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ATO DECLARATóRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE ADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 41 DO
CARR
Tratando-se de fato gerador do ITR ocorrido no ano de 1998, é consolidado o
entendimento no sentido da desnecessidade de apresentação do ADA para a
comprovação da Area de Preservação Permanente, nos termos da súmula n°
41 do CARF.
AREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A Area de reserva legal somente sera considerada como tal, para efeito de
exclusão da Area tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data
anterior A ocorrência do fato gerador do imposto, o que no ocorreu no
presente caso.
Recurso especial provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, Vencidos os Conselheiros Susy Gomes Hoffinann (Relatora), Gustavo Lian Haddad e
Carlos Alberto Freitas Barreto que dele não conheciam. A Conselheira relatora, ressalvando
sua posição pessoal, consignará as razões pelas quais o recurso foi conhecido, dispensando-se
assim a designação de Conselheiro redator de voto vencedor. Por maioria de votos, em dar
provimento parcial para restabelecer o lançamento em relação à área de reserva legal.. Vencidos
os Conselheiros Susy Gomes Hoffmann (relatora), Gonçalo Bonet Allage, Gustavo Lian
Haddad e Rycardo Henrique Magalhães de Oli eira. Designado o Conselheiro Elias Sampaio
Freire para redigir o voto vencedor.

Carlos Alberto Fre

Sus Gorr‘

s Barr etei — Presrdente

ek

Relatbra

Elias ampaio Freire — Redator-Designado
EDITADO EM:

DEZ- 2010

07
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente), Susy Gomes Hoffmann (Vice-Presidente), Caio Marcos Candid°,
Gonçalo Bonet Allage, Julio César Vieira Gomes, Manoel Coelho Arruda Junior, Francisco de
Assis Oliveira Junior, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire.
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Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, corn base em divergência jurisprudencial.
Lavrou-se o auto de infração no valor de R$ 11.680,02, acrescidos de multa
proporcional de 75% e juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação As fls. 43/47 dos autos.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou procedente
lançamento (fls. 52/63). Eis a ementa:

o

Assunto • Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR.
Exercício • 1998
Ementa.' AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão de área como de preservação permanente da área
tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao reconhecimento de/apelo IBAMA ou por órgdo
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental
(ADA), ou à comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da
entrega da DITR,

AEA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áteas de utilização limitada da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada
ao reconhecimento delas. pelo Ibama ou por órgiio estadual
competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), ou
comprovação de protocolo de requerimento desse ato àqueles
órgãos, no prazo de seis' meses, contado da data da entrega da
DIM
AREA DE RESERVA LEGAL.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR
depende de sua averbagtio et margem da inscrição de matricula
do imóvel, no registro de imóveis competente, atê a data da
ocorrência do lato gerador.
Lançamento Ptocedente.

O contribuinte, então, interpôs o recurso voluntário (fls. 70/85).
A antiga Terceira Camara do Terceiro Conselho de Contribuintes, As fls.
16.3/171 dos autos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte:
Assunto Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- IT]?,
3
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Exe, 'cicio. 1998,
E RESERVA
IT]? ÁREAS DE PRESERVAÇÁO PERMANENTE
DE
LEGAL EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE
REQUERIMENTO DO ATO DECLARATORIO AMBIENTAL AO
1BAMA.

comprovação da área de reserva legal, ben/ coma daquela de
preservação permanente para efeito de sua exclusão na base de
cálculo do TTR, nil° depende, exclusivamente, da apresentação
do Ato Declaratório Ambiental- ADA, no prazo estabelecido
Precedentes do Conselho de Contribuintes, STJ e TRP
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

