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ASSUNTO: Averbação de reserva legal. Isençao fiscal ITR

EMENTA:
PARECER NORMATIVO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
SOBRE ÁREA DE RESERVA LEGAL EFEITOS JURÍDICOS DO
NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI FEDERAL N. º 12. 651/2012) E
DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. CADASTRO AMBIENTAL
RURAL (CAR). OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO
PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUA DISPONIBILIZAÇÃO.
PRORROGAÇÃO. CONDIÇOES PARA A INCIDENCIA DA
ISENÇÃO A DEPENDER DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO
IMÓVEL RURAL.

|

RELATÓRIO

1.
O presente autuado foi encaminhado a esta ACJUR para emissão de parecer
juridico a pedido do NURAL, provocado por meio do Memorando n.º 002/2015-NURAL

(fls. 02-04), do qual se colhe os seguintes fragmentos:
“Núcleo de Tributos Rurais — NURAL, visando obter maior regularidade e
legalidade nos procedimentos internos referentes à Declaração do Imposto
Territorial Rural — DITR, verificou que a Lei n.º 4.771/1965 (Código Florestal
Nacional), foi revogada pela Lei n.º 12.651/2012.

O antigo Código Florestal, em seu art. 16, § 9°, exigia a averbação da Reserva
Legal. Portanto, a Reserva Legal somente geraria efeitos tributários
(abatimento) após o devido cumprimento do requisito legal (averbação), fato
até então despercebido pelas gestões anteriores deste núcleo.

[...]
Ocorre que, após sua revogação, a Lei n. º 12. 651/2012, em seu art. 18, § 4°,
instituiu algo semelhante, ou seja, a necessidade de inscrição da Reserva

Legal no Cadastro de Áreas Rurais— CAR, descrito no art. 39, da mesma Lei.

[...]
Portanto, com o registro no Cadastro de Áreas Rurais — CAR possui o mesmo

efeito que as áreas de Reserva Legal averbadas em Cartório de Registro de
imóveis para fins de DITR, qual seja, obter o efeito de legalidade da área para
abatimento tributário junto à Receita Federal do Brasil — RFB, deve a
TERRACAP efetivar o registro de seus imóveis rurais no CAR.
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Ressalta-se que, caso não haja o referido registro, o NURAL deverá alterar a
forma de elaboração das DITR como estavam sendo realizadas anteriormente
a esta gestão (2012) e repetido em 2013/2014, após aprovação da DIRET, por
ausência de informações, fato que ocasionará aumento excessivo dos
dispêndios tributários com o Imposto Territorial Rural — ITR.

Isto posto, requer-se da ACJUR, nos termos do art. 14, inciso V, do Regimento
Interno da TERRACAP, que seja elaborado Parecer Jurídico acerca de como

o NURAL deve proceder em relação à DITR caso não hajam [sic.] os referidos
registros e/ou não sejam os mesmos passíveis de cadastros, ressaltando que,
em não havendo resposta em tempo hábil, o NURAL não poderá declarar as
áreas de Reserva Legal para abatimento tributário.
Como sugestão de instrução, preliminarmente a elaboração do Parecer
Jurídico, sugere-se a remessa do presente Memorando à DITEC em especial à

GETOP e GEMAM para verifica se há procedimento interno de acordo com as
disposições de Lei”.

2.

Haja vista a provocação do NURAL, a DlFlN encaminhou os autos a esta

ACJUR para elaboração de parecer jurídico a respeito do preenchimento da
Declaração de Imposto Territorial Rural — DITR, tendo em vista a inexistência de
registro de determinadas áreas pertencentes à TERRACAP no Cadastro Ambiental

Rural -— CAR — vide Despacho n.° 0514/2014-DIFIN (fl. 21).
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É o relato do necessário.
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4.
Instada esta Advocacia e Consultoria Jurídica a se manifestar sobre o caso em
comento, passa—se à análise jurídica, com apreciação e opinião sobre o tema objeto do
questionamento, ressaltando que a presente manifestação circunscreve-se ao aspecto
jurídico-formal, vedada que e a incursão, por parecerista, no mérito da atuação
administrativa.
5.
Do Despacho n.° 013/2015-NURAL (fls. 13-15) se extrai que o objeto da consulta
está em saber como aquela unidade orgânica deve proceder quanto ao procedimento

da Declaração dos Impostos sobre Propriedade Territorial Rural — ITR, nas seguintes
situações: primeira, quanto aos imóveis com Reserva Legal averbada no respectivo
registro imobiliário com base na Lei federal nº 4.771/1965 (Código Florestal revogado)
e que já foram devidamente inscritos no novel Cadastro Ambiental Rural — CAR,
instituído pela Lei federal n.º12.651/2012 (Código Florestal em vigor); segunda, áreas
que se encontram com a Reserva Legal averbada no registro de imóveis respectivos,
mas que ainda não foram objeto de inscrição do Cadastro Ambiental Rural — CAR,
criado pelo novo Código Florestal; e, por fim, quanto às áreas recentemente inscritas
na Receita Federal do Brasil, para fins de DITR, e que ainda não foram devidamente
inscritas no CAR.
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6.

