícula dos imóveis e declara que:

No mundo pós-moderno, urge a necessidade de adaptação do Registro de
Imóveis à função socioambiental da propriedade, utilizando-se a estrutura do
Registro de Imóveis e sua publicidade para a publicidade das restrições e
informações de cunho ambiental. A estrutura do Registro de Imóveis afigurase apropriada para tal desiderato por ser um serviço público exercido por
profissionais qualificados por aprovação em concurso público, organizado
territorialmente, facilitando o acesso a todos os brasileiros às informações
constantes de seus registros e que possui estreitas relações com vários órgãos
da administração pública, facilitando o tráfego das informações.

Diante dessas considerações, verifica-se que o Registro de Imóveis trata-se de
um órgão que possui estrutura para proporcionar segurança ao tráfego imobiliário e
proteção ao meio ambiente com a publicidade registral que informará com eficiência ao
Poder Pública e toda coletividade a importância do cumprimento da função
socioambiental da propriedade, educando-os a exercer o direito de propriedade de forma
racional e sustentável.
Vale apontar que a publicidade registral ambiente na Espanha serve de modelo
para vários países ao redor do mundo, inclusive para o Brasil, tratando-se de um
mecanismo de grande importância, que auxilia de forma eficiente a divulgação de
informações ambientais relacionadas à propriedade imobiliária que é facilitada com a
troca de informações entre os órgãos ambientais e o Registro de Imóveis. Diante disso,
no próximo tópico serão demonstrados vários aspectos sobre publicidade registral e o
acesso à informação ambiental na Espanha.

4.4 A Publicidade Registral e o Acesso a Informação Ambiental na Espanha

Nas últimas duas décadas, o Colégio de Registradores de Propriedade,
Mercantis e de bens Móveis da Espanha tem progredido com trabalhos relacionados ao
Registro de Imóveis como órgão destinatário de informações ambientais.
Os estudos sobre a possibilidade de utilizar a publicidade registral ligada à
preservação ambiental ganharam força com o ‘‘Relatório de Especialistas’’ publicado
em 1 de outubro de 2002, denominado o ‘‘Registro de Imóveis como ferramenta para
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Sustentabilidade’’ realizado pelo Colégio de Registradores de Propriedade, Mercantis e
de bens Móveis da Espanha por solicitação da Agência Europeia de Meio Ambiente.
Tratou-se de trabalho de elevado nível técnico-registrário e ambiental servindo
de modelo para todos os sistemas de registro imobiliário europeu.
Destaca-se inicialmente que a expressão ‘‘meio ambiente’’ apareceu pela
primeira vez no Decreto 2.414/61, de 30 de novembro de 1961, que trata das
‘‘atividades penosas, insalubres, nocivas e perigosas’’. Posteriormente a Constituição
Espanhola de 1978, refere-se ao meio ambiente em seu artigo 45, da seguinte maneira:

Art. 45. 1. Todos têm o direito de desfrutar de um ambiente adequado para o
desenvolvimento da pessoa, assim como é seu dever conservá-lo.
2. Os poderes públicos cuidarão da utilização racional de todos os recursos
naturais, com o fim de proteger e melhorar a qualidade de vida e defender e
restaurar o meio ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade
coletiva.
3. Para quem viole o dispositivo no segmento anterior, nos termos da lei, são
estabelecidas sanções penais, ou, em cada caso, administrativas, bem como a
obrigação de reparar o dano causado (ESPANHA, 1978).57

Dessa forma, houve o interesse de integrar o meio ambiente em todos os
setores e tornar mais acessível à informação ambiental aos cidadãos espanhóis que se
complementa e coordena com a informação registral, em busca do estabelecimento de
um modelo efetivo de colaboração com os Registros Jurídicos em garantia das políticas
meio ambientais, outorgando informação e segurança jurídica.
O Registro de Imóveis Espanhol tem por finalidade principal dar segurança às
transações jurídicas imobiliárias, para garantir a existência e conteúdo dos direitos de
propriedade que se constituam e inscrevam sobre as propriedades registrais, de modo
que, quem adquirir tais direitos confiando em sua descrição registral e o inscreva a seu
favor será protegido pelo ordenamento jurídico. Desse modo, quem adquirir um direito
inscrito sobre uma propriedade registral tem conhecimento que forma sua decisão com
base na informação registral.
Tal fato se insere na publicidade registral e o direito de informação que tem os
cidadãos espanhóis, inclusive, informações relativas a dados ambientais que ficam
57

Texto original: Art.45. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para
quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

83
armazenados em Registros Administrativos conduzidos e geridos por diferentes
Administrações Públicas Ambientais, conforme outorgado na Constituição Espanhola
de 1978: a central ou Estatal, a das Comunidades Autônomas, as Deputações
Provinciais, as Prefeituras, as Agências etc.. de forma que os Registros da Propriedade
Mercantil, como Registros Jurídicos, possam integrar e tornar acessível aos cidadãos tal
informação ambiental e dar-lhes plena validez erga omnes.
Por seu turno, a informatização, é o suporte para disponibilização do acesso à
informação de forma célere e eficiente, onde todos os registros de propriedade estão
ligados em rede, e possuem softwares avançados de visualização das propriedades que
estão georreferenciadas, podendo-se obter fotos via satélite.
Marta Valls Teixidó e Mercedes Tormo Satonja citando Vicente José GarcíaHinojal López, esclarecem que:

Em matéria de acesso à informação meio ambiental a norma que mais
influenciou em sua configuração foi a Diretiva 90/313/CEE do Conselho que
até o Convênio de Aarhus havia sido a única que atribuía no plano
internacional direito à informação meio ambiental a todas as pessoas, com
caráter geral. Este Convênio confere a qualquer pessoa física ou jurídica o
direito de ter acesso à informação meio ambiental que se encontra no poder
das autoridades (LÓPEZ apud TEIXIDÓ; SATONJA, 2008, s/p.). 58

Já José Luis Salazar Máñez descreve as atuações e procedimentos específicos,
mediante os quais é possível articular a proteção registral do meio ambiente na Espanha:

a) A que resulta da necessidade de que ingressem no Registro de Imóveis
todas aquelas atuações reorganizadoras da realidade imobiliária e das
titularidades sobre ela existentes, cujo objeto seja a proteção de certo âmbito
natural, de forma que o Registro publique as novas propriedades criadas e
determine os direitos de propriedade públicos ou privados sobre aquelas.
Assim, já na atualidade, diversas disposições legais e regulamentares
estabelecem a necessidade de inscrição no Registro de Propriedade de tais
atuações; b) O controle mediante a qualificação do registrador do
cumprimento dos requisitos impostos pela legislação protetora do meio
ambiente, para que acessem o registro e, portanto, para que adquiram plena
eficácia, determinados atos e negócios jurídicos cujas consequências possam
gerar algum impacto ambiental. A legislação de proteção meio ambiental e as
medidas de caráter administrativo, por meio das quais se produz sua
execução, precisam, para sua plena efetividade, do controle de sua
observância, realizado pelas administrações e pelos tribunais de justiça; c) A
constância no Registro de Imóveis, na documentação de cada propriedade
afetada, daquelas limitações impostas sobre as titularidades existentes sobre a
58

Texto original: 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.
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mesma por razão de sua qualificação meio ambiental, ou das obrigações que
por tal motivo tenham sido impostas a seu titular (MÁÑEZ, 2010, p.179181).

E o autor ainda faz as seguintes conclusões a respeito das atividades de
informação e segurança jurídica ambiental pelos Registros Jurídicos de Propriedade,
Mercantil e de Bens Móveis:

a) A efetiva aplicação da norma de proteção meio ambiental; portanto o
respeito e o cumprimento do que nela é estabelecido exigem a incorporação
de seu conteúdo à prática habitual de quem intervém no tráfico jurídico
imobiliário; b) Para que tal incorporação se produza, é preciso que as
previsões estabelecidas pela legislação meio ambiental possam concretizar-se
sobre determinadas propriedades; c) O Registro de Imóvel se converte num
instrumento de proteção da legalidade meio ambiental, mediante: - a
constância, no arquivo particular de cada propriedade (matrícula), de todas
aquelas circunstâncias de caráter meio ambiental que possam provocar
modificações em sua configuração física, gerar limitações de uso ou
exercício dos direitos, ou impor obrigações de fazer ou não fazer; - a
utilização do cartório como centro de difusão de informação meio ambiental
relativo ao território do distrito registral de que se cuide, aproveitando que se
trata de órgãos públicos, descentralizados e com grande implantação
territorial, completamente informatizados, e relacionados com os
departamentos de registro dos demais países da União Europeia (MÁÑEZ,
2010, p.186-187).

