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Documento publico.
Averbagiio e prova da Area de Reserva Legal e da Area de
Preservac;ao Permanente. Natureza juridica do registro.
Ata Declarat6rio Ambiental. Isenc;ao do Impasto Territorial
Rural. Item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer. Art. 10, II, "a", e § 7" da Lei nO9.393, de 1996. Lei
nO12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.

Foi encaminhada duvida, por e-mail, a esta Coordenagao-Geral acerca das

hipoteses de ressalva da dispensa de contestar e/ou recorrer objeto do item 1.25, "a", da Lista

de dispensa de contestar e recorrer (art. 2°, § 4°, da Portaria PGFN N° 502, de 2016).

2.

3.

o mencionado item possui a seguinte redagao:

1.25 -ITR

a) Area de reserva legal e area de preservacao permanente

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: 0 STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a langamento que se da por
homologagiio, dispensa-se a prova da averbagiio da reserva legal no registro de im6veis, bern
como a prova do ato declarat6rio do IBAMA, no momento da declaragao tributaria. Caso
comprovada a irregularidade da declaragiio do contribuinte, ficara este responsavel pelo
pagamento do impasto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAC;:ii.O: A dispensa abrange apenas as controversias que se restrinjam a
necessidade ou na~ de comprovacao da averbac;;ao da area no registro do imovel au da
apresentac;ao de ato declaratorio do IBAMA. Caso a materia diseutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbagao da reserva legal no registro do im6vel para fins de gozo da isengao
fiscal, de maneira que este registro seria au nao constitutivD do direito a isen9ao do ITR, deve-s9
continuar a reeorrer. Com eleito, 0 STJ, no EResp 1.027.051/SC, reeonheeeu que, para fins
tributarios, a averba,ao deve ser eondicionante da isengao, tendo eficaeia constitutiva. Tal
hip6tese nao se confunde com a necessidade ou nao de comprova~ao do registro, visto que a
prova da averbagao e dispensada, mas nao a existencia da averbagao em si.

o questionamento foi aduzido nos seguintes term os:

Juliana
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"Minha duvida: a ressalva (se a discussao tratar da isenc;ao do ITR) deve-se continuar a contestar
refere-se tao quando a razao do lanc;amento for a falta de averbac;ao da Reserva Legal na
matricula; ou, a ressalva (se a discussao tratar de isenC;ao do ITR) refere-se tambem it falta do
ADA?

4. Esse e 0 relatorio.

11.1 Exame da jurisprudencia sobre 0 questionamento feito a luz da legisla~ao

anterior a Lei nO10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova reda~ao ao art. 17-0

da Lei nO6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e a Lei nO12.651, de 25 de maio de 2012 -

Novo C6digo Florestal

5. A 1a Seqao do Superior Tribunal de Justi<;:a- STJ no julgamento do EResp nO

1.027.051/SC abordou a controversia quanto a necessidade previa de averba<;:ao da reserva

legal no registro de imoveis como condi<;:aopara a concessao de isen<;:aodo Imposto Territorial

Rural- ITR, prevista no art. 10, II, "a", da Lei nO9.393, de 19 de dezembro de 1996', tendo

pacificado-a com as teses abaixo:

(i) e indispensavel a preexistencia de averba<;:ao da reserva legal no registro de

imoveis como condi<;:aopara a concessao de isen<;:aodo ITR, tendo averba<;:ao,

para fins tributarios, eficacia constitutiva;

(ii) a prova da averba<;:ao da reserva legal nao e condi<;:aopara a concessao da

isenqao do ITR, por se tratar de tributo sujeito a lan<;:amento por homologa<;:ao,

sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declara<;:ao, bastando

apenas que 0 contribuinte informe a area de reserva legal; e

(iii) e desnecessaria a averba<;:ao da area de preserva<;:ao permanente no

registro de imoveis como condi<;:ao para a concessao de isen<;:aodo ITR, pois

essa area e delimitada a olho nu.

'Art. 10. A apurac;ao e 0 pagamento do ITR seraa efetuados pelo contribuinte, independentemente de previo
procedimento da administraC;ao tributaria, nos prazos e condi,oes estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologac;ao posterior.
( ... J
II - area tributaveJ, a area total do imovel, menDS as areas:
a) 9. p,.s.f\'a.a. p.,,,,aAeAte. 9. ,.sewa I.gal, pF.vislas Aa bei AO 4.771.9. Hi 9. sete",bm 9.1968,6.'" a
-,.9a.a. eaea pela b.i AO7.89a,e. 189. i"lhe e. 1989;
, a) de preserva(:{8.o permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 12.651 , de 25 de maio de 2012; (Redacao~.
dada pela Lei nO12.844, de 20(3) (Vide art. 25 da Lei nO 12.844, de 20(3) ~

JUlia'
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6. Transcreve-se, para melhor elucidagao, 0 teor da ementa do citado julgado:

TRIBUTARIO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR. ISENQAO.ART.
10. § 10, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAQAO DA AREA DA RESERVA LEGAL NO REGISTRO
DE IM6vEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 80,DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergencia se a isenc;iio do Imposto Territorial Rural (ITR)
concernente a Reserva Legal, prevista no art. 10, § 10, II, a, da Lei 9.393/96, esta, ou nao,
condicionada a previa averba9ao de tal espa90 no registro do imovel. 0 ac6rdao embargado, da
Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, entendeu pela
imprescindibilidade da averba9ao.
2. Nos termos da Lei de Registros Publicos, e obrigatoria a averba9ao "da reserva legal" (Lei
6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isen9ao do ITR, na hip6tese, apresenta inequivoca e louvavel finalidade de estimulo it
prote'tao do meio ambiente, tanto no sentido de premiar as proprietarios que eontam com Reserva
Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar a regulariza9ao por parte
daqueles que estao em situa9ao irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Areas de Preservagao Permanente, cuja localizagao se da
mediante refer€mcias topograficas e a olho nu (margens de riDs, terrenos com inclinac;ao Beirna
de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a 1.800 metros), a fixaqao do perimetro da
Reserva Legal carece de previa delimitaqao pelo proprietario, pois, em tese, pode ser situada em
qualquer ponto do imovel. 0 ato de especificaqao faz-se tanto a margem da inscri,iio da matricula
do im6vel, como administrativamente, nos termos da sistematica institufda pelo novo C6digo
Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo 0 registro, que tem por escopo a identificagao do perimetro da Reserva Legal, nao
sa pode cogitar de regularidade da area protegida 9, par conseguinte, de dire ito a isenq80 tributaria
correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, ReI. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 17.5.2011: REsp 1125632/PR, ReI. Min. Benedito Gon,alves, Primeira Turma, OJe
31.8.2009: AgRg no REsp 1.310.871/PR, ReI. Minislro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
14/09/2012.
6. Embargos de divergencia nao providos •

7. Registre-se que a referida Corte de Justiga, naquela oportunidade, acompanhou

a linha de entendimento adotada no acordao embargado, da 2a Turma no REsp nO

1.027.051/SC, 0 qual consagrou, ah3m das teses mencionadas no item 5, que a questao

versada no julgamento era diferente daquela relacionada a necessidade de Ato Declaratorio

Ambiental - ADA para 0 reconhecimento da area de preserva9ao permanente, sem contudo

justificar pormenorizadamente as raz6es para 0 tratamento diferenciado. A ementa do acordao

da 2a Turma somente afirmou quanto a esse assunto que:

10. A questao que ora 5e enfrenta e bem diferente daquela relacionada a necessidade de ato
deciarat6rio do Ibama relacionado it area de preserva,ao permanente, pois, a toda evidencia,
impossivel condicionar urn beneflcio fiscal nestes termos a expedictao de urn ato de entidade
estatal.

8. Cumpre ressaltar que nem na ementa nem no inteiro teor do voto vencedor do

EREsp nO1.027.051/SC tratou-se da disciplina da isen9ao de ITR nas areas de preservagao

permanente. Por isso, nao ficou claro se a 1a Se98.0 do STJ seguiu 0 teor da assertiva transcrita

nem qual e a exata compreensao e extensao do que fora afirmado no item 10 da ementa do

REsp nO1.027.051/SC.
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9. Nao obstante, ja existiam julgados das 1" e 2" Turmas do STJ, antes mesmo do

julgamento do EREsp nO 1.027.051/SC, estabelecendo ser sedimentado na Corte 0

posicionamento de ser inexigivel a apresentac;:ao do ADA pelo IBAMA para 0 reconhecimento

das areas de preservac;:ao permanente, com vistas a concessao de isenc;:aodo ITR, levando-

se a deduzir que 0 significado da assertiva transcrila no item 7 deste parecer consubstancia-

se nessa afirmac;:ao. Vejamos as decis6es de ambas as turmas quanto ao lema em debate, in

verbis:

TRIBUTARIO - IMPOSTOTERRITORIAL RURAL - BASE DE cALcuLO - EXCLusAo DAAREA
DE PRESERVAc;:Ao PERMANENTE - DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATORIO
AMBIENTAL DO IBAMA.
1. 0 Imposto Territorial Rural - ITR e tributo suieilo a lan,amenlo par homologa,ao que, nos
termos da Lei 9.393/96, permite da exclusiio da sua base de ciilculo a area de preservacao
permanente, sem necessidade de Ato Declarat6rio Ambiental do IBAMA.
2. Recurso especial provido.
(REsp 665.123/PR, ReI. Min. Eliana Calmon, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJe de
5/2/2007).

TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 134, III, DO CPC.
AMBITO DE ABRANGENCIA TERRITORIAL DA Ac;:Ao. AREA DA ATUAc;:AODO DELEGADO
DA RECEITA FEDERAL. QUESTOES NAo CONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADEATIVA DA FEDERAc;:Ao.AUSENCIA
DE INDICAc;:AoDOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SUMULA 284/STF. ITA. BASE DE cALCULo.
EXCLUsAo DA AREA DE PRESERVAc;:Ao PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATORIO DO IBAMA.
1. 0 impedimento do juiz que conheceu em primeiro grau de jurisdi,ao, 0 ambito de abrangencia
territorial da a,ao e a area de atua,ao do Delegado do Receita Federal sao quesl6es que nao
laram objeto de conhecimenlo pelo Tribunal de origem.
2. 0 prequestionamento e requisito para que a materia apresentada no recurso especial seja
analisada nesle Tribunal. Tal exigencia decorre da Conslilui,ao Federal, que, em seu artigo 105,
inciso III, dispoe que ao STJ compete julgar, em sede de recurso especial, causas deddidas, em
(mica au ultima instancia.
3. 0 recorrente nao indicou as dispositivos tidos por violados na insurgencia aeerca da
ilegilimidade aliva da ledera,ao para impelra,ao de mandado de seguran,a em delesa de direilos
individuais. Este Tribunal Superior entende ser deficiente 0 recurso especial que nao indica
expressamente as dispositivos supostamente violados pelo aresto a quo. A deficiencia inviabiliza
o seguimento
do recurso especial, consoanle 0 teor do enundado da Sumula 284/STF.
4. A orienta~ao das Tunmas que integram a Primeira Secao desta Corte firmou-se no senti do
de que "0 Imposto Territorial Rural - ITR e tributo sujeito a lan~amento por homologa~ao
que, nos terrnos da Lei 9.393/1996, permite da exclusao da sua base de calculo a area de
preserva~ao permanente, sem necessidade de Ato Declarat6rio Ambiental do IBAMA" (REsp
665.123/PR, Segunda Turma, ReI. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007). No mesmo senlido: REsp
812.104/AL, ReI. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007: REsp 587.429/AL, Primeira
Turma, ReI. Min. Luiz Fux, DJ de 2/8/2004.
5. Recurso especial parcialmenle conhecido e, no ponlo, nao provido.
(REsp nO 1.108.019/SP, ReI. Minislro Benedito Gon,alves, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJ e 02/09/2009)

10. Ademais, ambas as turmas do STJ, apos 0 julgamento do EREsp nO

1.027.051/SC, mantiveram 0 entendimento de serinexigivel 0 ADA para a area de preservac;:ao

permanente como condic;:ao para a concessao de isenc;:aode ITR, senao vejamos:

PGFN/CRJ
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TRIBUTARIO. EMBARGOS DE DECLARA<;:Ao NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ITR. AREA DE RESERVA LEGAL. ISEN<;:Ao.NECESSIDADE DE AVERBA<;:Ao NO
REGISTRO DE IMOVEIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. E. pacifico nesta Corte 0 entendimento segundo 0 qual e inexigfvel, para as areas de
preservaf;;ao permanente, a apresentac;ao do Ato Declaratorio Ambiental com vistas a
isen~ao do ITR. Por outro lado, quando de trata de area de reserva legal, " imprescindivel a sua
averbagao no respectivo registro imobiliario. 2. Embargos de declaragao acolhidos, com atribuigiio
de eleitos
modificativos, para dar parcial provimento 80 recurso especial.
(EDcl no AgRg no REsp nO 1.315.220/MG, ReI. Ministre Arnalda Esteves Lima, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)

TRIBUTARIO. EMBARGOS EXECU<;:Ao. ITR. ISEN<;:Ao. ATO DECLARATORIO AMBIENTAL
(ADA). PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.
1.A autuagao do proprietario rural decorreu da lalla de apresentagao do alo declarat6rio ambienlal
-ADA.
2. A jurisprudencia do STJ firmou-se no sentido de que "e desnecessario apresentar 0 Ata
Declarat6rio Ambiental - ADA para que se reconhe~a 0 direito il isen~ao do ITR, mormente
quando essa exigencia eslava previsla apenas em instrugao normativa da Receila Federal (IN
SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1310972/RS, Rei. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 5.6.2012, DJe 15.6.2012).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp nO1.482.226/RS, ReI. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/11/2014, DJe 17/11/2014)

11. Com efeilo, os precedentes do STJ que estabelecem a desnecessidade de

apresenta~ao de ADA para fins de gozo da isengao tributaria do ITR, seja para reconhecimento

de area de reserva legal, seja para a area de preserva~ao permanente, justificam que tal

obrigagao constava somente em alo normativo secundario -IN SRF nO67, de 1997, nao tendo

o condao de vincular 0 contribuinte, in verbis:

TRIBUTARIO. EMBARGOS EXECU<;:Ao. ITR. ISEN<;:Ao. ATO DECLARATORIO AMBIENTAL
(ADA). PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.
1.A aUluagaodo proprielario rural decorreu da lalla de apresentagao do ate declarat6rio ambienlal
-ADA.
2. A jurisprudencia do 5T J firmou-se no sentido de que "e desnecessario apresentar 0 Ato
Declaratorio Ambienlal - ADA para que se reconheca 0 direito a isencao do ITR, mormente
quando essa exigencia estava prevista apenas em instru~aononnativa da Receita Federal
(IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1310972/RS, ReI. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 5.6.2012, DJe 15.6.2012).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp nO1.482.226/RS, ReI. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/11/2014, DJe 17/11/2014)

TRIBUTARIO. ITR. ISEN<;:Ao. ATO DECLARATORIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AREA DE RESERVA LEGAL. AVERBA<;:Ao NA
MATRiCULA DO IMOVEL. NECESSIDADE.
1. A jurisprudencia do STJ firmou-se no senlido de que "" desnecessario apresentar 0 Ato
Declarat6rio Ambiental- ADA para que se reconhega 0 direito a isen~ao do ITR, mormente quando
essa exigencia estava prevista apenas em instru,ao normativa da Receila Federal (IN SRF 67/97)"
(AgRg no REsp 1.31O.972/RS,ReI. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe 15/6/2012).
2. Quando se Irala de "area de reserva legal", as Turmas da Primeira Se~ao lirmaram
entendimento no sentido de que e imprescindfvel a averbaqao da referida area na matrfcula do
imovel para 0 gozo do beneficia isencional vinculado ao ITR.
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3. Concluir que se trata de area de preservat;:ao permanente, e naD de area de reserva legal, nao
e passlvel, urna vez que a fase de analise de provas pertance as instancias ordinarias, pais,
examinar em recurSQ especial matarias tatico-probat6rias encontra 6bice da Sumula 7 desta Corte.
Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcI no AREsp nO510.529/PR, ReI. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

TRIBUTARlo. EMBARGOS DE DECLARA<;Ao NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ITR. AREA DE RESERVA LEGAL. ISENQAo. NECESSIDADE DE AVERBAQAO NO
REGISTRO DE IM6vEIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. E pacifico nesta Corte 0 entendimento segundo a qual e inexigivel, para as areas de
preserva~ao permanente, a apresenta~ao do Ato Declaratorio Ambiental com vistas a
isen~ao do ITR. Por outro lado, quando de trata de area de reserva legal, e imprescindivel a sua
averbat;:6o no respectivQ registro imobiliario.
2. Embargos de declara~ao acolhidos, com atribui~ao de eieitos modificativos, para dar parcial
provimento 80 recurso especial.
(EDcl no AgRg no REsp nO 1.315.220/MG, ReI. Ministro Arnaldo Esteves Lima, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)

12. Ap6s as consideraq6es acima, restam incontroversas, no ambito da Corte de

Justiga, a luz da legislagao aplicavel ao questionament02, as posig6es abaixo:

(i) e indispensavel a preexistencia de averbaqao da reserva legal no registro de

im6veis como condigao para a concessao de isenqao do ITR, tendo aquela, para

fins tributarios, eficacia constitutiva;

(ii) a prova da averbaqao da reserva legal nao e condigao para a concessao da

isengao do ITR, por se tratar de tributo sujeito a langamento por homologagao,

sendo, portanto, dispensada no momenta de entrega de declaragao, bastando

apenas que 0 contribuinte informe a area de reserva legal;

(iii) e des necessaria a averbaqao da area de preservagao permanente no

registro de im6veis como condiqao para a concessao de isengao do ITR, pois tal

area se localiza a olho nu; e

(iv) e des necessaria a apresentagao do ADA para que se reconhega 0 direito a
isenqao do ITR.

2Registre-se que, neste topico, nao se levou em considera,ao a Lei nO12.651, de 25 de maio.. de~i(C6digo
Florestal) nem a Lei nO10.165, de 27 de dezembro de 2000. .. .

Juli
PGFN J
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13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar 0 conteudo do Resumo do

item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e recorrer a jurisprud€mcia apresentada

anteriormente, passando 0 resumo a ter a seguinte redagao:

Resumo: 0 8TJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a langamento que se da par
homologac;ao, dispensa~sea averbac;a,o da area de preservagao permanente no registro de
im6veis e a apresentagao do Ato Declarat6rio Ambiental pelo Ibama para 0 reconhecimento das
areas de preservac;ao permanente e de reserva legal, com vistas a concessao de isenc;aodo ITA.
Dispensa-se tambem, para a area de reserva legal, a prova da sua averbac;ao (mas naD a
averbagao em si) no registro de im6veis, no momenta da declaragao tributaria. Em qualquer
desses casas, S8 comprovada a irregularidade da declara(_(ao do contribuinte, ficara este
responsavel pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.