Entretanto, a opinião jurídica desta ACJUR não será restrita aos dispositivos

legais indicados pela Unidade Orgânica consulente, mas examinará O tema consultado
com base em outras fontes do direito, pois, segundo BOBBIO1, não é possível atribuir

uma definição do direito do ponto de vista da norma jurídica considerada isoladamente,
porque uma definição satisfatória do direito Só é possível se nos colocarmos do ponto
de vista dO ordenamento jurídico.

II.!

DOS MARCOS LEGISLATIVOS REFERENTES AO CÓDIGO FLORESTAL E AO IMPOSTO
SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR:

Antes de se avançar O exame do mérito da consulta, faz-se necessária a
7.
indicação dos marcos legislativos cuja dúvida jurídica foi suscitada pelo NURAL.
8.

Em primeiro lugar, merece atenção o art. 16, §§ 8° e 9° da Lei federal n.o 4.771,

de 15 de setembro de 1965 — Cédigo Florestal revogado, que assim soa:
“Art. 16. AS florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as

situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a titulo de reserva legal,
no minimo:

[...]
§ 8° A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste

Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§9° A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural
familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico,
quando necessário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

[...]"
9.
Por sua vez, quando ainda em vigor O antigo Código Florestal, 0 art. 10, § 1°,
inciso II, alínea “a” da Lei federal n.º 9.393, de 19 de dezembro de 1996, sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, ostentava a seguinte redação,
verbis:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos

prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.

' BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Polis, 1989, p. 30.
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§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

[...]
ll - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei nº 7.803, de 18 de julho

de 1989;
[...]"
10.

A Lei federal n.º 4.771/1965 foi expressamente revogada pela Lei federal n.º

12.651, de 25 de maio de 2012 — novo Código Florestalº, do qual se colhe os seguintes
dispositivos sobre o tema sub examine:
“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.

§ 1° A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação
de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas

geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe
do Poder Executivo.

§ 2°

Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de

compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama,
com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a

localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo
possuidor por força do previsto nesta Lei.
§ 3° A transferéncia da posse implica a sub-rogação das obrigações
assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2°.

§ 4° 0 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. (Redação dada pela Lei
nº 12.727, de 2012).”

2 BRASIL. Lei n.° 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis
nºª 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006;
revoga as Leis nOS 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº
2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. D.O.U. 28 mai. 2012. “Art. 83. Revogam—se

as Leis nOS 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e suas alterações posteriores, e
a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001”.
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“Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SlNlMA, registro público
eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses

rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

§ 1° A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente,
no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento,

exigirá do proprietário ou possuidor rural:
de 2012).

(Redação dada pela Lei nº 12.727,

l - identificação do proprietário ou possuidor rural;
II - comprovação da propriedade ou posse;
Ill - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo
a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de
amarração do perímetro do imóvel, , informando a localização dos
remanescentes de vegetação nativa, das Areas de Preservação Permanente,
das Areas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também

da localização da Reserva Legal.
§ 2° 0 cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento
do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de

cumprimento do disposto no art. 2° da Lei n° 10.267, de 28 de agosto de 2001.
§ 3° A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses
rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua
implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do
Poder Executivo."

“Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na
matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a

localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão
agnbiental as informações relativas a Reserva Legal previstas no inciso III do §

1 do art. 29.
Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput,

deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de
imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso

já firmado nos casos de posse.”
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“Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do

cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à
conservação do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas
práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução
dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento

ecologicamente

sustentável,

observados

sempre

os

progressividade,
abrangendo as seguintes
categorias
ação:
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

critérios
e

linhas

de
de

[...]
ll - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o

cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos,
dentre outros:
a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de
juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no
mercado;
b) contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no
mercado;
c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, gerando créditos tributários;

d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da
água, na forma da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção,
recuperação ou recomposição das Areas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da receita;

e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de
vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção,

manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na prºpriedade ou posse
rural, ou recuperação de áreas degradadas;
f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como:

fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração
de solo, dentre 'outros utilizados para os processos de recuperação e
manutenção das Areas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de
uso restrito;"

11.
Com o advento do novo Código Florestal, sobreveio a Lei federal n.º 12.844, de
19 de julho de 2013, cujos artigos 24 e 25 alteraram o teor da alínea “a” do inciso II do
§ 1° do art. 10 da Lei federal n.º 9393/1996 (que regular o ITR). Nesse sentido,
confiram-se:
“Art. 24. A alinea ado inciso II do § 1ºdo art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 ..................................................................................
§ 12 ............................................................................................
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ªde preservação permanente e de reserva legal, previstas na

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

........................................................................................" (NR)
Art. 25.

A alteração promovida pelo art. 24 aplica—se aos fatos geradores

ocorridos a partir de 19 de janeiro de 2013."
12.

Apresentada a legislação que circunda o tema em exame, torna-se imperioso

definir a natureza jurídica da renúncia tributária veiculada no art. 10, § 1° da Lei federal
n.° 9.393/1996.

II.II

RENÚNCIA FISCAL QUANTO As ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE: ISENÇÃO.

13.