Diante disso, observa-se que a outorga de eficácia erga omnes aos direitos de
Propriedade passa pela publicidade, e as limitações ambientais atingem terceiros no
caso de publicidade efetuada anteriormente nos registros públicos adequados. Para
Francisco de Assis Palácios Criado (2010, p. 124), “hoje, mais do que nunca o tráfego
imobiliário necessita de um pressuposto: certeza. Pois a incerteza e a desordem
produzem a falta de progresso em qualquer país”. Nesse ponto, a publicidade registral
concede aos interessados informações certas e precisas relacionadas às propriedades
imobiliárias, sendo imprescindível que a informação ambientalmente relevante em face
do direito de propriedade, receba publicidade registral.
E Joaquín Delgado Ramos finaliza com a análise da utilização do Registro de
Imóveis para conferir maior publicidade de obrigações ambientais:

O legislador, além de restringir a faculdade sobre o domínio, também pode
impor certas obrigações legais ativas que têm como causa ou finalidade a
proteção do meio ambiente, estas obrigações são inerentes à propriedade
afetada, de modo que, em caso de transmissão, o novo adquirente fica subrogado as obrigações anteriores. Ou em outras palavras, a propriedade afeta
legalmente o cumprimento de tais obrigações.
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Se essas obrigações derivam da lei, sem necessidade de ato aplicativo, o
disposto na lei do direito de publicidade já é suficiente, de modo que não
precisa manter registros.
[...]
Mas são derivados de um ato particular, isto é, de um ato administrativo
singular que resolve impor esta ou aquela obrigação, ou um acordo pelo qual
o indivíduo assume certas obrigações de dar, fazer ou não fazer, se a
evidência é precisa no registro para o envolvimento real ou ‘'condição'’ para
os seus futuros proprietários (RAMOS, 2007. p. 102)59.

Portanto, a publicidade registral é um mecanismo de grande importância na
Espanha, servindo como forma eficaz de divulgação de informações ambientais
relacionadas a da propriedade imobiliária o qual é facilitada com a troca de informações
entre os órgãos ambientais e Registro de Imóveis.

59

Texto original: El legislador, además de restringir las facultades dominicales, puede también imponer
determinadas oblicaciones legales activas que tengan por causa o finalidad la protección del médio
ambiente, y haber que tales obligaciones Sean inherentes a la titularidad de la finca afectada, de modo
que, en caso de transmisíon, el nuevo adquirente se subrogue en las obligaciones del anterior. O dicho con
otras palabras, afectar legalmente la finca al cumplimiento de tales obligaciones. Si dichas obligaciones
derivan directamente de la ley, sin necesidad de acto aplicativo, tendrían en la propia ley suficiente
publicidad, por lo que no precisarian de constancia registral. […] Pero se derivan de un acto concreto,
esto es, de un acto administrativo singular que resuelva imponer tal o cual obligación, o de un convenio
por el cual el particular asuma determinadas obligaciones de dar, hacer o no hacer, si se haría precisa sua
constancia registral para la afectación real o ‘afección’ de la finca y sus futuros titulares.
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5 ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (ETEP’s)

Procura-se tratar no presente capítulo da necessidade de publicização de
espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP’s) ou de relevância ambiental no
Registro de Imóveis, demonstrando exemplos que já estão em prática.
Os ETEP’s tratam-se de espaços com características socioambientais que
demandam uma ação do Poder Público visando garantir sua conservação/preservação
havendo com isso, limitações do direito de propriedade, sobretudo, a intervenção na
propriedade privada que é “todo ato do Poder Público que compulsoriamente retira ou
restringe direitos dominiais privados ou sujeita o uso de bens particulares a uma
destinação de interesse público” (MEIRELLES, 1992, p. 505).
A CRFB/88, em seu art. 225, § 1º, III determina que é atribuição do poder
público ‘‘definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei’’ a fim de assegurar a efetividade do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 1988).
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’’. (MEIRELLES,
2004. p.568). Entretanto, o conceito de espaços territoriais especialmente protegidos é
mais abrangente, eis que 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 que
conceitua os espaços territoriais especialmente protegidos como:

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 as diversidades de ecossistemas,
a proteção ao processo evolutivo das espécies, a preservação e proteção dos
recursos naturais (SILVA, 2011, p. 160-161).

Os ETEP’s estão distribuídos na legislação brasileira em várias modalidades,
apresentando níveis diferenciados de possibilidades de uso humano, todavia, não serão
todos os espaços territoriais especialmente protegidos que serão estudados na pesquisa,
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mas aqueles que tocam no conteúdo da propriedade imobiliária, afetando seus usos
(áreas protegidas), e que conferem determinados direitos que determinam o início da
execução de medidas corretivas de proteção ambiental.
Dessa forma, no presente estudo, podem-se materializar três categoriais
fundamentais de espaços territoriais especialmente protegidos que contribuem de
maneira direta para a “preservação da qualidade ambiental propícia à vida”, mas que
encontram fragilidades relacionadas aos conflitos de uso e ocupação do solo e
especulação imobiliária, quais sejam: as Áreas de Proteção Especial (APE), a Área de
Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal Florestal (RLF), os quais serão
abordadas nos tópicos seguintes iniciando-se pelas Áreas de Proteção Especial (APE).

5.1 Áreas de Proteção Especial (APE)

Com as Áreas de Proteção Especial pretende-se prevenir o meio ambiente de
lesões aos mananciais, ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico
decorrentes da urbanização. Diante disso, as Áreas de Proteção Especial (APE)
enquadram-se, inicialmente, no contexto de parcelamento de solo para o
estabelecimento de loteamento.
É justamente com este intuito que o art. 13, I da Lei Federal n° 6.766/1979, que
dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano:

Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos
e desmembramentos nas seguintes condições:
I - quando localizados em 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; (BRASIL,
1979).

Por seu turno, veja-se que o art. 3º, III da Lei n° 6.766/79, não permite o
parcelamento “em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção” (BRASIL, 1979). Tal previsão se
existe para obstar o crescimento desordenado das cidades e o parcelamento desregrado
do solo urbano, de modo que seja compatibilizado o desenvolvimento das cidades com
a preservação do meio ambiente.
Em seguida, o art. 14 estabelece que ‘‘os Estados definirão, por decreto, as
áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo anterior’’ (BRASIL, 1979).
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Da análise desse dispositivo legal, percebe-se que o Poder Público deve dar
especial atenção e cuidado às aprovaçoes de loteamentos e/ou desmembramentos de
áreas urbanas localizadas em porções territoriais especialmente protegidas, sobretudo,
aos mananciais, o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico.
Diante disso, mostra-se de especial interesse na pesquisa tratar da publicidade
no Registro de Imóveis das áreas de proteção e recuperação dos mananciais e das áreas
contaminadas (AC).
Os mananciais de abastecimento público são fontes de água, superficiais ou
subterrâneas, utilizadas para abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação,
incluindo, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freáticos.
Nesse passo, as áreas contendo os mananciais devem ser alvo de atenção
específica, contemplando aspectos legais e gerenciais, todavia, constata-se que o
entendimento dos mananciais como uma tipologia de áreas protegidas tem sido restrito
por alguns Estados, mesmo com a incumbência definida pelo art. 14 da Lei n° 6.766/79,
sendo mais abrangentes nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
De acordo com Ana Euclydes:

Entre os anos de 1980 e 1990, foram criadas 19 APEs em Minas, das quais
13 se localizam na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH –,
tendo por finalidade a proteção de mananciais onde já ocorria a captação de
águas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)
(EUCLYDES, 2011, p. 30).

Nesse desiderato, a Lei n° 19.484/2011 alterada pelo art. 16 da Lei nº 20.922,
de 16 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à
biodiversidade no Estado de Minas Gerais (Novo Código Florestal de Minas Gerais)
inseriu no antigo Código Florestal Mineiro (Lei n° 14.309/2000) as Áreas de Proteção
de Mananciais (APM):

Art. 1° O caput do art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica
acrescido do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como
VII:
Art. 24. [...]
VI - áreas de proteção de mananciais, assim consideradas as áreas de recarga
de aqüíferos ou as áreas com mananciais estratégicos para a garantia do
abastecimento público de água de populações urbanas e rurais (MINAS
GERAIS, 2011).
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Estabelece, ainda, o art. 3º da referida Lei que:
As áreas de proteção especial – APEs, criadas com base na Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos municípios
com a finalidade de proteção de mananciais serão reavaliadas, no todo ou em
parte, mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com
o objetivo de promover seu enquadramento nos termos do inciso VI do art.
24 da Lei nº 14.309, de 2002, acrescentado por esta Lei, na forma, no prazo e
nas condições estabelecidos no regulamento desta Lei (MINAS GERAIS,
2011).

Já o Estado de São Paulo criou a Lei n° 9.866/97 que define os mananciais no
parágrafo único do art. 1º como ‘‘as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes,
emergentes ou depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para abastecimento
público’’ (SÃO PAULO, 1997). Referida lei também tratou de criar as Áreas de
Proteção aos Mananciais (APRM) estabelecendo diretrizes e normas para a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional60.
Os artigos 18 e 19 da Lei Estadual n° 9.866/97 dispõem que as APRM, suas
Áreas de Intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de
interesse regional serão criadas através de Lei Estadual, cabendo aos municípios
incorporarem ‘‘as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse para a
preservação, conservação e recuperação dos mananciais, definidas pela lei específica da
APRM’’ (SÃO PAULO, 1997).
Assim, a APRM tem o condão de determinar quais serão as restrições
necessárias à proteção ou conservação de determinada área, podendo-se notar que a Lei
Estadual n° 9.866/97 tratou-se de um manifesto avanço na proteção ambiental, pois o
estado de São Paulo tem sido caracterizado com uma crescente ocupação urbana
desordenada que causa graves danos às áreas de mananciais.
Em relação à publicidade das APRM, a Lei n° 9.866/97 estabelece que:

Art. 28. O licenciamento de construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos, usos e atividades em APRM por
60

Art. 3º . Para os fins previstos nesta lei, considera-se Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais APRM uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para abastecimento
público.
Parágrafo único . A APRM referida no "caput" deste art. deverá estar inserida em uma das Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, previstas no Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - SIGRH, instituído pela Lei nº 7663, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 4° . As APRMs serão definidas e delimitadas mediante proposta do Comitê de Bacia Hidrográfica e
por deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, ouvidos o CONSEMA - Conselho
Estadual de Meio Ambiente e o CDR - Conselho de Desenvolvimento Regional, e criadas na forma do
art. 18 desta lei.
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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.
1º 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.
2º 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.
3º 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 (SÃO PAULO, 1997).