A Procuradoria da Fazenda Nacional, então, interpôs o presente recurso
especial, com base em violação à legislação tributária, no que se refere á Area de reserva legal
(art 16, §8°, da Lei no 4.771/65, e artigo 10, inciso II, da Lei n° 9.393/96). Em relação à Area
de preservação permanente, suscitou divergência jutisprudencial,
Defendeu, em síntese, a necessidade de averbação da Area de reserva legal, e
a imprescindibilidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental, no que concerne à Area
de Preservação Permanente.
0 contribuinte apresentou suas contra-razões As fls. 210/218 dos autos,
o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Susy Gomes Hoffmann, Relatora
O recurso especial é tempestivo,
Quanto A. comprovação da divergência jutisprudencial suscitada pela
recorrente, relativa a comprovação da Area de Preservação Permanente, deixo consignado men
entendimento de que o recurso não deveria ser conhecido, por ausência de preenchimento de
tal requisito de admissibilidade.
Com efeito, o recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional teve
como fundamento divergência jutisprudencial relativa à exigência de apresentação tempestiva
do ADA para o reconhecimento das Areas de preservação permanente e da Area de reserva
legal.
Tem-se que o auto de infração rcfere-se ao exercício de 1998.
A sAmuIa. n° 41 do CARP dispõe que: "A não apresentação do Alo
Declatatório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou 61 gão conveniado, não pode motivar o
lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000".
Conforme se depreende do atual Regimento Interno do CARP, tem-se que:
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Seção II
Do Recurso Especial
Art. 67, Compete et CSRF, por suas turmas, julgar reetaso
especial interposto contra decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que The tenha dado ouna câmara,
turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que aplique .siimula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do
CARE ou que, na aprecia cão de matéria preliminar, decida
pela anulação da decisdo de primeira instância.
• 10. 0 acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso,
servirá de paradigma,
Já tiver sido superada pela CSRF,
independentemente da reforma especifica do paradigma
indicado.
CAPITULO V
DAS SÚMULAS
Art 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARP' serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos
membros do CARF.
§ 1° Compete ao Pleno c/a CSRF a edição ('apreciar proposta)de
enunciado de .smimula quando se tratar de matéria que, por sua
natureza, for submetida a duas ou mais (minas da CSRF
§ 2° As laminas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula
que trate de matéria concernente àsua atribuição
§ 3° As smimulas seriio aprovadas por 2/3 (dois terços) da
totalidade dos conselheiros do respectivo colegiado.
§ 4° As súmulas aprovadas pelos Primeiro, Segundo e Terceiro
Conselhos de Contribuintes são de adoção obrigatória pelos
membros do CARE

Desta forma, diante dos dispositivos acima, e existindo súmula a respaldar a
decisão reconida, verifica-se que inexiste a divergência jurisprudencial suscitada pela
recon-ente.
A minha posição pessoal é que se não cabe recurso especial contra decisão
que aplique súmula da jurisprudência administrativa . no âmbito deste tribunal, também não se
pode admitir recurso especial contra decisão que tenha sido proferida no mesmo sentido de
súmula consolidada, ainda que tal súmula assome posterionnente a decisão combatida, já que,
além de a súmula constituir-se em expressão do entendimento pacifico do tribunal, também
de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Contudo, tendo em vista que se tem entendido, nesta 2'. Turma da CSRF, que
em casos que tais deve ser admitido o recurso considerando a data da sua interposição, pois-A
época, ainda não havia a súmula.
5
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Portanto, curvando-me A posição majoritária do colegiado, admito o Recurso.
Refere-se, o recurso especial, a questão concernente à comprovação da area
de preservação permanente, que se sustenta deva-se fazer por meio da apresentação do Ato
Declaratório do IBAMA ou pela apresentação do protocolo do seu pedido dentro do prazo de
seis meses da entrega da DITR.
Tratando-se, a autuação, do exercício de 1998, a questão já se encontra
consolidada, nos termos da súmula n° 41 do CARE: "A não apresentagdo do Ato Dec laratói lo
Ambiental (ADA) einitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode 17701iVar o lançamento
de oficio relativo aflitos geradores ocorridos até o exercício de 2000".
Desta forma, é de se negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Por outro lado, no que se refere a necessidade de averbação da area de
reserva legal, tenho que o recurso preenche todos os seus requisitos de admissibilidade, tendo
em vista que a recorrente especificou os dispositivos legais que entende violados.
E neste ponto, também, não procede o recurso da Fazenda.