Sem o pejo da repetição indesejada, o art. 10, §§ 1° e 7° da Lei federal n.°

9.393/1996, seja no regime do revogado Cédigo Florestal seja apés a inovação
veiculada pela Lei federal n.° 12.844/2013, tern a redação seguinte:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,

independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos

e

condições

estabelecidos

pela

Secretaria da

Receita

Federal,

sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar—sea:

[...]
Il - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº12.651 de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vide art. 25
da Lei nº 12.844, de 201 31
b) de interesse ecolégico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;

c) comprovadamente im prestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqiiicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
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\\Terracapnet\arquivos\ACJUFi\_Documenfos\2016\PARECER\PAR0221-16

f
Pé/gma 7 de 23

SAM — BLOCO "F" EDIFÍCIO SEDE - BRASÍIA — DF — CEP 70620-000 - E-MAIL: sac @terracap,df.gov.br. — Internet: www.terracap.df ov.br
TELEFONES: (61) 3342-1103 — 3342-2013 - 3342—2014 e 3342-2525 — CGC Nº 00.359‘877/0001‘73 - INSCRIÇAO ESTADUAL Nº 07.312. 720 120

'; TERRACAP

Companhia Imobiliária de Brasília

Agência ce Desenvolvimento do Distrito Federal

d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei nº 12.651, de
2012i.
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração; ( Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 11.727. de 2008)"

14.
Do exame do dispositivo legal acima transcrito, verifica—se de forma indene de
dúvidas que o legislador ordinário optou por instituir uma renúncia de receita tributária
fundamentada em instrumento de extrafiscalidade, com o objetivo de estimular, induzir

ou coibir comportamentos, tendo em vista fins não arrecadatórios, a realização de
outros valores constitucionalmente consagradosª, como, na hipótese em apreço, a
proteção do meio ambiente, estruturada em uma política pública própria4.

15.

Conforme dicção do § 7° do art. 10 da Lei federal n.° 9.393/1996, a renúncia

fiscal veiculada no § 1°, inciso ll, alíneas “a” e “”,d tem natureza jurídica de isenção, a
exigir, portanto, interpretação literal, por força da cogente determinação contida no art.
111, inciso II do Código Tributário Nacional, assim redigido:
“Art. 111. interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

[...]
Il - outorga de isenção;”

3 Conforme lições de Geraldo Ataliba, “consiste a extrafiscalidade no uso de instrumentos tributários no uso de
instrumentos tributários para obtenção de finalidades não arrecadatórias, mas estimulantes, indutoras ou
coibidoras de comportamentos, tendo em vista outros ﬁns, a realização de outros valores constitucionalmente
consagrados”. ATALIBA, Geraldo. IPTU: Progressívidade. Revista de Direito Público, v. 23, n. 93, p. 233-238,
jan./mar. 1990.
4 “Desta forma, a participação do Estado como incentivador e implementador de políticas públicas para solução da
compatibilização do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, é de fundamental importância para
incentivar o particular a gerar em sua cadeia produtiva extemalidades positivas, através de seu orçamento
participativo, pois o Estado não poderá instituir instrumentos econômicos ambientais que inviabilizem a
atividade econômica, o qual deverá planejar e estudar minuciosamente os efeitos negativos para que não afetem,
ainda, mais, 0 desenvolvimento econômico. Além disso, o Estado possui meios mais eficazes de induzir a
preservação ambiental, como por exemplo a extraﬁscalidade, através de incentivos e benefícios fiscais,
dispensando-se assim o emprego de multas e sanções punitivas para corrigir o poluidor, conscientizando o
cidadão a encontra um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, isto e', a
atuação estatal na proteção do meio ambiente se mostra mais eficaz na forma preventiva e não repressiva ou
reparatória”. MAGANHINI, Thais Bernandes. Extraﬁscalidade ambiental: um instrumento de compatibilização
entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Dissertação de Mestrado. Universidade de Marília, 2007.
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16.
Nessa linha, a análise da questão jurídica consultada deve observar,
necessariamente, a literalidade da norma que outorga a isenção, sob pena de incorrer
em desvirtuamento do instituto tributário, a conduzir a uma resposta desprovida da
segurança jurídica desejada.
17.
Partindo-se dessa premissa, antes do advento do novo Código Florestal, para
que o contribuinte pudesse se valer do benefício da isenção sobre a área de reserva
legal, era imprescindível a averbação desta no fólio real do imóvel, a teor da
inteligência, do art. 10, § 1°, inciso II, alínea “c” da Lei federal n.º 9.393/1996

combinado com o art. 16, §§ 8° e 9° do Código Florestal revogado, e do art. 167, inciso
II, n.º 22 da Lei federal n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973 — Lei de Registros
Públicos.

18.
Esse entendimento se encontra sedimentado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“TRIBUTÁRJO. EMBARGOS DE DIVERGÉNCIA NO RECURSQ ESPECIAL.
TR. ISENÇAO. ART. 10, § 1°, II, a, DA LEI 9.399/96. AVERBAÇAO DA AREA
DA RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMOVEIS. NECESSIDADE. ART.
16, § 8°, DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR) concernente a Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1°, II,

a, da Lei 9.393/96, está, ou não, condicionada à prévia averbação de tal
espaço no registro do imóvel. O acórdão embargado, da Segunda Turma e
relatoria
do
Ministro
Mauro
imprescindibilidade da averbação.