Nesse caso, verifica-se que a descrição das restrições ambientais que incidem
sobre a área objeto da matrícula ou registro será comunicada pelo órgão competente de
toda a área protegida, tratando-se de uma complexa especialização das APRM, o qual
dificulta a análise do registrador imobiliário.
Dessa maneira, seria mais adequado que o órgão competente indicasse quais as
matrículas ou transcrições atingidas pela proteção ambiental, para que o registrador
proceda com a averbação e relate a existência de área de proteção e recuperação a
manancial conforme lei estadual, mapa e memorial descritivo arquivado no cartório.
Com isso, nota-se que apesar ser possível, a especialização das APRM não é regra geral,
de modo que a demarcação de determinada área não é tão mais importante do que a
publicidade das restrições decorrentes da instituição da área.
Por conseguinte, no que diz respeito às Áreas Contaminadas (AC) 61, mostra-se
interessante de início, demonstrar o conceito de poluição que é definido de forma
abrangente na Lei n° 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente):

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. 3º, III) (BRASIL, 1981).

Dessa maneira, em síntese, as Áreas Contaminadas representam espaços
geográficos que foram poluídos com qualquer tipo de substância ou resíduo.

61

Pode ser definida como toda porção territorial que comprovadamente tenha sido poluída por
quantidades ou concentrações de resíduos, substâncias ou produtos que nela tenham sido depositados,
acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados em condições tais que causem ou possam causar
impacto negativo à saúde humana ou ao meio ambiente.
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Do mesmo modo que na proteção dos mananciais, os Estados de Minas e
Gerais e São Paulo são os percursores no gerenciamento de áreas contaminadas no
Brasil que é uma série de ações que incluem a identificação, o diagnóstico e a
intervenção, visando à reabilitação de uma área.
Em Minas Gerais, a identificação das áreas contaminadas foi instituída pela
Deliberação Normativa COPAM nº 116/2008 e as orientações para o gerenciamento
estão definidas na Deliberação Normativa Conjunta dos Conselhos Estaduais de Política
Ambiental e de Recursos Hídricos – COPAM/CERH nº 02/2010.
As áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação devem ser informadas
pelos seus respectivos responsáveis de uma única vez por meio do Banco de
Declarações Ambientais. A partir do referido banco, foi criado o Inventário de Áreas
Contaminadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), para análises das
informações da lista de áreas contaminadas e reabilitadas no Estado de Minas Gerais.
Em relação ao Estado de São Paulo, observa-se que foi publicada a Lei nº
13.577, de 08 de julho de 2009, para dispor sobre o gerenciamento de áreas
contaminadas e dar segurança jurídica ao cadastro de áreas contaminadas que em
momento anterior era alicerçado em leis genéricas de poluição do solo.
Além disso, a lei descreve conceitos interessantes para serem observados,
como:

Área Contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria
que contenha 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.
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, depois de
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;
Cadastro de Áreas Contaminadas: conjunto de informações referentes aos
empreendimentos e atividades que apresentam potencial de contaminação e
às áreas suspeitas de contaminação e contaminadas, distribuídas em classes
de acordo com a etapa do processo de identificação e remediação da
contaminação em que se encontram;
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Remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou
redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso declarado (SÃOPAULO,
2009).

Vale ressaltar que o Cadastro de Áreas Contaminadas é bastante extenso
compreendendo informações sobre áreas suspeitas e potencialmente contaminadas, do
mesmo modo que o Inventário de Áreas Contaminadas em Minas Gerais.
Noutro lado, adentra no Registro de Imóveis tão somente as áreas efetivamente
contaminadas de acordo com o art. 24:

Classificada a área como Área Contaminada, o órgão ambiental competente
adotará 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 (cinco) dias, à
averbação da informação da contaminação da área na respectiva matrícula
imobiliária; IV – notificar os órgãos públicos estaduais envolvidos, as
Prefeituras Municipais e os demais interessados; V – notificar o órgão
responsável por outorgas de direito de uso de águas subterrâneas na área sob
influência da área contaminada, para que promova o cancelamento ou ajustes
nos atos de outorga; VI – iniciar os procedimentos para remediação da área
contaminada em sintonia com as ações emergenciais já em curso; VII – exigir
do responsável legal pela área a apresentação de Plano de Remediação.
Parágrafo único – Na impossibilidade de identificação ou localização do
responsável legal pela área contaminada, ou em sua omissão, deverá o órgão
ambiental competente oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis com vistas a
que seja divulgada, conjuntamente com as demais informações referentes à
matrícula do imóvel, a contaminação da área (SÃOPAULO, 2009). (Grifos
nossos).

Desse modo, observa-se que a publicidade das áreas contaminadas no Registro
de Imóveis ocorre para informar a poluição existente em determinada área de um
imóvel de modo que sejam tomadas providencias para o cumprimento da função
socioambiental da propriedade.
Marcelo Melo citando reportagem publicada na Revista IstoÉ revela que:

Levar ao Registro de Imóveis às áreas contaminadas pode impedir que
aconteçam casos como ocorrido em São Paulo no Condomínio Barão de
Mauá. A 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’’. (Revista IstoÉ, 2004, p. 95
apud MELO, 2010, s/p.).
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Assim, não restam dúvidas de que o Registro de Imóveis trata-se de um órgão
apto para a publicidade das Áreas Contaminadas, sobretudo, pela importância que as
AC significam para a propriedade, já que limitam a regularidade de seu uso.
Ademais, eventuais adquirentes também são privilegiados pelo conhecimento
de potencial risco de várias espécies de AC no imóvel, como locais com forte odor ou
contaminados por moléstia (doenças graves), próximos a tratamento de esgoto e
matadouros, havendo valorosa utilidade da averbação de tais informações no Registro
de Imóveis para conhecimento dos possíveis compradores.
A respeito disso, Paulo Affonso Leme Machado ensina que “a averbação das
informações no Registro Público tem também um caráter de higidez dos contratos, pois
pretende afastar a ignorância ambiental dos que queiram contratar relativamente a um
determinado imóvel” (LEME MACHADO, 2014, p. 714).
Outra espécie de AC bastante conhecida ocorre com a contaminação por ruído.
Nesse ínterim, os ruídos são notadamente prejudiciais a saúde humana, motivo pelo
qual o Poder Público limita sua emissão em níveis aceitáveis, entretanto, há
determinadas situações previstas em lei que permitem o ruído em alguns locais para
favorecimento de um interesse público maior como o transporte público, por exemplo.
Nesse caso, imóveis que se encontram próximos a aeroportos e vias férreas
(metrô), por exemplo, estão sujeitos a um expressivo nível de ruído capaz de afetar, por
consequências fáticas, seu valor econômico, merecendo seguramente publicidade
registral. Não obstante, registra-se que não são todos os casos que a publicidade de áreas
contaminadas no Registro de Imóveis gera uma desvalorização na propriedade, uma vez
que a mesma procura proporcionar maior segurança para o tráfego imobiliário servindo
de auxílio para todas as partes envolvidas.

5.2 Áreas de Preservação Permanente (APP)

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são espaços territoriais
legalmente protegidos62, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou
privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa que não pode ser
suprimida, em virtude da localização o qual se encontram, estando definidas na Lei
Federal n° 12.651/12 (Nova Lei Florestal) alterada pela Lei n. 12.727/12.

62

Conforme prevê a CRFB/88 no artigo 225, §1°, III.
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De acordo com o art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012 a APP é:

A área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL,
2012).

Em relação à definição constante no art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012, Paulo
Affonso Leme Machado aponta seis características presentes nas APPs:

a) é uma área e não mais uma floresta (no Código Florestal de 1965, com a
redação original, tratava-se de “floresta de preservação permanente”). A área
pode ou não estar coberta por vegetação nativa, podendo ser coberta por
vegetação exótica; b) não é uma área qualquer, mas uma “área protegida”,
proibindo-se “qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção” (Art. 225, § 1º, III, da Constituição); c) a área é
protegida de forma “permanente”, isto é, não é uma proteção descontínua,
temporária ou com interrupções; d) é uma área protegida, com funções
ambientais específicas e diferenciadas, apontadas na Lei n. 12.651/2012:
funções ambientais de preservação abrangendo os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade; função de facilitar o
fluxo gênico de fauna e de flora; proteção do solo, evitando a sua erosão e
conservando a sua fertilidade; finalidade de assegurar o bem-estar das
populações humanas; e) a vegetação situada em Área de Preservação
Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou
ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado; e f) a supressão indevida da vegetação na APP obriga o proprietário
da área, o possuidor ou o ocupante, a qualquer título, a recompor a vegetação,
e essa obrigação tem natureza real. Essa obrigação transmite se ao sucessor,
em caso de transferência da propriedade ou da posse do imóvel rural
(MACHADO, 2014, p. 16).