Com efeito, tem-se que o contribuinte juntou aos autos elementos probatórios
suficientes à comprovação da Area de reserva legal, consistentes nos documentos presentes as
fls. 87/154 dos autos.
Alias, conforme se depreende do próprio acórdão recorrido:
"Outrossim, ainda que partindo do pressuposto de que a
comprovação prévia por parte do contribuinte se faz necesscir ia
pato .fins de isenção ttibutária da drat considerada como de
reserva legal, o interessado, uma vez notificado a comprovar o
declarado, apt escutou, oportunamente, documentos pertinentes
(17s. 87/154), dos quais se ink.re que foi averbado área de
reserver legal (100.0 ha) sob proteção ambiental no ano de 1989,
isto é, antes mesmo da ocor facia do lato get-actor da obrigação
tributária, confbrnie declarado no DITR/1998 Tais documentos
referenciados, poi tanto, se most; am aptos a comprovar as
declarações constantes da aludida declaração, não havendo
óbice ao reconhecimento da isenção pretendida

Ademais, em se tratando de exigibilidade da previa averbação da Area de
reserva legal A margem da matricula do imóvel, trago à baila o entendimento do STJ, externado
em recentes decisões:
PROCESSUAL UHL. TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL
VIOLAÇÃO DO ART 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR
BASE DE CÁLCULO EXCLUSÃO DA AREA DE
PRESERVAÇÃO P.ERMANENIE
E RESERVA
LEGAL,
ISENÇÃO. PRINCIPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA LEI
N" 9,393/96.
I A ár ea de reserva legal é isenta do ITR, consoante o disposto
no art. 10, § I", II, "a", da Lei 9393, de 19 de dezembro de 1996
2 0 TTR é tributo sujeito à homologação, por isso o § 7", do art.
6
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10, daquele diploma 1101111(IiiVO dispõe que. Art. 10. A apuração
e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administragdo
tributária, nos prazor e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas
de que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso• lo, deste artigo,
não está sujeita à prévia comprovação pot- parte do declarante,
ficando o memo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem
prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida
Provisória n" 2.166-67, de 2001) 3. A isenção não pode ser
conjurada por força de interpretaçâo ou integração analógica,
máxime quando a lei tributária especial reafirmou o beneficio
através da Lei n." 11 428/2006, reiterando a exclusão da área de
reserva legal de incidencia da exação (art. 10, II, "a" e "b"),
verbis: Art, 10. A apuração e o pagamento do IT]? 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.
,yç'

II - area tributável, a área total do imóvel, menos as areas. a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei /7"
4 771, de 15 de .setembro de 1965, com a redação dada pela Lei
17 " 7.803, de 18 de julho de 1989;
area aproveitável, a que foi' passível de exploração agrícola,
pecuária, gi anjeira, aqilícolaou florestal, excluídas as áreas a)
ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alineaY do inciso II devie parágrafo;
4. A imposição fiscal obedece ao principio da legalidade estrita,
impondo ao julgador na aprecia cão da lide ater-se aos critérios
estabelecidos em lei
5. Con sectariamente, decidiu com acerto o acórdão a quo ao
,firmar entendimento no sentido de que "A falta de averbação
da (free de reserva legal na matricula do imóvel, ou a
averbação fella após a data de ocorrência do fato gerador, não
por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal
área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo artigo 16 da Lei n" 4.771/1965. Reconhece-se
o direito it subtração do limite minimo de 20% da área do
estabelecido pelo artigo 16 da Lei n" 4.771/1965,
relativo à área de reserva legal, porquanto, mesmo antes da
respectiva averbação, que não (5. fato constitutivo, mas
meramente declaratório, já havia a protecão legal ,sobre tal
áreaU.
6. Os embargos de declaração que enft-entam explicitamente a
questão embargada não ensejam recursoespecial pela violação
do artigo 535, II, do CPC.
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7 Ademais, o inagistrado não está obi igado a rebater, mu a mu,
os argumentos trazidos pela pm te, desde que os fundamentos
utilizados teu/iam sido suficientes par a einbasar adecisão.
8. Recurso especial a que se nega p1 ovimento
(REsp I 060886/PR, Ref Miniso o LUIZ RIX, PRIIVIEIRA
TURMA, julgado em 01/12/2009, Die 18/12/2009)
CIVIL TRIBUTÁRIO ITR. BASE DE
PROCESSUAL
ÁREA DE PRESERVAÇÃO
CÁLCULO. EXCLUSÃO DA
PERMANENTE' E RESE'RPA LEGAL, ISENÇÃO, PRINCIPIO
DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA LEI N 9.393/96.
I A Lei 11 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, preceitua que a área de
reserva legal deve ser excluída do cômputo da área tributável do
ini6vel para fins de apuração do ITR devido (art. 10, § I", II, a).
2. Por sua vez, a Lei n 11.428/2006 reafirma o beneficio
reitera a exclusão da (ilea de reserva legal de incidência da
exaÇii 0 (art. 10, II, "a" e IT "b '9
3. A r elação jurídica tributaria pauta-se pelo principio da
legalidade estrita, la2C70 pela qual impõe-se ao julgador ater-se
aos el itél ios estabelecidos em lei, não lhe sendo permitido
qualquer interpretação extensiva para determinar a incidência
ou afastamento de lei tributária Lsentiva.
Recurso especial improvido
(REsp 998.727/TO, Rel. Minisn o HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, Die 16/04/2010)