Campbell

Marques,

entendeu

pela

2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da
reserva legal" (Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, nº 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os
proprietários que contam com Reserva Legal devidamente identificada e
conservada, como de incentivar a regularização por parte daqueles que estão
em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente,
cuja localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens
de rios, terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com
altitude superior a 1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal
carece de prévia delimitação pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada

em qualquer ponto do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, como administrativamente, nos termos da

sistemática instituída pelo novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. lnexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da

Reserva Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por
conseguinte, de direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp
1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
BMB
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DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/09/2012.

6. Embargos de divergência não providos”.5

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE_RRITORIAL RURAL.
AREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇAO. AVERBAÇAO NO REGISTRO
IMOBILIARIO.
O
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n
1.027.051, SC, reafirmou o entendimento de que, para gozar da isenção fiscal
prevista no art. 10, § 1°, li, a, da Lei nº 9.393, de 1996, relativa ao imposto

territorial rural, é imprescindível a averbação da área de reserva legal no
respectivo registro imobiliário.
Embargos de divergência a que se nega provimento”.6

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGR_AVO EM RECURSO
ESPECIALLITR. AREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇAQ. NECESSIDADE DE
AVERBAÇAO NO REGISTRO DE IMOVEIS. AGRAVO NAO PROVIDO.
1. É imprescindível a averbação da área de reserva legal no registro do imóvel
para gozo do benefício fiscal do ITR.
2. "Os precedentes do STJ consagram valores que enobrecem e contribuem
para o progresso de uma sociedade pautada nos ideais da justiça e da
lealdade, pois impedem que a parte se valha da própria torpeza para burlar o

ordenamento jurídico" (REsp 1.396.544/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe 11/10/13).
3. Agravo regimental não provido.”7

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. INAO OCORRENCIA. ITR. B_ASE DE CALCULO.
PERMANENTE.
PRESERVAÇAO
DE~
AREA
DA
EXCLUSAO
DESNECESSIDADE DE'AVERBAÇAO OU DE ATO DECLARATORIO DO
IBAMA. INCLUSAO DA AREA DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSENCIA DE

AVERBAÇAO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a

controvérsia.

5 BRASIL. STJ . 1“ Seção. EREsp n.º 1027051/SC, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. 28 ago. 2013, DJe 21 out.

2013, RDTAPET 40/225.
6 BRASIL. STJ. 1ª Seção. EREsp n.º 131087l/PR, relator: Min. Ari Pargendler,j. 23 out. 2013, DJe 04 nov. 2013.

7 BRASIL. STJ. lª Turma. AgRg no AREsp n.° 479139/RS, relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 08 abr. 2014,
DJe 25 abr. 2014.
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2. 0 art. 2° do Cédigo Florestal prevé que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do

Poder Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice
legal à incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo
inexigivel a prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel

ou a existência de ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso,
ocorreu em 24/11/2003).

3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta
Corte firmou-se no sentido de que 'o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo
sujeito a lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996,

permite a exclusão da sua base de cálculo de área de preservação
permanente, sem necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA” (REsp

665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva

legal a legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel.
Tal exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação
destinada à reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de
reserva legal na matricula do imével é que se poderia saber, com certeza, qual
parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, § 8°, do Código Florestal,
0 que não aconteceu no caso em análise.

5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos
ônus sucumbenciais."

19.
No particular, vale salientar que o novo Código Florestal veicula regra diversa da
averbação na matrícula do imóvel para o alcance da finalidade extrafiscal do Imposto

sobre a Propriedade Territorial Rural: em vez de exigir a prévia averbação no fólio real
do imóvel rural, criou a obrigatoriedade de inscrição das informações do imóvel no
novel Cadastro Ambiental Rural — CAR.
20.
O Cadastro Ambiental Rural — CAR é um registro eletrônico, obrigatório para
todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais
referentes à situação das Areas de Preservação Permanente — APP, das áreas de
Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de
Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

Criado pela Lei federal nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente — SINIMA, o CAR se constitui em base
de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das
florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento
ambiental e econômico dos imóveis rurais. No ponto, confira-se, a propósito, o teor do

art. 29 do novo Código Florestal:
“Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público

8 BRASIL. STJ. 1ª Turma. REsp n.º 1125632/PR, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. 20 ago. 2009, DJe 31 ago.

2008.
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eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses
rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento

ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no
órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento,

exigirá do proprietário ou possuidor rural: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012).
I - identificação do proprietário ou possuidor rural;
ll - comprovação da propriedade ou posse;
Ill - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo

a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de
amarração do perímetro do imóvel, , informando a localização dos
remanescentes de vegetação nativa, das Areas de Preservação Permanente,
das Areas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também
da localização da Reserva Legal.
§ 2º O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento
do direito de propriedade ou posse, tam pouco elimina a necessidade de

cumprimento do disposto no art. 2º da Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001.
§ 39 A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses
rurais, devendo ser requerida no prazo de 1

(um) ano contado da sua

implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do
Poder Executivo.”

21.
É bem de ver que, além 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 pré-requisito para acesso à emissão

das Gotas de Reserva Ambiental e aos benefícios previstos nos Programas de
Regularização Ambiental (PRA) e de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação

do Meio Ambiente, ambos definidos pelo Código Florestal em vigor.
22.