Sendo assim, observa-se que em virtude da proteção jurídica conferida as áreas
de preservação permanente, sua natureza jurídica é de limitação administrativa,
devendo-se permanecer inalterada, todavia, poderá haver a supressão de áreas por
autorização do órgão ambiental competente em caso de utilidade pública ou de interesse
social, após o devido processo administrativo, quando não existir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto. Nesse sentindo, a criação de loteamentos ou
condomínios nas margens de represas, rios e demais cursos d’água é um problema
constante no cotidiano dos registradores imobiliários e órgãos públicos ambientais.
Há duas formas de se instituir as APPs: por vontade do legislador ou por ato do
Poder Público. O art. 4° da Lei n. 12.651, trata da primeira forma, ao dispor que são de
preservação permanente, as áreas situadas em zonas rurais ou urbanas, com as seguintes
categorias:
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água (...); II - as áreas no entorno
dos lagos e lagoas naturais (...); III - as áreas no entorno dos reservatórios
d’água (...); IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica (...); V - as encostas ou
partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por
cento) na linha de maior declive; VI - as restingas, como fixadoras de dunas
ou estabilizadoras de mangues; VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; IX - no
topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da
elevação sempre em relação à base (...); X - as áreas em altitude superior a
1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; XI - em
veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado
(BRASIL, 2012).

Veja-se que há uma autoaplicabilidade da própria lei, independendo de registro
ou regulamentação para sua efetividade, pois a lei, além de lhes dar publicidade, indica
com relativa clareza a sua localização, em especial, em margens de cursos d’água, de
modo que atingem a todos os imóveis que se encaixem nas situações constantes da
conjugação dos artigos 3º, inciso II e 4º da Lei n° 12.651/2012.
Mas a averbação também poderá ser realizada com a apresentação de planta e
memorial descritivo do imóvel, elaborados por profissionais habilitado (engenheiros
florestais ou agronômicos, por exemplo) para que a especialização seja certificada,
tendo em vista que o procedimento de retificação de área poderá ser realizado pelo
registrador de imóveis (Lei n° 10.931/) ‘‘que poderá instruir profissionais técnicos a
demarcarem na planta e computarem a APP do imóvel retificando, consignando,
inclusive, referida informação na planta’’ (MELO, 2010, p. 54).
Assim, em função de um caráter didático a especialização das APPs no
Registro de Imóveis se mostra essencial para que futuros proprietários de um imóvel
tenham ciência da restrição, aumentando-lhes a consciência ecológica. Marcelo Melo
(2010, p. 54) ainda aponta que outra utilidade em se proceder à averbação da APP seria
‘‘ a facilidade do registrador imobiliário constatar uma exclusão no cômputo, em
eventual especialização de Reserva Legal Florestal por vedação expressa do Código
Florestal’’.
Por conseguinte, a segunda forma de APP, por ato do Poder Público, está
disposta no art. 6° da Lei n° 12.651/2012, havendo correspondência com a finalidade
das mesmas. Dessa forma, há a possibilidade do Poder Público, instituir outras áreas de
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preservação permanente, declaradas de interesse social por ato do chefe do executivo,
destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de
terra e de rocha; II - proteger as restingas ou veredas; III - proteger várzeas;
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou
histórico; VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
VII - assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar a defesa do
território nacional, a critério das autoridades militares; IX - proteger áreas
úmidas, especialmente as de importância internacional (BRASIL, 2012).

Diferentemente da forma prevista no artigo 4º da Lei n° 12.651/2012, na
eventualidade da APP constante do art. 6° se constituir em área de domínio privado,
haverá a desapropriação do imóvel e consequentemente sua transferência para o
domínio público, devendo-se indenizar o proprietário da área pelo prejuízo em seu
limitado exercício de propriedade. Não obstante, conforme pontua Frederico Amado
(2014, p. 221), ’’caso o decreto tenha abstração e generalidade, entende-se que não
haverá obrigação de ressarcir, pois restaria instituída uma limitação administrativa ao
direito de propriedade que deve ser suportada gratuitamente por todos’’.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as APPs possuem várias funções ou
se prestam a vários serviços ambientais:

A proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e
ocupação inadequados de encostas e topos de morro; A proteção dos corpos
d'água, evitando enchentes, poluição das águas e assoreamento dos rios; A
manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo
contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos e
evitando o comprometimento do abastecimento público de água em
qualidade e em quantidade; A função ecológica de refúgio para a fauna e de
corredores ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora,
especialmente entre áreas verdes situadas no perímetro urbano e nas suas
proximidades; A atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais
como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha
de calor" (BRASIL, 2012).

Por seu turno de acordo com Paulo Affonso Leme Machado as funções
ecossistêmicas das APPS estão compreendidas em si mesmo:

A vegetação, nativa ou não, e a própria área são objeto de preservação não só
por si mesmas, mas pelas suas funções protetoras das águas, do solo, da
biodiversidade (aí compreendendo o fluxo gênico de fauna e flora), da
paisagem e do bem estar humano. A área de preservação permanente - APP
não é um favor da lei, é um ato de inteligência social e é de fácil adaptação às
condições ambientais (MACHADO, 2014, p. 735).

97
Igualmente, José Afonso da Silva (2011, p. 174) assevera que a natureza
jurídica das APPs “não é de simples restrição imposta pelo Poder Público, mas decorre
de sua própria situação, de sua própria qualificação natural. São restrições, portanto, conaturais à existência da floresta nas condições indicadas”.
Vale ressaltar que as APPS não possuem somente o objetivo de preservar a
vegetação, mas possuem uma função ambiental muito mais abrangente, voltada, em
última instância, ‘‘a proteger espaços de relevante importância para a conservação da
qualidade ambiental como a estabilidade geológica, a proteção do solo e assim
assegurar o bem estar das populações humanas’’ (SCHAFFER et al, 2011, p. 09).
Dessa forma, os proprietários, possuidores ou ocupantes de APP que vierem a
causar danos em sua composição desmatando a sua vegetação, ficarão obrigados a
recompô-la em cumprimento a função socioambiental da propriedade que lhes impõe o
exercício o direito de propriedade, ‘‘o qual, somente é assim reconhecido quando atende
suas funções sociais e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado’’ (ASSUNÇÃO, 2013, p. 79).
Da mesma forma que ocorre com a com a Reserva Florestal Legal, observa-se
que as APPs serão definidas e especializadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de
modo que após a inscrição bastará à reprodução no Registro de Imóveis.
Por fim, um ponto favorável em especializar as Áreas de Preservação
Permanente consiste na dispensa da obrigação tributária, pois a Lei n° 9.393, de 19 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), estabelece que a APP é excluída do cálculo do imposto (art. 10, § 1º, II, a), e sua
especialização no Registro de Imóveis tem o condão de facilitar a isenção ou não
incidência. Assim, é evidente que as APPs tratam-se de espaços territoriais que
merecem uma atenção especial, de modo que a publicidade de referidas áreas é
fundamental para o Registro de Imóveis e a sociedade como todo devendo ser tratada
com prioridade pela importância ambiente e até econômica que representam.