Realmente, a exclusão da incidência do ITR sobre a área de reserva legal no
se condiciona à sua prévia averbação no registro de imóveis. A averbação, é de se ter, não
consubstancia ato constitutivo da Area de Reserva Legal, mas apenas declaratório. Assim,
ainda que a averbação da área de reserva legal, ainda que posterior (2003), é certo que houve a
comprovação nos autos de que a Area sempre existiu e foi preservada conforme laudo técnico
juntado aos autos.
E consoante já exposto, o contribuinte logrou efetivamente comprovar a
existência da área de reserva legal, por meio de dive r sos documentos
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda

Nacional.

mes Hoffinann
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Voto Vencedor
Conselheiro Elias Sampaio Freire, Designado
De feito, divirjo da ilustre conselheira relatora tãosomente no diz respeito A
exigência da averbação da Area de reserva legal para fins de isenção do 1TR.
Para o deslinde da questão vale repassar as normas legais regedoras da
isenção de 1TR incidente sobre a Area de reserva legal c, conseqüentemente, do próprio
conceito de área de reserva legal.

O art. 10, §
inciso II, que trata da área tributável do imóvel para fins de
ITR, exclui da incidência do imposto a áreas de preservação permanente e de reserva legal
previstas no Código Florestal Brasileiro, in verbis:
Art 10
§ 1" Para os c:Mtos de apuração do ITR, considerar-se-á•

II - área tributável, a área total do imóvel, menor as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas. na
Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, coin a redação dada
pela Lei n" 7,803, de 18 de Itilho de 1989,

Por seu turno, a Lei n" Lei If 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei n" 7.80.3, de 18 de julho de 1989 (Código Florestal Brasileiro), passou a
prever a obrigatoriedade de averbação da Area de reserva legal no registro de imóveis
competente, nos seguintes termos:
Art. 16, As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime
de utilização limitada e ressalvadas as de preservação
permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições .

§ 2"A reserva legal, assim entendida a área de , no minima, 20%
(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, deverá ser averbada á, margem da inscrição de
matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, Cl alteração de sua destinagão, nos casos de transmissào,
a qualquer titulo, ou de desmembramento da área ('incluído pela
Lei a" 7 803 de 18.7 1989).

Atualmente, a exigência da averbação da Area de reserva legal no registro de
imóveis encontra respaldo legal no art 16, § 8° da Lei n° Lei n" 4.771, de 15 de setembro de
1965, com redação dada pela Medida Provisória 2.166-67, de 2001, in verbis:
9
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§S'A área de reserva legal deve ser averbada à »largem da
inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer titulo, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória n"2 166-67, de 2001)

No meu entender a averbação da Area de reserva legal à margem da inscrição
de matricula do imóvel no registro de imóveis competente é condição para que a referida Area
seja, efetivamente, considerada como Area de reserva legal.
Precedente do Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança n"
22.688/PB) é explicito no sentido de que determinada Area somente pode ser considerada como
Area de reserva legal após a averbação desta situação no registro de imóveis, assim ementado:
EMENTA: Mandado de segurança Desapropriação de imóvel
rural par a.fins de reforma agrária
Preliminar de perda de objeto da segurança que se rejeita
- No mérito, não fizerem os impetrantes prova da averbação da
área de reserva legal anteriormente à vistoria do imóvel, cujo
laudo (fls. 71) é de 09.05.96, ao passo que a averba cão existente
nos autos data de 26.11.96 (fls. 73-verso1, posterior inclusive ao
Decreto em causa, que e de 06.09.96,(GRIFE1)
Alandado de segurança indeferido.