14. Dessa forma, inexiste razao para 0 Procurador da Fazenda Nacional contestar

ou recorrer quando a demanda estiver reg ida pela legislagao anterior a Lei nO10.165, de 27 de

dezembro de 2000 (que deu nova redagao ao art. 17-0 da Lei nO6.938, de 27 de dezembro de

2000), se a discussao referir-se as seguintes materias:

(i) a necessidade ou nao de prova da averbagao da reserva legal como condigao

para a concessao da isengao do ITR;

(ii) a necessidade ou nao da averbagao da area de preservagao permanente no

registro de im6veis como condigao para a concessao de isengao do ITR; e

(iii) a necessidade ou nao de apresentagao do ADA para que se reconhega 0

dire ito a isengao do ITR em area de preservagao permanente e de reserva legal.

15. Em razao disso, propoe-se que seja dada nova redagao a Observagao do item

1.25, "a", da Lista de contestar e recorrer, com vistas a alinha-Ia as conclusoes mencionadas

acima:

Observagao: Caso a materia discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbagiio da
reserva legal no registro do im6vel para fins de goza da isengao fiscal, de maneira que este registro
seria au naD constitutivo do direito it isenlfao do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer.
Com feno, 0 8TJ, no EREsp 1.027.051/8C, reconheceu que, para fins tributarios, a averbagiio
deve ser condicionante da isenqao, tendo eficacia constitutiva_Tal hip6tese nao se confunde com
a necessidade au naD de comprovaqao do registro, vista que a prova da averbac;ao e dispensada,
mas nao a exist~nciada averbaqao em sL

16. Ante 0 exposto, responde-se a consulente que a ressalva a dispensa de

contestar e recorrer abrange somente as hip6teses em que a discussao envolva a falta de
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averbao:;ao previa da area de reserva legal no registro de imaveis para fins de gozo de iseno:;ao

do imposto.

11.2 Considerat;6es relacionadas ao questionamento a luz da legisiacao

anterior a Lei nO 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo C6digo Florestal.

17. Como dito anteriormente, a jurisprudencia do STJ e firme no sentido de ser

inexigivel a apresentac;ao do ADA para que se reconhec;a 0 direito a isenc;ao do ITR em area

de preservao:;ao permanente e de reserva legal, dado que tal obrigaC;ao constava em ate

normativo secunda rio - IN SRF nO67, de 1997, sem 0 condao de vincular 0 contribuinte.

18. Contudo, a Lei nO10.165, de 2000, ao dar nova redac;ao ao art. 17-0, eaput e

§1°, da Lei nO6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsao do ADA, de modo que,

a partir da sua vigencia, 0 fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Disp6e 0 referido

dispositivo que:

Art. 17-0. as proprietarios rurais que se beneficiarem com redugao do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em AtD Declarat6rio Ambiental - ADA, deverao
recolher ao IBAMA a importancia prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei n° 9.960, de 29 de
ianeiro de 2000, a titulo de Taxa de Vistoria.(Redacao dada pel a Lei nO10.165 de 2000)
§ 1° A utilizagao do ADA para efeilo de redugao do valor a pagar do ITR e obrigatoria.(Redac;ao
dada pela Lei nO10.165, de 2000)

19. Oeorre que, logo apas a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisaria

nO2.166-67, de 24 de agosto de 2001', incluiu 0 § 7° no art. 10 da Lei nO9.393, de 1996, 0 qual

instituiu a nao sujeic;ao da declarac;ao do ITR a previa comprovac;ao do contribuinte, para fins

de isenc;ao. Vejamos:

Art. 10. AapuraC;ao e 0 pagamenlo do ITR serao efeluados pelo contribuinte, independenlemente
de previo procedimento da administragao tributaria, nos prazos e condic;6es estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologat;ao posterior.

(...)

§ -,0 A declarac;ao para tim de isenltao do ITR relativa as areas de que tratam as alfneas lIa" e "dll
do inciso II, § I, deste artigo, nao esta sujeita II previa comprovaC;ao por parte do declarante,
ficando 0 mesmo responsavel pelo pagamento do impasto correspondente, com juros e mull8
previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declara<;ao nao e verdadeira, sem prejuizo
de oulras san~6es aplicaveis.

, Esse disposilivo legal foi revogado pelo art. 83 da Lei nO12.651, de 2012 (Iratava-se do art. 3° da Medida pro~v' •ria
2.166-67, de 2001). _
_ c ana

PGFNICRJ
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20. Os disposilivos transcritos eram, em lese, compatfveis entre si, podendo-se

depreender que 0 § 7" do artigo 10 da Lei nO 9.393, de 1996, tao-somente desobriga 0

contribuinte de comprovar previamente a existencia do ADA, por ocasiao da entrega da

declarac;:ao de ITR, mas nao excluiria a sua existencia em si.

21. Em que pese tal possibilidade de interpretac;:ao, 0 STJ utilizou-se do teor do § 7"

no art. 10 da Lei nO9.393, de 1996, para reforc;:ar a tese de que 0 ADA e inexigivel, tendo, ao

que tudo indica, desprezado 0 conteudo do art. 17-0, caput e §1°, da Lei nO6.938, de 2000,

po is nao foram encontradas decisoes enfrentando esse regramento. Alem disso, registrou que,

como 0 dispositivo e norma interpretativa mais benefica ao contribuinte, deveria retroagir.