Dentre os benefícios desses programas estão: a possibilidade de regularização

das APP e/ou Reserva Legal, com vegetação natural suprimida ou alterada até
22/07/2008 no imóvel rural, sem autuação por infração administrativa ou crime

ambiental e a suspensão de sanções em função de infrações administrativas por
suspensão irregular de vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de uso restrito,
cometidas até 22/07/2008.
23.
Ademais, a inscrição no CAR, dentre outros benefícios não mencionados no item
anterior, permite a dedução das APPs, de Reserva Legal e de uso restrito da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, gerando créditos
tributários, conforme prescrito no art. 41, inciso II, alínea “c” do Código Florestal,
confira-se:
BMB
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“Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do
cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à
conservação do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas

práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução
dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento
ecologicamente
sustentável,
observados
sempre
os
critérios
de

progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação:
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

[...]
II - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o
cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos,
dentre outros:

[...]
c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, gerando créditos tributários;”

24.

Em que pese tenha sido o CAR instituído em 25 de maio de 2012, data de

sanção o novo Código Florestal, 0 § 3° do art. 29 do mesmo Codex estabelece que “A
inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo

ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado de sua implantação, prorrogável,
uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo” (destaques
editados).
25.
Decorrido pouco mais de 1 (um) ano da entrada em vigor do novo Código
Florestal, sobreveio a Lei federal n.° 12.844/2013, cujo art. 24 alterou a alínea “a” do

inciso ll do § 1° do art. 10 da Lei federal n.° 9.393/1996, para estabelecer como area
isenta de ITR a de “preservação permanente e de resen/a legal, previstas na Lei n.º
12.651 de 25 de maio de 2012” (destaques editados). Note—se que o art. 25 daquela
Lei prescreve que “A alteração promovida pelo art. 24 aplica-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1 º de janeiro de 2013”.
26.

No particular, uma leitura desatenta desses diversos dispositivos legais, e

sucessão de alterações legislativas trouxe uma sensação de insegurança jurídica aos
sujeitos passivos do ITR por erroneamente interpretarem que, se a reserva legal e as
áreas ambientalmente protegidas não estivessem devidamente inscrita no CAR, eles
teriam de pagar o tributo sem o gozo da isenção supra referida. Isso porque 0 CAR foi
regulamentado pelo Decreto n.° 7.830, de 17 de outubro de 2012, cujo art. 21 ostenta a
seguinte redação:
“Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data a
partir da qual o CAR será considerado implantado para os fins do disposto
neste Decreto e detalhará as informações e os documentos necessários à
inscrição no CAR, ouvidos os Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário."
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Todavia, o ato mencionado no art. 21 supratranscrito somente ingressou no

ordenamento jurídico por meio da Instrução Normativa Ministério do Meio Ambiente n.º
02, de 05 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 06 de maio do
mesmo ano, deflagrando, assim, o prazo de 1 (um) ano para a obrigatória inscrição no
CAR de todos os imóveis rurais na plataforma on line ora disponibilizada.9

28.

É fato notório que o prazo estipulado no novo Código Florestal não foi suficiente

para atingir a meta estabelecida na lei, motivo pelo qual a ministra de Estado do Meio
Ambiente, com base em delegação da Presidente da República veiculada por meio do

Decreto n.° 8.439, de 29 de abril de 201510, baixou a Portaria n.º 100, de 04 de maio de
2015”, prorrogando o prazo de inscrição obrigatória por mais um ano, na forma

permitida no § 3° do art. 29 do novo Código Florestal, cujo termo final se exaure em
maio de 2016.

29.

Ora, considerando a intelecção literal do art. 10, § 1°, inciso ll, alínea “a” da Lei

federal nº 9393/1993, com a alteração redacional empreendida polo art. 24 da Lei

federal n.º 12.844/2013, e considerando que a norma de referido art. 24 se aplicam aos
fatos geradores do ITFl ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2013, por força do
respectivo art. 25, os imóveis rurais da TERRACAP que ainda não se encontram
regularmente inscritos no CAR perderam o direito à isenção tributária do ITR sobre a
área da Reserva Legal?
A nosso aviso, a indagação formulada no item acima permite respostas para três
30.
situações fáticas diferentes, pois no acervo imobiliário da TERRACAP existem imóveis
º A Instrução Normativa Ministério do Meio Ambiente n.° 02, de 05 de maio de 2014, apresenta as seguintes ementa
e preâmbulo: “Dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de
Cadastro Ambiental Rural-SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural-CAR. “ ”A
MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso da atribuição que lhe confere 0 art. 87, parágrafo
único, inciso II, da Constituição, de 5 de outubro de 1988, e nos termos das Leis nos 6.938, de 31 de agosto de

1981 e 12.651, de 25 de maio de 2012, e do Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, e Considerando que os

Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário foram
devidamente ouvidos, conforme disposto no art. 21 do Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, resolve:”

lº BRASIL. Presidência da República. Decreto n.º 8.439, de 29 de abril de 2015. Delega competência ao Ministro de
Estado de Meio Ambiente para a prática dos atos que especifica. D.O.U 30 abr. 2015. “A PRESIDENTA DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 0 art. 84, caput, inciso VI, “a”, e parágrafo único, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 11 e art. 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, DECRETA: Art. lº Fica delegada competência ao Ministro de Estado
do Meio Ambiente para a prorrogação dos prazos estabelecidos nos art. 29, § 32 e art. 59, § 2º da Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012. Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de abril de
2015; 1942 da Independência e 127g da República.”