Por relevante, transcrevo excerto voto vista do Ministro Sepólveda Pertence
proferido no julgado do Mandado de Segurança acima ementado, em que afirma
peremptoriamente que sem a averbação determinada pelo §2° do art. 16 da lei n° 4.771/1965
não existe reserva legal:
A questão, portanto, é saber, a despeilo de não averbada se a
área correspondente a reserva legal deveria ser excluida da álea
aproveitável total cio imóvel para fins de apuração da sua
produtividade ( .)
A reserva legal não é uma abstração matemática. Há de ser
entendida como uma parte detem minada do imóvel
Sem que esteja determinada, não é, possível saber se o
proprietário vem cumprindo as obrigaçiies positivas e negativas
que a legislação ambiental lhe impõe
Por Quito lado, se sabe onde concretamente se encontra a
rem., va, se ela não foi medida e denial cada, em caso de divisão
ou desmembramento de imóvel o que dos novos proprietários só
estaria obrigado a preservar vinte cento da sua parte.
Desse modo, a cada nova divisão ou destnembramenta, haveria
uma diminuição do tamanho dct i eserva, proporcional
diminuição do tamanho do imóvel, com o que restaria frustrada
a proibição da mudança de sua destinação nos casos de
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transmissão a qualquer titulo ou de desinembranteuto, que a lei
flmestal prescreve .
Estou assim em que, sem a averbação determinada pelo §2" do
art. 16 da lei n" 4.771/1965 não existe reserva legal. (GRIFEI)

Portanto, a averbação no registro de imóveis não se trata tão somente de
matéria de prova acerca da configuração da área de reserva legal ou, ainda, de obrigação
acessória a ser cumprida pelo contribuinte , pelo contrário, trata-se de ato constitutivo da
própria área de reserva legal.
Precedente do ST.J neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART 53.5 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA, 1TR
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA AREA DE
PRESERVA06 PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAAIA
INCLUSÃO DA AREA DE RESERVA LEGAL ANTE A
AUSÊNC1A DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 53.5 do CPC, tampouco nega a prestação
1w icdicional, o acórdão que adota .fundamentação suficiente
para decidir de modo integral a controvérsia.
2. 0 art. 2" do Código Florestal prevê que Cis áreas de
preseivação 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 et
Incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente,
sendo inexigível a prévia comprovação da averbação destas na
matricula cio imóvel ou a existência de ato decratório 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 - IT]? é tributo sujeito a lançamento por
homologação que, nos lermos da Lei 9 393/1996, permite
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação
permanente, sem necessidade de Ato Declaratório Ambiental do
IBAMA" (REsp 665.I23/PR, Segunda Turma, Rel. Mi17. Eliana
Calmon, DI de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área
de reserva legal a legislação traz a obrigatoriedade de
averba cão na matricula do imóvel. Tal exigência se faz
necessária para C07111»"01 ,C11" a á.' ca de preservação destinada
reserva legal Assim„
somente com a averbação da circa de
reserva legal na matricula do imóvel é que se poderia saber, coin
certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, 8", do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em
ancilise
(REsp 1125632 / PR, PRIMEIRA TURMA, Relatol: Ministro
BENEDITO CiONÇALVES, D.Te 31/08/2009)
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Destarte, a area de reserva legal somente ser á considerada como tal, para
efeito de exclusão da area tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior A ocorrência do fato
gerador do imposto, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
especial da Fazenda N 'onal, para restabelecer o lançamento em telação A Area de reserva
legal.

Elias S ripaio Freire
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