5.3 A Reserva Legal (RFL) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) na Lei Florestal
n° 12.651/12

A Lei n° 7.803 de 18 de julho de 1989 alterou a redação da Lei nº 4.771, de 15
de setembro de 1965, indicando que a expressão Reserva Legal, trataria de determinada
percentagem de floresta protegida nas propriedades privadas rurais, impondo-se a
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obrigatoriedade da averbação na matrícula do imóvel, impedindo a alteração da sua
destinação em caso de transmissão63.
Por sua vez, o artigo 1º, §2º, III, da Lei nº 4.77/65 antigo Código Florestal, que
Reserva Legal era toda a área situada em posse ou propriedade rural, excetuada a de
preservação permanente, “necessária ao uso suste 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 de fauna e
flora nativas” (BRASIL, 1965). Veja-se que a Reserva Legal revela-se instrumento de
‘‘grande importância na manutenção da qualidade de vida e no equilíbrio ecológico.
Objetiva ela restringir o exercício da posse e da propriedade em delimitadas porções de
terra, visando salvaguardar uma conservação mínima do meio ambiente’’ (D’AVILA,
2015, p. 351). Conforme enfatiza Mariana de Paula e Souza Renan (2015, p.75) a
Reserva Legal (RL) espelha um dos institutos jurídicos de grande importância para a
‘‘política de preservação e conservação florestal no Brasil. Trata-se de limitação
administrativa na qual se exige do proprietário rural a manutenção de parcela da
propriedade, que deverá conter a cobertura de vegetação nativa daquele território’’.
Observa-se que o § 8º do art. 16, do da Lei nº 4.77/65, após redação dada pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001 determinava que, a área de reserva legal
deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente.
Como se vê tais dispositivos continham valiosas informações a respeito dos
limites da reserva, uma vez que averbação no registro público garantiria publicidade
irrestrita, oponível a todos, erga omnis. Tamanha era a importância da averbação da
reserva legal no registro de imóveis, que o Decreto Federal nº 6.686, de 2008 passou a
tipificar como infração a omissão em não se averbar a reserva legal, prevendo a pena de
advertência e multa diária de R$ 50,00 a R$ 500,00 por hectares. O ‘‘prazo final para
averbação passou a ser prorrogado por várias vezes, o último assinalado veio com
advento do Decreto n. 7.719, de 2012, que fixou em 11 de junho de 2012’’ (SANTOS,
2012, s/p.). Por seu turno, os Tribunais, reconhecem que a reserva legal trata-se de um
ônus real incidente sobre os imóveis:
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Art. 16 [...] § 2º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada
propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (BRASIL, 1989).
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AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE.
INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM E EX LEGE. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART.
68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE
RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIÇÃO.
(…) 1. (…) 2. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que os
deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação
propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse, independente do
fato de ter sido ou não o proprietário o autor da degradação ambiental. Casos
em que não há falar em culpa ou nexo causal como determinantes do dever
de recuperar a área de preservação permanente. 3. Este Tribunal tem
entendido que a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva
legal nas propriedades rurais configura dever jurídico (obrigação ex lege) que
se transfere automaticamente com a mudança do domínio, podendo, em
consequência, ser imediatamente exigível do proprietário atual. (…) Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe 12/03/2014).
ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL
EM PROPRIEDADES RURAIS: DEMARCAÇÃO, AVERBAÇÃO E
RESTAURAÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO EX
LEGE E PROPTER REM, IMEDIATAMENTE EXIGÍVEL DO
PROPRIETÁRIO ATUAL. 1. Em nosso sistema normativo (Código Florestal
- Lei 4.771⁄65, art. 16 e parágrafos; Lei 8.171⁄91, art. 99), a obrigação de
demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal nas propriedades rurais
constitui (a) limitação administrativa ao uso da propriedade privada destinada
a tutelar o meio ambiente, que deve ser defendido e preservado 'para as
presentes e futuras gerações' (CF, art. 225). Por ter como fonte a própria lei e
por incidir sobre as propriedades em si, (b) configura dever jurídico
(obrigação ex lege) que se transfere automaticamente com a transferência do
domínio (obrigação propter rem), podendo, em conseqüência, ser
imediatamente exigível do proprietário atual, independentemente de qualquer
indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de outro nexo causal que não
o que se estabelece pela titularidade do domínio (STJ, REsp 1.179.316⁄SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.6.2010,
DJe de 29.6.2010).

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de se demarcar, restaurar e até averbar
a área de Reserva Legal nas propriedades rurais, o qual se transferia de forma
automática com a mudança do domínio, sendo imediatamente exigível do proprietário
atual. Para obter êxito na averbação, fazia necessária a apresentação de diversos
documentos pelo interessado, dentre eles: a prévia aprovação do órgão ambiental
competente (termo de reserva legal aprovado pela FATMA) e planta assinada pelo
engenheiro e proprietários, com anotação de responsabilidade técnica – ART.
Entretanto, depreende-se que a Lei n° 12.651/2012 (Nova Lei Florestal) trouxe
novo posicionamento a Reserva Legal ao dispensar sua averbação à margem da
matrícula do imóvel, revogando referidos dispositivos e estabelecendo como necessário,
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a partir de então, no parágrafo 4° do artigo 18, apenas o registro da Reserva Legal no
Cadastro Ambiental Rural – CAR, com Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012.
Assim, os dispositivos constantes nos artigos 3º, inciso III, 14,§1° e 18, §4° da
Lei n° 12.651/2012 (Nova Lei Florestal) possuem as seguintes redações:
Art. 3° Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[...]
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna
silvestre e da flora nativa;
Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar
em consideração os seguintes estudos e critérios:
[...]
§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada
deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no
CAR, conforme o art. 29 desta Lei.
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer
título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório
de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação
desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar
fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato (BRASIL, 2012).

Sendo assim, verifica-se que a averbação no Registro de Imóveis a partir de
2012 é facultativa, servindo de retrocesso a proteção ambiental eis que as averbações
registrais conferem publicidade e veracidade às informações ambientais, garantindo
segurança jurídica aos registros imobiliários de forma que os espaços legal e
especialmente protegidos sejam tutelados, havendo um controle, eficiência e
transparência dos negócios imobiliários
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento de auxílio no processo
de regularização ambiental de propriedades e posses rurais, revelando-se uma base de
dados ‘‘estratégica para o controle, o monitoramento e o combate ao desmatamento das
florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil bem como mostra-se um
instrumento para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais’’ (D’AVILA,
2015, p.353).
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O CAR foi criado pela Lei nº 12.651/12 e sua regulamentação ocorreu por
meio do Decreto nº 7.830/12, que criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural SICAR, objetivando integrar o CAR a todas as Unidades da Federação.
Trata-se de registro público eletrônico no qual, obrigatoriamente, todos os
imóveis rurais devem ser cadastrados, ficando a inscrição em tal registro, a cargo de
órgão ambiental municipal, estadual ou federal. Impõe à União, Estados e o Distrito
Federal, por ato do Poder Executivo, a implantação de Programas de Regularização
Ambiental – PRAs, com objetivos de adequação dos imóveis rurais aos termos da
legislação. Assim, o CAR torna os processos mais céleres e modernos, ao permitir que
os proprietários ou possuidores rurais declarem suas áreas verdes por meio de uma
plataforma online.
Em 2014, o Ministério do Meio Ambiente editou a Instrução Normativa n° 02,
de 05 de maio de 2014, que considerou o CAR implantado no âmbito nacional e
determinou o prazo legal de um (01) ano, para adesão dos possuidores rurais e
proprietários ao cadastro.
De acordo com o artigo 12 da Instrução Normativa do Ministério do Meio
Ambiente 02/14, que regulamentou o CAR em âmbito nacional, as informações a
serem disponibilizadas no Cadastro são as seguintes: a) número de registro do imóvel
no CAR; b) Município; c) Estado; d) área do imóvel; e) área de remanescente de
vegetação nativa; f) área de Reserva Legal; g) Áreas de Preservação Permanente; h)
áreas de uso consolidado; i) Áreas de uso restrito; j) áreas de servidão administrativa;
l) áreas de compensação e m) situação do imóvel rural no CAR.
Consoante expõe o Ministério do Meio Ambiente (2012):

O CAR consiste no levantamento de informações georreferenciadas do
imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva
Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas
de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa
digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico
ambiental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012, s/p.).

Como benefícios do CAR destacam-se: o de possibilitar o planejamento
ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR,
acompanhada de compromisso de regularização ambiental quando for o caso, é prérequisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos benefícios
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previstos nos Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei 12.651/1264.
Mas também há críticas, mormente no que diz respeito ao processo de
estabelecimento nacional do sistema, que apresenta fragilidades. Conforme Flavia
Camargo (2014, s/p.) elucida, com o objetivo de simplificar o processo, esse sistema
‘‘retira a obrigatoriedade de um técnico para a realização do cadastro e, assim, permite
que o próprio produtor rural faça a sua planta do imóvel com a delimitação do perímetro
e das respectivas áreas de conservação, diretamente sobre a imagem de satélite’’.
Nesta seara, é factível a possibilidade de inserção de dados errôneos e
imprecisos, tendo em vista a dispensabilidade de capacitação técnica, o que era
essencial no regime anterior, uma vez que a análise e a aprovação pelo órgão ambiental
ocorriam em momento anterior. Por conseguinte, nota-se que os órgãos ambientais
deverão validar todas as informações declaradas, o que certamente gerará empecilhos,
diante da possibilidade de vários erros na alimentação dos dados e até mesmo má-fé por
parte de alguns indivíduos, e isso dificilmente ocorreria no caso da prestação de
informações por pessoas legalmente habilitadas e sob responsabilidade.
Outro problema é que de acordo com o artigo 2° do Decreto 7.830/12, a
demora na manifestação do órgão ensejará a validade temporária dos cadastros, o que
gera maior insegurança acerca da veracidade das informações prestadas, tendo em vista
o grande déficit no quesito fiscalização com a realização de vistorias nos imóveis e
solicitação de esclarecimentos.
Observa-se que o CAR ainda não foi implementado, em vários Estados, de
modo que, nesses Estados, a obrigação de averbação na matrícula do imóvel se mantém,
entretanto, em que pese haver celeridade e modernidade no processo, verifica-se que
a nova Lei Florestal que desobrigou a averbação da área de Reserva Legal originária
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, preteriu ao ostracismo um importante
aliado ao meio ambiente: o registro público.
De todo modo, é patente que a publicidade decorre da própria lei como no caso
de espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225,§1°, III da CRFB/88) por se
tratarem de áreas públicas ou privadas, sujeitas a regime especiais, sobre as quais
incidem limitações objetivando a sua proteção, ou em outros meios como no caso
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Disponível em: http://www.car.mg.gov.br/#/site/sobreocar.
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publicidade imobiliária com a reserva florestal legal65, o qual fornece conhecimento
sobre todas as informações sobre o imóvel reunidas na matrícula do imóvel66 e vincula
definitivamente futuros adquirentes de imóveis, revelando-se ‘‘preocupante o fato de
que, com o novo Código Florestal67, seja apenas facultativa a averbação da reserva legal
- com sua delimitação e correta localização, na matrícula do imóvel’’ (D’ÁVILA, 2015,
p. 364).
Não há duvidas de que a finalidade de se averbar a Reserva Legal é em
especial, dar publicidade à reserva, para que novos adquirentes de um determinado
imóvel tenham conhecimento de sua localização e suas características respeitando-se à
finalidade da lei, que estabelece o dever de conservação e reabilitação dos processos
ecológicos para sadia qualidade de vida de todos os seres vivos.
Assim, ressalta-se que com referida facultatividade, possíveis adquirentes,
poderão carecer de informações relativas aos imóveis, devendo encaminhar seus
pedidos de informações sobre reservas legais aos órgãos públicos competentes, o que na
maioria das vezes demanda um longo período, não sendo observado o princípio da
vedação ao retrocesso ambiental, pois é sabido que a reserva legal é um ônus que incide
sobre imóveis, e com isso, deve constar na matrícula, somando-se a isso situações
jurídicas não consolidadas, mas que repercutem na propriedade, como exemplo, ações
penais por crimes ambientais, a existências de áreas contaminadas, autuações
ambientais, ações civis públicas, dentre outras situações.
Sobre a carência de informações relativas aos imóveis, Ingrid Noetzold de
Almeida faz indagações e cita o seguinte exemplo, expondo seu ponto de vista ao final:

A falta de informações de natureza ambiental no fólio real é evidente gerador
de incertezas. Em quais e quantos órgãos um potencial comprador de um
imóvel deve buscar informações para ter conhecimento de todas eventuais
pendências ambientais sobre o bem? Qual o custo dessa busca? Não seria
65

O conceito legal de Reserva Florestal Legal está no art. 3º, III da Lei n. 12.651/2012, o qual define
que é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com função de assegurar o
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. É disciplinada pelo
art. 225, §1º, III da CRFB/88 e pela Lei n° 12.651/2013, possuindo as seguintes características: a)
imposta por lei; b) imposta de forma unilateral pelo Poder Público; c) caráter geral; d) forma gratuita.
São áreas determinadas na parte de dentro da propriedade, com a devida aprovação do órgão ambiental,
o qual há o dever de preservar ou restaurar a vegetação respeitando as normas legais.
66
No registro de imóveis serão feitas, além da matrícula, todas as averbações e quaisquer ocorrências que
alterem o registro dos bens ali registrados (art. 167, II, da n. Lei 6.015/73).
67
Veja-se que além da Lei n° 12.651/12, o Brasil possui importantes leis de proteção de proteção
ambiental, dentre elas destacam-se a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente e a Lei n° 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados de informações
ambientais, além de subscrever acordos internacionais e disponibilizar informações ambientais.
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mais fácil que essas informações de natureza ambiental viessem a ser
informadas no fólio real para o conhecimento do possível adquirente? Um
exemplo interessante da problemática pode ser evidenciado na apelação cível
n. 2009.005843-1[1] do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cujo relator
fora o Desembargador Luiz Fernando Boller. No caso em questão foi
realizada a alienação de lotes integrantes de um loteamento urbano que se
encontrava aprovado pelo órgão ambiental estadual (no caso a FATMA), mas
que havia sofrido embargo do IBAMA poucos dias antes da alienação. Ou
seja, o alienante tinha conhecimento de que pairava sobre o imóvel um
embargo de órgão ambiental, mas, não obstante, realizou a alienação sem
mencionar tal pendência. Posteriormente, foi ajuizada ação civil pública pelo
Ministério Público Federal com objetivo de declarar a nulidade da licença
ambiental concedida pela FATMA, bem como condenar o proprietário à
recuperação integral do dano ambiental. Tanto o embargo do IBAMA, como
a ação civil pública, resultaram na inutilidade dos lotes para a finalidade
pretendida pelo adquirente, ou seja, a construção de residências. Com base no
“dolo negativo” (art. 147 do Código Civil), o Tribunal anulou o negócio
jurídico e determinou o restabelecimento das partes à situação original, com a
devolução dos valores pagos aos compradores. Trata-se de caso emblemático,
pois o loteamento encontrava-se licenciado pelo órgão ambiental estadual.
No momento da aquisição, todavia, pairava sobre o imóvel embargo
ambiental pelo IBAMA, que não era, na época, de potencial conhecimento
dos adquirentes. Como se precaver de um caso como este? No mínimo o
potencial comprador teria que diligenciar perante os órgãos federais de todos
os entes federativos e perante a Justiça Federal e Estadual, cível e criminal.
Mesmo assim, ainda não conseguiria informações sobre o embargo em
questão. O custo desse cuidado é inegável, e poderia ser facilmente evitado
com a realização de um ato registral por parte no IBAMA no Registro de
Imóveis, tão logo efetivado o embargo (ALMEIDA, 2016, s/p.).

Fica claro, a importância para a segurança jurídica emanada pelo Registro de
Imóveis com o fornecimento de informações sobre a existência de passíveis ambientais.
Por sua vez, Luciano Hellstrom descreve um bom exemplo sobre a importância
da publicidade registral ambiental:

Imagine que determinado condomínio fora construído sobre uma área que
outrora sofreu contaminação de substanciais tóxicas no solo e subsolo.
Passados alguns anos, determinados moradores começam a perceber que o
solo exala mau cheiro ao ser irrigado ou quando recebe águas pluviais,
causando diversos tipos de doenças. Feita a análise do solo, percebe-se que
o mesmo encontra-se contaminado por substanciais altamente tóxicas ao
meio ambiente. Esse tipo de problema poderia ser evitado, se as áreas
contaminadas tivessem publicidade registral no Registro de Imóveis. Para a
doutrina, área contaminada é aquela onde há poluição causada por
quaisquer substanciais que tenham sido depositadas, armazenados,
enterrados ou infiltrados, causando impacto à saúde humana e ao meio
ambiente. Se às áreas contaminadas estivessem publicidade registral
ambiental, os futuros adquirentes iriam saber dos riscos ambientais e a
saúde humana, podendo evitar futuros riscos a sociedade, cabendo ao
legislador editar normas que possibilitem a averbação de áreas
contaminadas na matricula imobiliária (HELLSTROM, 2016, s/p.).

No que diz respeito à obrigatoriedade de averbação da inscrição no Cadastro
Ambiental Rural na matrícula do imóvel, entende-se que a falta de dispositivo expresso
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na Lei n° 12.651/12, não elide sua obrigatoriedade, em virtude da função
socioambiental dos Registros de Imóveis, de protetores da propriedade imobiliária e do
Direito de Propriedade. Tal entendimento foi determinado no Provimento CG N.º
36/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 08 de novembro de 2013 e
pelo Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, por meio do Ofício n. 15/2014,
datado de 12 de setembro de 2014, endereçado ao Vice Corregedor Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, fundamentando-se no princípio da
publicidade (artigo 167, inciso II, item 5 e artigo 246, ambos da Lei 6.015/73).
Nesse passo, observa-se que a publicidade das informações ambientais,
promove segurança jurídica aos registros imobiliários e transparência aos negócios
imobiliários, garantindo-se proteção aos espaços protegidos por lei em conformidade
com a função socioambiental da propriedade.

5.4 O Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental e Averbação da Reserva
Florestal Legal no Registro de Imóveis

O Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental é um tema bastante
relevante o qual se encontra na pauta de diversas discussões em todo o mundo devido as
constantes tentativas de se flexibilizar o arcabouço normativo de proteção ambiental
para tornarem menos rígidos os direitos socioambientais em face de diversas
justificativas como ameaças econômicas atribuindo à preservação um entrave para o
desenvolvimento econômico.
Dessa forma, no intuito de se discutir em que limites o ser humano pode atingir
a natureza que o rodeia, e considerando a garantia de um ambiente sadio e equilibrado
contra a ação do legislador (mas também em face da Administração Pública) diante da
tendência de mitigação da preservação ambiental já existente, foi criado o Princípio da
Proibição de Retrocesso Ambiental, em agosto de 2010 durante a realização da
Comissão de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza
(UICN). Seu principal objetivo “é compartilhar, na esfera universal, as experiências e os
argumentos jurídicos capazes de frear as ameaças de retrocesso do Direito Ambiental”
(PRIEUR, 2012, p.11). De acordo com Michel Prieur:

Em nome da soberania dos parlamentos, o tempo do direito recusa a ideia de
um direito adquirido sobre as leis: o que uma lei pode fazer, outra lei pode
desfazer. Não estaria aí, na seara ambiental, uma porta aberta ao retrocesso
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do direito, capaz de prejudicar as gerações presentes e futuras? (PRIEUR,
2012, p.11).

