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Na sistemática legal ambiental brasi
leira encontramos dispositivos que limi
tam o direito de propriedade em prol do 
meio ambiente, impondo no caso do 
proprietário rural a conservação de um 
percentual do imóvel como Reserva Le
gal florestal.

A Reserva Legal florestal compreende 
a área de cobertura vegetal destinada a 
preservação e está prevista nos artigos 16 
e 44 do Código Florestal (Lei 4.771 de 
15.09.1965), onde diz que as florestas de 
domínio privado podem ser exploradas, 
mas com a conservação de 20% da co
bertura arbórea, em imóveis nas regiões 
Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, 
esta na parte sul (art. 16), no percentual 
de 50% em se tratando de imóvel situado 
nas regiões Norte e parte Norte da região 
Centro-Oeste (art. 44) estando alterado o 
percentual desta última região para 80% 
pela Medida Provisória 1.511-2, de 
19.09.1996, a ser regulamentada.

A Constituição Federal em seu art. 
225 impõe ao Poder Público e à coleti
vidade o dever de defender e preservar o 
meio ambiente. Para assegurar o seu 
equilíbrio incumbe àquele a definição 
dos espaços territoriais a serem protegi
dos (§ 1.°, III).

Espaços territoriais protegidos são as 
áreas de interesse ecológico que devem 
ser protegidas da devastação, podendo

ser também consideradas assim as Reser
vas Legais, apesar de previstas em 
percentual da propriedade e não pela 
dimensão de algum ecossistema ou local 
de interesse ecológico específico, uma 
vez que a legislação considera a cober
tura arbórea como motivo da restrição 
sem maiores especificações.

A Reserva Legal não deve ser obriga
toriamente apenas área de floresta de 
porte como pode parecer a princípio, mas 
também pode abranger área degradada. É 
o que se depreende do disposto na Lei 
federal 8.171/91, que dispõe sobre a 
política agrária, quando obriga a recom- 
posição da reserva pelo proprietário ru
ral, bem como o art. 2.° do Decreto 
paulista 34.663, de 26.02.1992, que exi
ge o compromisso de recomposição das 
áreas de reserva legal para a autorização 
de exploração agrícola das várzeas no 
Estado de São Paulo, indicando que 
mesmo que a mata e/ou a floresta sejam 
degradadas o proprietário não está deso
brigado do dever de constituí-las ou 
recompô-las. Só se pode recompor algo 
que esteja degradado.

Na verdade, o motivo ensejador da 
instituição desta restrição à propriedade é 
a tentativa de preservação de pelo menos 
um percentual da cobertura vegetal, ain
da existente no país, deixando margem 
para reconstrução do que foi devastado.
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Uma outra característica peculiar deste 
instituto de preservação é a inalterabilida- 
de de sua destinação. Uma vez instituído 
não poderá ser alterada sua finalidade, a 
não ser por lei, não podendo ser por ato 
normativo ou resolução, por exemplo.

A Reserva Legal deve também ser 
averbada à margem da inscrição da ma
trícula imobiliária no Cartório de Regis
tro de Imóveis competente, conforme 
estipula o art. 16, § 2.°, do Código 
Florestal, lembrando ainda que a Resolu
ção conjunta da Secretaria do Meio Am
biente e do Ibama/SP, n. 002/94, 
condiciona em seu art. 8.° para o corte, 
supressão ou exploração de vegetação 
nativa secundária de Mata Atlântica a 
averbação da Reserva Legal, havendo 
ainda esta obrigação no Anteprojeto de 
Lei Florestal do Estado de São Paulo, art.
11, 4.°; mas isto não vem ocorrendo 
regularmente.

Em levantamento que fizemos em al
guns Cartórios de Registro de Imóveis de 
cidades do interior de São Paulo verifi
camos que pouquíssimos são os registros 
se levarmos em conta o número de pro
priedades rurais. Já por sua vez a 
Coordenadoria de Licenciamento Am
biental e Proteção de Recursos Naturais 
da Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo informou-nos que conta atualmen
te com 300.000 ha preservados como 
Reserva Legal, devidamente averbados, 
o que é ínfimo ante a extensão territorial 
do Estado, mostrando falta de consciên
cia de muitos proprietários rurais quanto 
à necessidade de preservar o ambiente.

Quanto à fiscalização, está havendo 
impasse entre o Ibama e a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente em São 
Paulo, com referência a competência ante 
a sobreposição na maioria dos casos com 
as Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Ademais, sabe-se que mesmo quando 
é constituída e registrada, muitas vezes 
a Reserva Legal acaba diminuindo 
mediante o artifício de desdobramento e

outras “formas imaginativas”, burlando- 
se sua inalterabilidade.

Além disso, deve-se diferenciar a 
Reserva Legal, que estamos tratando aqui, 
da Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, que é outro instituto, pois este se 
trata de uma liberalidade do proprietário 
e não uma imposição legal como a Re
serva Legal. A RPPN, como é conhecida, 
está prevista no art. 6.° do Código Flo
restal e também deve ser averbada, aliás 
conforme orientação do item 112, Cap. 
XX, das Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça, do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, com base nos pareceres dos Pro
cessos CG 53.873/80 e 44.522/76, que 
examinaram pedidos de averbação de 
Reserva Legal, exigindo a necessidade 
de autorização do proprietário.