22. Essa argumentac;:ao consla no inteiro teor dos ac6rdaos vencedores que

trataram do tema, bem como na ementa do REsp nO587.429/AL, senao vejamos:

. Trecho do volo da Minislra Eliana Calmon, Relalora do REsp nO665.123/PR:

Como reforgodo meu argumento, deslaco que a Medida Provis6ria 2.166·67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas nao prequestionada no caso dos autos, fez inserir 0 § 7" do art. 10 da Lei 9.393/96
para deslindar finalmente a controversia, dispensando 0 Ato Declaratorio Ambiental nas hip6tese
de areas de preservagao permanente e de reserva legal para fins de calculo do ITR [...J

- Trecho do volo do Minislro Benedilo Gongalves, Relalor do REsp nOl.112.283/PB:

Assim, considerando a superveniencia de lei mais benefica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001), que preve a dispensa de previa apresentagao pelo contribuinte do ato declaratorio expedido
pelo Ibama, imp6e-se a aplicagao do principio insculpido no art. 106, do CTN.

- Trecho do volo do Minislro Benedilo Gongalves, Relalor do REsp n° 1.108.019/SP:

Assim, considerando a superveniencia de lei mais benefica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001), que preve a dispensa de previa apresentagao pelo contribuinte do ato declaratorio expedido
pelo Ibama, impoe-se a aplicagao do principio insculpido no art. 106, do CTN.

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. ITR. AREA DE PRESERVAQAo
PERMANENTEEXCLUsAo. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATORIO DO IBAMA.
MP.2.166-67/2001. APLlCAQAo DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERANCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluido da base de calculo do ITR area de
preservagao permanente, sem previo ato declaratorio do IBAMA, consoante autorizagao da norma
interpretativa de eficacia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7° ao art.10, da lei 9.393/96, dispensando
a apresentagao, pelo contribuinte, de ato declaratorio do IBAMA, com a finalidade de excluir da
base de calculo do ITR as areas de preservagao permanente e de reserva legal, e de cunho
interpretativo, podendo, de acordo com 0 permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
preteritos, pelo que indevido 0 langamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administragao demonstrar a falta de veracidade da declaragao contribuinte.
3. Consectariamente, lorgoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispos
sobre a exclusao do ITR incidente sobre as areas de preservagao permanente e de reserva legal,
consoante § 7°, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benefica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art.l06, do CTN, porquanto relerido diploma autoriza a
retroopenincia da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, ReI. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
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23. A partir das colocaQaes postas, conclui-se que, mesmo com a vigencia do art.

17-0, caput e §1°, da Lei nO6.938, de 1981, com a redaQao dada pela Lei nO10.165, de 2000,

ate a entrada em vigor da Lei nO12.651, de 2012, 0 STJ continuou a rechaQar a exigencia do

ADA com base no teor do § 7° do art. 10 da Lei nO9.393, de 1996.

24. Consequentemente, caso a aqao envolva tato gerador de ITR, ocorrido antes da

vigencia da Lei nO 12.651, de 2012, nao hii motivo para discutir em juizo a obrigaqao de 0

contribuinte apresentar 0 ADA para 0 gozo de isenqao do ITR, diante da paciticaqao da

jurisprudencia.

11.3 Considera<;;oes relacionadas ao questionamento a luz do disposto na Lei

nO 12.651, de 25 de maio de 2012 - novo C6digo Florestal.

25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei nO12.651 , de 2012 (novo Codigo

Florestal), 0 assunto objeto desta manitestaQao ganhou novos contornos.

26. Com eteito, a Lei nO 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu 0 Cadastro

Ambiental Rural - CAR - um registro publico eletr6nico de ambito nacional, obrigatorio para

todos os imoveis rurais, com a tinalidade de integrar as intormaqaes ambientais das

propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,

planejamento ambiental e econ6mico e combate ao desmatamento.

27. Certo e que, a partir da vigen cia do novo Codigo Florestal, 0 registro no CAR

substitui a averba9iio no Cartorio de Registro de Imoveis (art. 18, § 4°, da Lei nO12.651, de

2012). Nesse sentido, jii se pronunciou 0 STJ no REsp nO1.356.207/SP, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL EAMBIENTAL. USUCAPIAo. IMOVEL RURAL SEM MATRfCULA.
REGISTRO DA SENTEN9A. NECESSIDADE DE DELIMITA9Ao DA RESERVA LEGAL
AMBIENTAL. REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR. NOVO CODIGO
FLORESTAL.
1. Controversia acerca da possibilidade de se condicionar 0 registro da sentenga de usucapiao de
im6vel sem matricula a averbac;ao da reserva legal ambiental.
2. "E possivel extrair do art. 16, §8°, do C6digo Florestal que a averbagao da reserva florestal e
condigao para a p",tica de qualquer ate que implique transmissao, desmembramento ou
retificagao de area de imovel sujeito a disciplina da Lei 4.771/65" (REsp 831.212/MG, DJe
22/09/2009).
3. Extensao desse entendimento para a hipotese de aquisirtao originaria par usucapiao, aplicando-
S8 0 principia hermeneutico "in dubio pro natura".
4. Substitui~ao da averba~ao no Carta rio de Registro de Imoveis pelo registro no Cadastro
Ambiental Rural - CAR, por for~a do novo Cadi go Florestal.
5. Adaptagiio do entendimento desta Corte Superior a nova realidade normativa, mantida a
eficacia da norma protetiva ambiental. 'lb