Chegou-se a uma época em que os níveis de degradação ambiental estão cada
vez mais avançados, podendo-se verificar um déficit nos níveis de proteção
consolidados. Nesse passo, é imprescindível que haja bastante cautela ao se alterar o
plano de proteção ambiental já estabelecido, sobretudo, porque a regulamentação do uso
dos recursos ambientais, muitas das vezes, significa redução da proteção firmada nos
tratados internacionais, na Constituição e na legislação infraconstitucional.
Vale dizer que a CRFB/88 contém vários dispositivos que visam proteger o
meio ambiente, conferindo uma hierarquia jurídica que vincula o legislador
infraconstitucional ao poder originário revelador da Constituição, de modo que a norma
infraconstitucional não pode retroceder em matérias de direito ambiental sendo certo
que apesar de não estarem expressamente previstos como direitos e garantias
fundamentais, ‘‘a doutrina brasileira considera que os direitos ligados ao meio ambiente
constituem, tanto no plano material como no plano formal, direitos fundamentais’’
(MACHADO, 2014, p. 256).
Assim, é preciso vedar o retrocesso jurídico das condições ambientais
existentes na atualidade, ressaltando-se que de acordo com o art. 60, § 4º, da CRFB/88,
os direitos e garantias individuais estão inseridos na chamada “cláusula pétrea”. ‘‘Esses
direitos são considerados, assim, como direitos adquiridos’’(PRIEUR, 2012, p.31).
A respeito disso, Antônio Herman Benjamin leciona que:

Se mostra incompatível com a pós-modernidade, que enfatiza a dignidade da
pessoa humana, a solidariedade e a segurança jurídica das conquistas da
civilização, transformar direitos humanos das presentes gerações e garantias
dos interesses dos nossos pósteros num ioiô legislativo, um acordeão
desafinado e imprevisível, que ora se expande, ora se retrai (BENJAMIN,
2012, p.55).

Desse modo, verifica-se que o princípio da proibição do retrocesso ambiental
se encontra presente na CRFB/88 com a previsão constante no art. 225 que disciplina
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 1988).
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Importante ressaltar que se trata de um princípio em evolução, diante da
necessidade de se impor limites ao avanço da degradação ambiental e de se proteger um
patamar mínimo de qualidade e segurança ambiental para se garantir uma vida humana
digna e saudável, mas é possível reconhecer que a CRFB/88 apresenta indicativos que o
princípio do não retrocesso ambiental está implícito na mesma.
Com isso, uma vez presente no plano constitucional à proibição do retrocesso
ambiental aponta que no plano da legislação infraconstitucional, não se poderá reduzir
ou flexibilizar a proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado para sadia qualidade de vida de todos os seres humanos.
Segundo Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer (2012, p. 190), o advento
do novo Código Florestal no Brasil ‘‘despertará de forma intensa a discussão em nível
nacional da aplicação do princípio do não retrocesso no Brasil, porque existiu flagrante
diminuição de proteção ambiental em praticamente todas as hipóteses’’.
Nesse sentido, observa-se que o princípio da proibição do retrocesso ambiental
tem sido constantemente discutido no Supremo Tribunal Federal em três ações diretas
de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902 e 4.903) ajuizadas pelo Procurador-Geral
da República.
No âmbito da presente pesquisa, mostra-se claro que a desobrigação da
averbação da reserva legal no Registro do Imóvel depois de inscrita no CAR (art. 18, §
4°), reduz a rigidez no controle configurando evidente retrocesso ambiental que deve ser
utilizado como argumento íntegro para a defesa da manutenção do sistema anterior de
ampla publicidade.
Vale apontar que a Lei de Proteção Florestal anterior, dispunha duas formas de
publicidade para a Reserva Legal: a legal que é a presunção de que a reserva existe na
porcentagem estabelecida, ‘‘e a registral, que configura a sua exata localização. Isso já
distinguindo publicidade registral da cadastral. Foi conferido ao Registro de Imóveis o
reforço de uma publicidade já criada ou definida em outros meios’’ (MELO, 2010, p.
43). Nesse sentindo, Leonardo Castro Maia destaca que:
Estamos acostumados a consultar a respectiva matrícula ou transcrição do
imóvel para sabermos de sua história, conhecer seus proprietários e
respectiva cadeia possessória ou dominial, bem como seus gravames e parece
estranho deixarmos de lado tal preocupação, já que o registro do imóvel se
configura sua certidão de nascimento, onde serão anotadas todas as variáveis
relativas àquele bem. A propósito, importante seria que, por regulamentação
própria, se viabilizasse um sistema ágil de comunicação ou ‘conversa’
eletrônica entre tais registros, em ordem a obviar as sempre possíveis
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arguições de violação aos princípios da efetividade do direito ao meio
ambiente e da proibição do retrocesso ambiental (MAIA, 2013, p. 99).

Por sua vez, Patryck de Araujo Ayala ensina que:

A ordem constitucional brasileira não assegura proteção constitucional às
iniciativas legislativas que se afastem do dever de proteção dos direitos
fundamentais (neste caso, do dever de proteger o ambiente), e mesmo a
iniciativa do poder central que proponha semelhante redução nos níveis de
proteção sem que seja proposta realidade compensatória, configurando-se os
excessos em seu exercício, desvios censurados sob o angulo dos artigos
24, caput, inciso VI, §§ 2. e 3. e, 225, caput, e inciso VII, da CRFB de 1988
(AYALA, 2012, p. 190).

Dessa maneira, observa-se que o princípio do não retrocesso ambiental tem
ganhado espaço de forma a impedir a flexibilização dos níveis de proteção ambientais já
existentes, para impor a todos a defesa e a preservação do meio ambiente para as atuais
e futuras gerações.

5.5 Mecanismos para Garantia do Cumprimento das Sanções e Obrigações
Ambientais

O Ministério Público e demais entes que atuam na tutela dos interesses difusos
são legitimados para propositura de Ação Civil Pública em defesa do Meio Ambiente
podendo tomar dos causadores de danos ambientais o compromisso de adequarem suas
condutas às exigências legais com a previsão de sanções na eventualidade de
descumprimento, tendo eficácia de título executivo extrajudicial (§ 6° do art. 5º da Lei
7.347/85). Nesse sentido, observa-se que o Ministério Público também poderá
encaminhar ofício ao Registro de Imóveis informando a existência de peças de Ação
Civil Pública envolvendo questões de desrespeito ao meio ambiente ou descumprimento
ao termo de ajustamento de conduta (TAC) de modo a garantir uma maior proteção
ambiental e o cumprimento da função socioambiental da propriedade.
Outro ponto que merece atenção diz respeito à certidão negativa de débitos
decorrentes de infrações ambientais.
A Lei Florestal n° 12.651/12 não possui um dispositivo específico para tratar
da matéria, entretanto, fortaleceu a natureza jurídica das obrigações ambientais
como propter rem, de modo que o cumprimento das obrigações transmite-se aos
sucessores, em caso de transferência da propriedade. Nesse sentido, havendo a
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supressão indevida de vegetação na APP, por exemplo, o proprietário, possuidor e os
sucessores ocupantes da área, estão obrigados a recomporem a vegetação, e essa
obrigação tem natureza real.
Mais uma questão que a Nova Lei Florestal (Lei n° 12.651/12) deixou de
prever refere-se à possibilidade de se averbarem os autos de infração ambiental nas
matrículas dos imóveis atingidos, ou seja, dar publicidade dos autos de infração
administrativa no Registro de Imóveis, contribuindo para a fiscalização e cumprimento
das obrigações ambientais. Tal fato colaboraria para a desnecessidade de apresentação
de certidão negativa de débitos ambientais que por vezes demoram longos prazos no
Registro de Imóveis, pois haveria apenas a punição do indivíduo que praticou o dano
ambiental e não todos os demais proprietários que deveriam comparecer em vários
órgãos ambientais em busca das certidões.
Veja-se que a Lei n° 10.650, de 16 de abril de 2003, que dispõe sobre o acesso
público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do
Sisnama, estabelece que ‘‘a lavratura de termos de compromisso de ajustamento de
conduta e autos de infração e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais
sejam publicadas nos Diários Oficiais’’ (art. 4º, III e IV) (BRASIL, 2003). Não
obstante, repara-se pouca eficácia neste tipo de medida, fazendo-se necessária a
utilização do Registro de Imóveis para a propagação de publicidade aos autos de
infrações ambientais e respectivas multas ambientais.
Grande parte das autuações se dá em virtude de algum dano a um espaço
territorial especial protegido como intervenções em RLF, desmatamento e incêndios,
todavia, percebe-se que poucas multas ambientais são satisfeitas, mesmo sabendo-se
que as infrações ambientais possuem natureza jurídica de obrigação que acompanha o
imóvel, o que demonstra total descaso com a legislação ambiental.
A Lei n° 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente levou em consideração a
importância da competência constitucional da União para elaborar uma norma geral
sobre as infrações administrativas, o qual deverá ser complementada pelos Estados e
municípios, para o atendimento as peculiaridades locais.
De acordo com o art. 70 da referida Lei, considera-se infração administrativa
ambiental que é apurada em processo administrativo próprio, conforme o critério de
ampla defesa e contraditório, ‘‘toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente’’ (BRASIL, 1998).
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O art. 72 da Lei n° 9.605/98, prevê as formas de sanções as infrações
administrativas:
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções,
observado o disposto no art. 6º: I - advertência; II - multa simples; III - multa
diária; IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza
utilizados na infração; V - destruição ou inutilização do produto; VI suspensão de venda e fabricação do produto; VII - embargo de obra ou
atividade; VIII - demolição de obra; IX - suspensão parcial ou total de
atividades; X – (VETADO) XI - restritiva de direitos (BRASIL, 1998).