Apesar de não se estar respeitando a 
imposição legal da instituição da Reserva 
Legal, há em nossa legislação remédios 
jurídicos que permitem a fiscalização 
sobre a sua obrigatoriedade em se preen
chendo as condições legais; e estes são a 
ação civil pública e a ação popular.

A ação civil pública é prevista na Lei 
7.347/85, que disciplina a tutela dos cha
mados interesses difusos e a defesa do 
meio ambiente, patrimônio cultural e dos 
consumidores e tem por objeto a conde
nação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer (art. 2.°), 
incluindo aí a possibilidade de se obrigar 
por esta providência judicial o proprietá
rio de concretizar e averbar a Reserva 
Legal, aliás encontramos interessante jul
gado neste sentido na Revista de Direito 
Ambiental, n. 01, p. 259, Ed. RT.

O interessante e importante é que es
tão legitimados para propor a ação civil 
pública, além do Ministério Publico e 
demais entidades relacionadas no seu art.
5.°, também as associações que estejam 
constituídas há pelo menos um ano e 
tenham entre suas finalidade a proteção 
do meio ambiente. O que abre oportuni
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dade para as ONGs, que preenchem estes 
requisitos, agirem neste sentido.

Pela ação popular (CF, 5.°, LXXIII) 
poderá também qualquer cidadão tentar 
anular ato lesivo ao patrimônio público 
praticado por autoridade, estando inclu
ído naquele conceito o meio ambiente, 
nos termos do art. 2.°, I, da Lei 6.938, de 
31.08.1981.

É bom lembrar ainda, como dito ante
riormente, que o art. 99, da Lei 8.171/91, 
(Política Agrícola), obriga o proprietário 
rural, quando for o caso, a recompor em 
sua propriedade a Reserva Florestal Legal.

Por derradeiro, surge a seguinte inda
gação: poderá qualquer pessoa pedir a 
averbação da Reserva Legal em proprie
dade alheia?

Aí entra a discussão se a Reserva Legal 
é de natureza declaratória ou constitutiva. 
Entendemos que se trata de natureza de
claratória e por ser uma imposição legal 
obrigatória, e o fato das reservas flores
tais em geral constituirem-se bens de uso 
comum nos termos do art. 225 da CF, sua 
observância pode ser pedida por terceiro 
que não o proprietário; alias neste sentido 
encontramos a opinião de Paulo A. L. 
Machado (Direito ambiental,  5. ed., 
Malheiros, 1996). Mas, neste caso, suge
rimos que seja baixada determinação nas 
Normas da Corregedoria Geral de Justiça 
ao sr. Oficial do Cartório para que levante 
dúvida, ou ainda que o pedido seja feito 
diretamente ao juiz permanente para que 
instaure um processo administrativo, dan- 
do-se, nos dois casos, ciência ao proprie
tário com efetivação de uma perícia em 
caso de dúvida da metragem indicada, 
uma vez que é temerário o registro de 
parte de área sem as devidas metragens 
corretas. Evidentemente este processo 
deve ter uma dinâmica célere para 
viabilizar o que se pretende. E interessan
te notar que o art. 11, 5, do Anteprojeto 
supra-referido prevê a averbação em pro
priedade de terceiro, mostrando já a ten
dência de aceitá-la.

Assim, as entidades preservacionistas 
poderão obrigar os proprietários À regu
larização deste importantíssimo instituto, 
participando a coletividade efetivamente 
na preservação do meio ambiente.

Devemos lembrar, ainda, que as áreas 
dos imóveis rurais consideradas como 
Reserva Legal são isentas do Imposto 
Territorial Rural, nos termos do art. 104 
da referida Lei 8.171/91, o que já é sem 
dúvida um grande incentivo para a sua 
observância.

Porém, a legislação deve ser alterada 
para que se obrigue efetivamente ao 
proprietário de imóvel, que se enquadre 
no caso, a constituir a Reserva Legal 
bem como registrá-la, sob pena de multa 
inclusive.

Há interessante sugestão de se fazer ca
dastros regionais das Reservas Legais, de 
Silvio A. G. de Oliveira, in Criação dos 
cadastros regionais das reservas legais e das 
matas ciliares: uma proposta. Revista de 
Direito Ambiental, n. l,janeiro-março 1996.

Portanto, a reserva legal florestal é um 
instituto de preservação que pelo seu 
percentual e destinação inalterável mos
tra-se de grande importância na política 
do meio ambiente, devendo por isso ser 
aperfeiçoada cada vez mais, bem como 
divulgada, para que os proprietários ru
rais colaborem com a preservação do 
meio ambiente.

Paralelamente a esse aperfeiçoamento 
e divulgação de sua importância, o Poder 
Público, representado principalmente pelo 
Ministério Público; o Ibama na área ad
ministrativa; as Organizações Não Go
vernamentais -  ONGs engajadas na luta 
ambiental e os cidadãos conscientes de
vem fiscalizar e propor medidas judiciais 
para que as Reservas Legais possam 
realmente desempenhar seu impotantís- 
simo papel na preservação ambiental, 
não se esquecendo que ao Poder Judiciá
rio cabe também a importante função de 
julgar com consciência da gravidade da 
não observação deste instituto.
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