" BRASIL. Ministério de Estado do Meio Ambiente. Portaria nº 100, de 04 de maio de 2015. Prorroga o prazo
estabelecido nos art. 29, § 3° e art. 59, § 2° da Lei n.° 12.651, de 25 de maio de 2012. D.O.U 05 mai. 2015. “A

MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I, 11 e
IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista os art. 29, § 3° e art. 59, § 2° da Lei n.° 12.651,
de 25 de maio de 2012, e a delegação do Decreto n.º 8.439, de 29 de abril de 2015, resolve: Art. 1° Prorrogar o
prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural — CAR por 1 (um) ano, contado de 5 de maio de 2015. Art. 2°
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.
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rurais cuja reserva legal não se encontra averbada na respectiva matrícula imobiliária;
há imóveis com a reserva legal averbada sob a égide do revogado Código Florestal; e
ainda existem imóveis rurais que sequer possuem inscrição (NIRF) na Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins de recolhimento do ITR.

Quando a Lei (nº 9.393/1993) que regula o ITR define, para fins de gozo da
31.
isenção tributária, “para efeitos e apuração do ITR, considerar-se—á" (art. 10, § 1°) “área
tributável, a área total do imóvel, menos as áreas” (inciso II) “de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei n.° 12.651, de 25 de maio de 2012”
(alinea “a”), em momento algum ela está a exigir que as áreas já estejam inscritas no
CAR, pois, se assim o fizesse, no interstício compreendido entre 1º de janeiro de 2013
a 5 de maio de 2014 (data de ingresso no mundo jurídico da Instrução Normativa

Ministério do Meio Ambiente n.º 02/2014), 0 Estado brasileiro estaria abrindo mão da
política extrafiscal de incentivar a proteção ao meio ambiente, mediante concessão de
crédito tributário.

32.
A nosso sentir, a nova regra estabeleceu que as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, para os fatos geradores a partir de 1° de janeiro de

2013, deve observar as definições do novo Código Florestal, que lhes conferiu
novos contornos. A propósito, confiram-se, os seguintes dispositivos do novo Código
sobre Area de Preservação Permanente e Area de Reserva Legal:
“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]
“ll - Área de Preservação Permanente - APP: 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;

lII - 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. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:

| - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de:
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de Iargura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham Iargura superior
a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura

mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta)
metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na
licença ambiental do empreendimento;
(Incluído pela Lei nº 12.727, de

2012)
IV - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer
que seja sua situação topográfica,

metros;

no raio

mínimo de

50

(cinquenta)

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;
Vl - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
Vll - 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 25º, 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, sendo esta definida pelo plano horizontal
determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou,
ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

nos relevos

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação;

Xl - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e
encharcado.

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

BMB
\\Terracapnet\arquivos\ACJUR\_Documentos\2016\PARECER\PAR0221-16

.
Páglnª 16 dº 23

SAM — BLOCO “F" EDIFÍCIO SEDE — BRASI’IA - DF — CEP 70620-000 - E—MAlL: sac@terracap.df.gov.br. — Internet: www.terracap.d gov.br
TELEFONES: (61) 3342-1103 — 3342-2013 — 3342—2014 e 3342-2525 - CGC Nº 00.359877/0001-73 — INSCRICAO ESTADUAL Nº 07.312. 720120

Companhia Imobiliária de Brasilia

RRACAD
TE
'; Agência
de Desenvolvimento do Distrsm Federal
§ 1°

Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de

reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou
represamento de cursos d'água naturais.
(Redação dada pela Lei n° 12.727,
de 2012).
§ 2° (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

§ 3° (VETADO).
§ 4° Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1
(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos
incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa,
salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - Sisnama.
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 5° É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que
trata o inciso V do art. 3° desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais
de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de
vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas
de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja
protegida a fauna silvestre.

§ 6° Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:

l - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de
recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com

norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
ll - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão

de recursos hídricos;
Ill - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.

(incluido pela Lei

nº 12.727, de 2012).
§ 7° (VETADO).
§ 8° (VETADO).
§ 9° (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

Art. 5º Na implantação de reservatório d'água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Areas de
Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no
licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 3O (trinta) metros e
máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze)
metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.
(Redação dada pela

Lei nº 12.727, de 2012).
BMB
\\Terracapnet\arquivos\ACJUR\_Documentos\2016\PARECER\PAR0221-16

_
Pégma ‘7 dº 23

SAM — BLOCO “F" EDIFÍCIO SEDE — BRASÍIA — DF — CEP 70620-000 — E-MAIL: sac@terracap.df.gov.br. — Internet: www.terracapdfgovbr
TELEFONES: (61) 3342-1103 — 3342-2013 - 3342—2014 e 3342-2525 — CGC N° 00.359.877/0001-73 — INSCRIÇAO ESTADUAL Nº 07.31 .57 00120

'; TERRACAP

Companhia Imobiliária de Brasília

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

§ 1° Na implantação de reservatórios d'água artificiais de que trata o caput, o
empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em
conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, não 'podendo o uso exceder a
10%
(dez
por
cento)
do
total
da
Area
de
Preservação
Permanente.
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 2° 0 Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório
Artificial, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei,
deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano
Básico Ambiental e aprovado até o inicio da operação do empreendimento, não
constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de
instalação.