Ju a
PGFN/CRJ
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6. Necessidade de previo registro da reserva legal no CAR, como condi~ao para 0 registro
da senten~ade usucapiao no Carl6rio de Registro de Im6veis.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.356.207/SP, ReI. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/04/2015, DJe de 07/05/2015).

28. o Ministro Relator do EResp nO1.027.051/SC, Benedito Gon«alves, consignou,

em seu voto, a importancia do CAR para 0 proveito da isen«ao do ITR em area de reserva

legal, senao vejamos:

Para fins administrativos de identific8qao do seu perimetro, 0 Novo C6digo Florestal, Lei
12.651/2012, em seu art. 18, mantem a necessidade de registro da area de reserva legal,
todavia, doravante, iunto ao orgao ambiental competente por meio de inscri~ao no Cadastro
Ambiental Rural (CAR). Confira-se:
Art. 18. A area de Reserva Legal devera ser registrada no 6rgao ambiental competente por meio
de inscrigao no CAR de que trata 0 art. 29, sendo vedada a alteragao de sua destinagao, nos
casas de transmissao, a qualquer titulo, au de desmembramento, com as exce90es previstas
nesta Lei.
§ 1° A inscrigao da Reserva Legal no CAR sera feita mediante apresentagao de planta e memorial
descritivD, contendo a indic89BO das coordenadas geograficas com pelo menDS urn ponto de
amarragao, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2° Na posse, a area de Reserva Legal e assegurada por termo de compromisso firmado pelo
possuidor com 0 6rg80 competente do Sisnama, com forqa de titulo executivo extrajudicial, que
explicite, no minimo, a localizagao da area de Reserva Legal e as obrigagoes assumidas pelo
possuidor por forga do previsto nesta Lei.
§ 3° A transferencia da posse implica sub-roga,iio das obrigagoes assumidas no termo de
compromisso de que trata 0 § 2°.
4° 0 registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbagao no Cartorio de Registro de Imoveis,
sendo que, no perfodo entre a data da publicagao desta Lei e 0 registro no CAR, 0 proprieffirio ou
possuidor rural que deseja fazer a averbagao tera direito a gratuidade deste ato.
Nesse contexto, verifica-se que inexistindo 0 registro, que tern por escapo a identificar;.ao da
area destinada II reserva legal, nao se pode cogilar de regularidade da area prolegida e, par
conseguinte, de direito a isenr;.ao tributaria correspondente.

29. AI!§m disso, cumpre ressaltar a novidade inserta no § 1°, III, do art. 29 do C6digo

Florestal no sentido de ser obrigat6ria a inscri«ao da area de preservagao permanente no CAR.

Eis 0 conteudo do dispositivo:

Art. 29. E criado 0 Cadastro Ambiental Rural - CAR, no ~mbito do Sistema Nacional de
Informagao sabre Meio Ambiente - SINIMA, registro publico eletronico de ambito nacional,
obrigatorio para todos 0$ imoveis rurais, com a finalidade de integrar as informar;6es
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econ6mico e combate ao desmatamento.

§ 12 A inscri~ao do imovel rural no CAR devera ser feita, preferencialmente, no orgao
ambiental municipal au estadual, que, nos tennos do regulamento, exigira do proprietario au
possuidor rural: (Redacao dada pela Lei nO12,727, de 2012).

I - identificagiio do proprietitrio ou possuidor rural;

II - comprovagao da propriedade ou posse;

III - identificagiio do imovel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicagao das
coordenadas geograficas com pelo menDS urn ponto de amarraqao d~ perfmetro do im6vel.
informando a localizaqao dos remanescentes de vegetagB.o nativa, das Areas de PreservaCao
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Permanente, das Areas de Uso Restrrro, das areas consolidadas e, caso existente, tambem da
localizac;ao da Reserva Legal.

§ 20 0 cadastramento nao sera considerado titulo para fins de reconhecimento do dire ito de
propriedade au posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2Qda
Lei n' 10.267 de 28 de agosto de 2001.