Diante desse disposto legal, considera-se em virtude do efeito da concentração
e art. 246 da Lei 6.015/73, que se poderia inserir na matrícula de imóveis informações
sobre infrações administrativas ambientais penalizadas com multa que possuem relação
direta com a propriedade imobiliária.
Para tanto, de modo a outorgar maior segurança ao ato, a publicidade registral
deveria ocorrer após o decurso do prazo de defesa pelo proprietário eis que a
responsabilidade administrativa ambiental, sendo certo que a averbação das infrações
ambientais no Registro de Imóveis é capaz de aumentar o pagamento das multas pelo
caráter erga omnes que tem fazendo com que possíveis adquirentes do imóvel e
instituições financeiras para a concessão de crédito estejam atentos ao caso, exigindo-se
a satisfação da obrigação.
Fato é que medidas como estas se fazem necessárias para proteção do meio
ambiente, eis que a publicidade ambiental com informações confiáveis e de relevância
jurídica potencializadas no Registro de Imóveis, e disponibilizadas ao público em geral,
proporciona maior segurança ao direito de propriedade que deverá obedecer a um
contorno socioambiental.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da elaboração do presente trabalho foi possível analisar a possibilidade
de utilizar o Registro de Imóveis como ferramenta capaz de proporcionar uma proteção
ambiental mais concreta e efetiva através do acesso à informação ambiental o qual
confere maior publicidade e cumprimento das obrigações ambientais.
Verificou-se que o estudo do tema é novo, sobretudo, a normas que tratam de
Direito Ambiental e Registral, todavia, as pesquisas têm se progredido para um
adequado funcionamento do sistema registral em prol da publicidade e da completude
das informações de natureza ambiental junto ao Registro de Imóveis, podendo-se
observar que o Registro de Imóveis tem evoluído juntamente com o direito de
propriedade de modo que deverá obedecer a um contorno socioambiental.
Assim, da análise dos elementos de Direito Ambiental, bem como dos
instrumentos registrais e notariais, percebeu-se a necessidade de incorporação do
conceito de função socioambiental da propriedade atribuído pela CRFB/2002 e o
Código Civil de 2002 no aperfeiçoamento da legislação notarial para que se faça constar
todas as informações necessárias na matrícula do imóvel, referentes a passivos
ambientais e processos administrativos ou judiciais que possam causar alguma limitação
na propriedade, restringindo o uso do pleno exercício da propriedade pelo particular,
para garantir sua função socioambiental, o qual servirá de auxílio a futuros adquirentes
na compra de imóveis.
Tem-se então, o respeito aos princípios da segurança e da publicidade registral
e, também, o fortalecimento a proteção ambiental, permitindo a qualquer indivíduo o
direito de se informar e ser informado sobre o estado em que se encontra determinado
imóvel através de consulta a sua matrícula, possibilitando dessa forma, que a função
socioambiental da propriedade possa ser concretizada com a publicidade ambiental, e,
buscas de informações em diversos órgãos que possam realizar autuações e ações
relacionadas ao meio ambiente sejam evitadas.
Por seu turno, faz-se necessária a criação de uma rede de cartórios de Registro
de Imóveis, atrelada aos órgãos ambientais pelo SISNAMA, bem como ao INCRA, para
a troca de informações sobre o meio ambiente.
Portanto, a partir do momento que os instrumentos do Registro de Imóveis
forem aptos a proporcionar uma proteção ambiental mais efetiva, contendo todas as
informações de caráter ambiental de determinada propriedade, o Poder Público, bem
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como a sociedade, terão conhecimento de quais politicas ambientais serão aplicadas
em determinada região, criando segurança jurídica nas relações negociais imobiliárias,
bem como buscando um meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida das
atuais e futuras gerações.
Para o desenvolvimento lógico da pesquisa dividiu-se o trabalho em 04
(quatro) capítulos, tratando entre eles da Propriedade Imobiliária e o Direito de
Propriedade, da proteção do Meio Ambiente e do Sistema Registrário Imobiliário.
O estudo do tema iniciou-se no primeiro capítulo com a análise da Propriedade
Imobiliária e o Meio Ambiente.
Nesse passo, verificou-se que o direito de propriedade relacionado aos imóveis
refere-se ao direito que a pessoa física ou jurídica possui de usar, gozar, dispor e de
reivindicar um bem imóvel de quem a possua injustamente devendo-se manter um
equilíbrio ambiental na utilização da propriedade, para cumprimento de sua função
socioambiental em benefício de toda coletividade, sendo precisamente o cumprimento
da função socioambiental que legitima o exercício do direito de propriedade pelo seu
titular.
Por conseguinte, no segundo capítulo, tratou-se do sistema registrário
imobiliário que se caracteriza pelo conjunto de serviços organizados de forma técnica e
administrativa disponíveis para a sociedade no intuito de dar publicidade, autenticidade
e eficácia aos atos jurídicos e com isso proporcionar segurança nas relações jurídicas
entre os indivíduos. Para tanto, foram abordadas particularidades referente ao sistema
registral de países como Alemanha, França, Itália e Portugal que serviram de modelo
para o atual sistema registral no Brasil. Ademais, foram apresentadas informações
relacionadas aos principais princípios que contribuem para o funcionamento do Registro
de Imóveis como o princípio da publicidade, princípio da presunção de veracidade e de
fé pública, princípio da continuidade, e o princípio da especialidade.
Por derradeiro, no terceiro capítulo, analisaram-se os aspectos práticos do
Registro de Imóveis e a proteção ambiental, tendo em vista que o Registro de Imóveis
também se encontra amparado por princípios sólidos do Direito Ambiental de forma
que sua estrutura seja mantida para tornar efetiva a publicidade ambiental em busca da
proteção do meio ambiente e da propriedade imobiliária.
Dessa forma, foram apresentadas as atribuições elencadas no art. 167 da Lei n.
6.015/73 relacionadas ao Registro de Imóveis que realiza a publicização dos atos
(títulos e direitos) relativos ao imóvel e representa a realidade dos direitos reais
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(propriedade e ônus reais) publicados em sua matrícula mediante registros, e
modificados mediante averbações dos títulos ou atos, sendo permitida 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, possam limitar o direito de
propriedade, como nos casos em que esta for exercida em contrariedade com as normas
ambientais.
Nesse sentido, veja-se que o ideal seria que as competências do Conselho
Nacional de Justiça estabelecidas no art. 103-B, §4º, I, e III da Constituição Federal
fossem utilizadas para regulamentação da matéria, de modo a orientar a todos os
Registros de Imóveis do Brasil a possibilidade de realizar a averbação na matrícula de
imóveis de informações ambientais sobre eventuais passivos ambientais, processos
administrativos e judiciais que possam trazer alguma limitação ou ônus à utilização da
propriedade.
Por último, analisou-se a presença do Registro de Imóveis nos espaços
territoriais especialmente protegidos que são locais geográficos, públicos ou privados,
dotados de atributos ambientais relevantes.
Nesse sentido, verificou-se a possibilidade da presença de restrições no
Registro de Imóveis de alguns espaços especialmente protegidos, dentre eles, a Áreas de
Proteção Especial, a Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal, bem como
termos de ajustamento de conduta e autos de infração.
Faz-se necessário que todas as informações colocadas a disposição dos
indivíduos sejam precisas e de relevância jurídica servindo para facilitar a publicidade,
devendo o registrador imobiliário na qualificação de títulos que representem restrição ao
direito de propriedade observar e se ater à segurança jurídica.
Observou-se que a Lei n° 12.651/12 criou o instituto do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), todavia, deixou de conferir a publicidade necessária para que a
informação ambiental fosse disponibilizada para se facilitar a fiscalização, além de fazer
com que a averbação da área de Reserva Legal originária na matrícula do imóvel não
fosse mais obrigatória, dispensando ainda a prestação de informações de dados da
reserva prestada por meio de profissional legalmente habilitado, com validação do órgão
ambiental.
Nesse sentido, percebe-se que apesar de conferir celeridade, a proteção do
meio ambiente perdeu um importante aliado, que é o registro público, tratando-se de
um retrocesso, o que na área ambiental é inadmissível, pois tem-se que é um direito
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indisponível, fazendo-se necessária a presença de um modelo que interiorize a proteção
ambiental como objeto central de preocupação.
Este quadro requer o aperfeiçoamento das instituições, tendo em vista que
conforme demonstrado ao longo da pesquisa, a publicidade é um elemento
imprescindível para proteção do Meio Ambiente sendo que apenas o Registro de
Imóveis possui os instrumentos necessários para a obtenção de informações como
índices para as buscas, e facilidade de acesso físico e virtual.
De todo forma, verifica-se que a proteção do Meio Ambiente tem ganhado
espaço passando a integrar a pauta de preocupações dos seres humanos. Nesse sentido,
diversas áreas do conhecimento humano, como o Direito Registral, têm dado extrema
relevância a temática, incluindo-a como prioritária por meio de um agir construtivo e
sinérgico neste momento em que insustentabilidade dos recursos ambientais é crescente,
o que já demonstra um grande passo para garantia de uma sadia qualidade de vida para
as atuais e futurais gerações.
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