§ 3° (VETADO).
Art. 6° Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas
de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas
com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das
seguintes finalidades:
l - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de
terra e de rocha;
Il - proteger as restingas ou veredas;

IIl - 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;
Vl - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

VII - assegurar condições de bem-estar público;
VIII - auxiliar a defesa do territério nacional, a critério das autoridades militares.
IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012)."

“Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação
nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre
as Areas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais
mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68

desta Lei:

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

l - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
BMB
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b) 35% (trinta e cinco porcento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
Il - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).
§ 1° Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive
para assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada,

para fins do disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento.
§ 2° 0 percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área de formações
florestais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido

considerando separadamente os índices contidos nas alíneas a, b e cdo inciso
I do caput.

§ 3° Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou
outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão
ambiental estadual integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no
mencionado cadastro, ressalvado o previsto no art. 30.

§ 4° Nos casos da alíneaado inciso I, o poder público poderá reduzir a
Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de recomposição,
quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada

por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras
indígenas homologadas.
§ 5° Nos casos da alínea ado inciso I, o poder público estadual, ouvido o

Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até
50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento EcológicoEconômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu
território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio
público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas.
§ 6° Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de

esgoto não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.
§ 7° Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou
desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para
exploração

de

potencial

de

energia

hidráulica,

nas

quais

funcionem

empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam
instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.
§ 8° Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou
desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de

rodovias e ferrovias.
Art. 13. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE
estadual, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal
poderá:

l - reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição,
regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural

consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para
até 50% (cinquenta por cento) da propriedade, excluídas as áreas prioritárias
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para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores

ecológicos;
II - ampliar as áreas de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos

percentuais previstos nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais de
proteção ‘a biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa.
§ 1° No caso previsto no inciso I do caput, o proprietário ou possuidor de

imóvel rural que mantiver Reserva Legal conservada e averbada em área
superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão
ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei nº6.938, de 31 de agosto
de 1981, e Cota de Reserva Ambiental.
§ 2° Os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico—Econômicos

— ZEEs segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão
o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da publicação desta Lei, para a sua
elaboração e aprovação.
Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar
em consideração os seguintes estudos e critérios:
I - o plano de bacia hidrográfica;
II - o Zoneamento Ecológico-Econômico
III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área
de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área

legalmente protegida;
IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e
V - as áreas de maior fragilidade ambiental.

§ 1° 0 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.
§ 2° Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da

área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser
imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer

órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da não
(Redação dada pela Lei nº 12.727,
formalização da área de Reserva Legal.

de 2012).
Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no

cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:
I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas
para o uso alternativo do solo;

Il - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,
conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do
Sisnama; e

BMB
“TerracapnettarquivosXACJURLDocumentosX2016XPARECERXPAR0221—16

.
Páº'nª ºº dº 23

f.gov.br
SAM — BLOCO “F" EDIFÍCIO SEDE - BRASÍIA — DF — CEP 70620-000 - E-MAIL: sac@terracap.df.gov.br. — Iptemet: www.terracap.
Nº 07.31 .572/001TELEFONES: (61) 3342-1103 — 3342-2013 - 3342—201 4 9 3342-2525 —— CGC Nº 00.359.877/0001-73 — INSCRICAO ESTADUAL
20

Companhia Imobiliária de Brasília

ERRACAP
'; T
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro
Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.
§ 1° O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera
na hipótese prevista neste artigo.
§ 2° 0 proprietério ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e
inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR de que trata 0 art. 29, cuja área
ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área excedente para
fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros

instrumentos congêneres previstos nesta Lei.
§ 3° 0 cômputo de que trata ocaputaplica-se a todas as modalidades de
cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e
a compensação.
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 4° É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as
Areas de Preservação Permanente conservadas ou em processo de
recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação

nativa existentes em imóvel, ultrapassarem:
2012).

(Incluído pela Lei nº 12.727, de

I - 80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de floresta na
Amazônia Legal; e
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
Il - (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

Art. 16. Poderá ser instituído Reserva Legal em regime de condomínio ou
coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no art. 12

em relação a cada imóvel.

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal
poderá ser agrupada em regime de condom ínio entre os adquirentes."

33.
Nessa ordem de ideias, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça condicionou, na égide do Código Florestal revogado, o gozo da isenção
sobre a area de reserva legal à precedente averbação na matrícula do imóvel, não foi
sem idôneo motivo que 0 novel Código Florestal, quiçá antevendo o legislador
embaraços na concepção e operacionalização do CAR, previu uma “válvula de escape”
para que o proprietário do imóvel rural não perdesse o beneficio tributário a mingua de

inscrição no CAR: facultou a averbação gratuita da reserva legal no registro de imóveis
no período compreendido entre a entrada em vigor da lei e o registro do imóvel no
CAR. No ponto, confira-se o teor do § 4°, do art. 18:
“§ 4° 0 registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartério
de Registro de lméveis, sendo que, no periodo entre a data da publicação
desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar

fazer a averbação terá direito a gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei
nº 12.727, de 2012)."