§ 30 A inscriC;ao no CAR sera obrigatoria para todas as propriedades e posses rurais, devendo
ser requerida ate 31 de dezembro de 2017, prorrogavel par mais 1 (um) ano par ato do Chefe do
Poder Executivo. (Redaci'1O dada pela Lei nO13.295 de 2016)

Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal ja tenha sido averbada na matricula do imovel e em
que essa averbac;ao identifique 0 peri metro e a localizac;ao da reserva, 0 proprietario nao sera
obrigado a fornecer ao 6rgao ambiental as informa~6esrelativas a Reserva Legal previstas no
inciso III do § 10 do art. 29.

Paragrafo unicQ. Para que 0 proprietario S8 desobrigue nos term as do caput, deV8r13.apresentar
ao 6rgao ambiental competente a certidao de registro de im6veis onde conste a averbac;ao da
Reserva Legal ou termo de compromisso ja firmado nos casos de posse

30. Desse modo, considerando que a Lei nO12.651, de 2012, preve a identifica<;ao

da area de preservagao permanente e da reserva legal na inscrigao no CAR (art. 29, § 1°, III,

da Lei nO12.651, de 2012), parece-nos que seria defensavel essa exigencia como condigao a
concessao de isen<;ao do ITR.

31. Todavia, considerando que a Instrugao Normaliva RFB N°1.651, de 10 de junho

de 2016, aparentemente exige apenas 0 Ato Declarat6rio Ambiental- ADA (art. 6°), bem como

que a Lei nO12.651, de 2012, tambem revogou 0 § 7" do art. 10 da Lei nO9.393 (art. 83 da Lei

nO12.651, de 2012), mantendo 0 art. 17-0, caput e § 1°, da Lei nO6.938, de 2000, 0 que e certo

e que restou superada a tese do STJ quanto a inexigibilidade do ADA, de forma que, nas

demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresenta<;ao relativamente aDs fatos

geradores de ITR ocorridos ap6s a entrada em vigor do novo C6digo Florestal, 0 Procurador

da Fazenda Nacional deve suscitar em jufzo a exigencia de sua apresenta<;ao, a luz do disposto

no art. 17-0, caput e § 1°, da Lei nO6.938, de 2000.

32. Ante as consideragoes acima, sugere-se a inclusao de nova Observagao no item

1.25, "a", da Lista de dispensa de conteslar e recorrer com 0 seguinte teor:

OBSERVACAO 2: A dispensa contida neste item nao se aplica para as demandas relativas a
fatos geradores posteriores a vigencia da Lei nO12.651, de 2012 (novo C6digo Florestal).

33. Sao esses os esclarecimentos que julgo pertinentes no que toca ao

questionamento aduzido quanto ao item 1.25, "a", da Lisla de dispensa de contestar e reeorrer.
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34. Assim, sugere-se que 0 item 1.25, "a", da Usta de dispensa de contestar e

recorrer pass a a ter a seguinte redagao:

1.25 -ITR

a) Area de reserva legal e area de preservacao permanente

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.

Resumo: 0 STJ entendeu que, por se tratar de imposto suieito a lan,amento que se da par
homologa,ao, dispensa-se a averba,ao da area de preserva,ao permanente no registro de
imoveis e a apresenta~ao do Ata Declarat6rio Ambiental pelo Ibama para 0 reconhecimento das
areas de preserva,ao permanente e de reserva legal, com vistas it concessao de isen¢o do ITR.
Dispensa-se tambem, para a area de reserva legal, a prova da sua averbaqao (mas nao a
averbac;8o em si) no registro de imoveis, no momento da declarac;ao tributaria. Em qualquer
desses casas, se comprovada a irregularidade da declarac;ao do contribuinte, tiears. este
responsavel palo pagamento do impasto correspondente, com juros e multa.

OBSERVACAO 1: Caso a materia discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averba,ao
da reserva legal no registro do im6vel para fins de gozo da isen,ao fiscal, de maneira que este
registro seria au nao constitutivo do direito a isen9ao do ITR, deve-s9 continuar a contestar e
recoller. Com feito, 0 STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins lributarios, a
averba9ao deve ser condicionante da isen(!ao, tendo eficacia constitutiva. Tal hip6tese naD se
canfunde com a necessidade au nao de comprovaljao do registro, visto que a prova da averbac;ao
e dispensada, mas nao a existencia da averbalj8.o em si.

OBSERVACAO 2: A dispensa contida neste item nao se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriares a vigencia da Lei nO12.651, de 2012 (novo C6diga Florestal).

35. Caso seja aprovado, sugere-se ampla divulgagao a carreira, bem como 0 seu

encaminhamento a Coordenagao-Geral de Assuntos Tributarios - CAT/PGFN e a Secretaria

da Receita Federal do Brasil para ciencia, esta ultima sobretudo considerando 0 disposto nos

itens 30 e 31.

Eo 0 Parecer. A consideragao superior.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 1 de setembro de

2016.

~'mcQ1=~
JULIANA ~ARQU~;AO DE SANTANA

Procuradora da Fazenda Nacional
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A consideraC;13osuperior.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, emo1 de setembro de 2016.

FlLI.f.~jI~lJJos..
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CL
Procurador-Ger

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 06 de set