34.

Com esse panorama, pode-se alcançar as seguintes conclusões:
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i) o imóvel desta Companhia, cuja averbação da área de reserva legal no
respectivo fólio real, apesar de realizado sob o regime do Código Florestal

revogado, atenda a definição e critérios definidos no novo Código
Florestal para a reserva legal, poderá se valer da isenção tributária
respectiva;
ii) o imóvel desta Companhia, cuja averbação da área de reserva legal no

félio real tenha sido feita com base no regime do novo Código Florestal,
poderá se valer da isenção tributária respectiva, apesar de não inscrito no
CAR;

iii)o imóvel desta Companhia, em cuja matrícula não consta averbação de
reserva legal, tampouco foi inscrito no CAR, não poderá gozar da isenção
tributária respectiva;

iv)o imével desta Companhia, em cuja matrícula não consta averbação de

reserva legal, mas devidamente inscrito no
isenção tributária.
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A vista do exposto, esta Advocacia e Consultoria Jurídica, sobre o procedimento "

de declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, no tocante à isenção
tributária incidente sobre a área de reserva legal em virtude do advento da Lei federal
n.° 12.651/2012 (Cédigo Florestal), entende que:
i)

o imóvel desta Companhia, cuja averbação
respectivo fólio real, apesar de realizado sob
revogado, atenda a definição e critérios
Florestal para a reserva legal, poderá se
respectiva;

da área de reserva legal no
o regime do Código Florestal
definidos no novo Código
valer da isenção tributária

ii) o imével desta Companhia, cuja averbação da área de reserva legal no

fólio real tenha sido feita com base no regime do novo Código Florestal,
poderá se valer da isenção tributária respectiva, apesar de não inscrito no
CAR;
iii) o imóvel desta Companhia, em cuja matrícula não consta averbação de
reserva legal, tampouco foi inscrito no CAR, não poderá gozar da isenção
tributária respectiva;
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iv) o imóvel desta Companhia, em cuja matrícula não consta averbação de
reserva legal, mas devidamente inscrito no CAR, podera se valer da

isenção tributária.
Por oportuno, com fundamento no art. 20, incisos II, V e VII do Regimento
36.
Interno desta Companhia, visando uniformizar os procedimentos administrativos no que

se refere ao tema proposto, sugere-se a atribuição do caráter normativo ao presente
parecer, de modo a orientar as unidades administrativas da TERRACAP no sentido de
que atentem às conclusões lançadas nos subiten ;“i” a “i ' do item 35 da presente
manifestação jurídica.

A DIFIN.
De acordo. Aprovo o Parecer nº 0221/2016, pois está fundamentado nos
instrumentos normativos que regulam a matéria.
Encaminho os autos à DIFIN para prosseguimento e submissão dos autos ao

conhecimento e deliberação da Diretoria Colegiada desta Companhia, para fins de
outorgar efeito normativo ao presente Parecer, nos temos da Instrução de Serviço nº
/2016, de, de março de 2016, e determinar ‘a unidade orgânica demandante, ao
analisar o processo individualmente, o exame de conformidade entre o caso concreto e
o parecer referencial, sem excluir da apreciação desta ACJUFl eventual dúvida jurídica

remanescente.
Brasília, 114 d abril de 2016.
AN
ACJUR/PRESl/Terracap
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DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
REALIZADA EM: 11/05/2016

DECISÃO Nº: 213.3

3074ª

SESSÃO

PROCESSO Nº : 111.000.016/2014
INTERESSADO :NURAL/TERRACAP
: Outorga efeito normativo ao Parecer nº 0221/2016 — ACJUR, o qual dispõe
sobre as condições para incidência de isenção tributária de ITR para a

EMENTA

reserva legal.
RELATOR : CARLOS ARTUR HAUSCHILD
A Diretoria, acolhendo O voto do relator, DECIDE:
a) outorgar efeito normativo ao Parecer nº 0221/2016 — ACJUR, presente às fls. 1436, exarado pelo Advogado Bernardo Marinho Barcellos e aprovado pela
Advogada-Geral da Terracap, Andrea Saboia, O qual dispõe sobre as condições
para incidência de isenção tributária de ITR para a reserva legal;

b) encaminhar a CPLAM para disponibilizar O inteiro teor Parecer nº 0221/2016 —
ACJUR na intranet da Terracap; e

c) encaminhar ao NURAIJGETRI para conhecimento e demais providências.

J

I

FABIANA

,,

HAUSCHILD

Diretor Financeiro

x

,

Presidente

//

ARLOSV ,

ªs

C SAR DEAZ

C%L/LU I ”DUM/L,

I TINA TAVARES TORQUA10 MARIO HENRIQUE SIQUEIRA SILVA E LIMA
Diretor de Prospecção e Formatação de Novos
Empreendimentos

Diretora Extraordinária de Regularização de Imóveis
Rurais

&;WWQKW‘MORIRA I(AROUES/
CARLÉÉO
Diretor de Gestão Administrativa e de Pessoas

RICARDO HE RIQUE
Diretor de D , envolvim n

PAIO SANTIAGO
e Comercialização

Dir
Fundiária
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