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A averbação da reserva legal, em conformidade aos mandamentos legais incidentes, permitirá sua proteção em razão da 
exata indicação  no imóvel de seus limites de forma a permitir o controle e, por consequência, proteção ao meio ambiente.

Noutra quadra, o novo Código Florestal, Lei n. 12.651/12, não altera isso em razão da permanência do mandamento 
constitucional, bem como da expressa previsão da reserva legal, como consta no art. 3o, inc. III, o qual dispõe:

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a 
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa;

Diante disso, a não previsão no novo Código Florestal de regra de direito determinando a averbação de reserva legal não 
altera a situação jurídica anteriormente existente em virtude disso encerrar aplicação do Princípio da Especialidade, conforme 
exposto.

O atual Código Florestal criou o Cadastro Ambiental Rural, o qual é referido em art. 29, caput, da seguinte forma:

É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, 
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.

Portanto, doravante, haverá um registro específico para proteção do meio ambiente.
Nessa linha, o art. 18 do novo Código Florestal, referentemente à reserva legal e o Cadastro Ambiental Rural, estabelece:

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.

§ 1o 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.

§ 2o 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.

§ 3o A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 
2o.

§ 4o  O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. (grifos nossos)

Ora, se o art. 18, parágrafo 4o, desobriga a averbação no Registro Imobiliário na hipótese de registro no Cadastro Ambiental 
Rural, a contrário senso,  ausente inscrição no mencionado cadastro é obrigatória a averbação, tal qual estabelecia o sistema 
anterior.

Considerando-se a não implantação, até o presente momento, desse novo registro ambiental eletrônico, a conclusão é da 
necessidade da averbação da reserva legal no registro imobiliário, tal qual o sistema anterior e pelas mesmas razões jurídicas.

Desse modo, parece-nos caber a mudança de orientação na Corregedoria Geral de Justiça de maneira a se reconhecer 
o dever do proprietário rural em averbar a reserva legal na matrícula do imóvel quando da retificação do registro imobiliário; 
notadamente em razão da não implementação do Cadastro Ambiental Rural, do contrário, modestamente, parece-nos que não 
haveria cumprimento dos mandamentos legais incidentes no sentido da proteção ao meio ambiente a partir da imposição de 
deveres ao proprietário do imóvel.

Ante o exposto, o parecer que, respeitosamente, submete-se à elevada apreciação de Vossa Excelência é no sentido das 
apelações interpostas pelos recorrentes serem recebidas como recursos administrativos, na forma do artigo 246 do Código 
Judiciário do Estado de São Paulo, e que os referidos recursos sejam providos para que seja indeferido o pedido de retificação 
de registro imobiliário sem a averbação da reserva legal.

Sub censura.
São Paulo, 28 de agosto de 2.012.

(a) Marcelo Benacchio
Juiz Assessor da Corregedoria

Decisão: Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da Corregedoria e, por seus fundamentos, recebo as apelações interpostas 
como recursos administrativos e lhes dou provimento para indeferir o pedido de retificação do registro imobiliário a falta da 
averbação da reserva legal. São Paulo, 04/09/2012. (a) JOSÉ RENATO NALINI, Corregedor Geral da Justiça.

Por r. decisão de 04/10/2012 do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, publica-se o rr. Parecer e Decisão proferidos 
nos autos do Processo nº 2011/151819 da Comarca de Piracicaba, em que figura como interessado o Dr. Heitor de Mello 
dias Gonzaga, OAB/SP 258.735, para fins normativos:

Parecer 273/2012-E
Recurso – Protesto – Sentença com trânsito em julgado – Honorários advocatícios – Inexistência de impedimento legal - 

Decisão reformada – Recurso provido.

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça,

Trata-se de recurso interposto por Heitor de Mello Dias Gonzaga contra decisão proferida pelo MM Juiz Corregedor 
Permanente do Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Piracicaba que indeferiu o protesto de sentença transitada em 
julgada que fixava honorários sucumbências não pagos.
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O MM Juiz Corregedor Permanente (fls. 105/108) entendeu que o crédito do advogado ainda que constituído por sentença 
não admite o protesto, na forma do art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB, tratando-se de medida desnecessária, usada 
para coagir o devedor ao pagamento.

Sustentou o recorrente que a decisão do Juiz Corregedor Permanente deve ser reformada, ante o regular atendimento do 
propósito estabelecido no art. 1° da Lei 9.492/97 e falta de vedação legal para o caso.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (fls. 126/128).
É o relatório.
OPINO.
Salvo melhor juízo de Vossa Excelência, Senhor Corregedor, o recurso deve ser acolhido.
Discute-se nos autos a possibilidade de protesto de sentença transitada em julgado que fixou verba honorária em favor do 

recorrente. Constituído o título executivo judicial iniciou-se a fase de execução sem sucesso. O recorrente solicitou a lavratura 
de protesto da sentença, o que foi recusado pelo Oficial e confirmado pelo Juiz Corregedor Permanente, sob o argumento de 
impossibilidade legal, art. 42, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

A sentença merece reforma por duas razões, devendo ser admitido o protesto na hipótese dos autos.
Primeiro, o protesto de sentença condenatória transitada em julgado é perfeitamente admissível, conforme decisão do 

E. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n° 750.805/RS, Min. Humberto Gomes de Barros – data do julgamento 
14/02/2008:

Não se discute no caso a liquidez da sentença. Até porque foi objeto de execução, sem a necessidade de precedente 
processo de liquidação. A sentença representava, portanto, obrigação líquida, certa e exigível. O protesto, quando devido, é 
poderoso instrumento que possui o credor para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.  E o protesto será devido 
sempre que a obrigação reclamada for líquida, certa e exigível. O Art. 1º da Lei 9.492/97 diz que “o protesto é o ato formal e solene 
pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. 
Não há dúvida de que a sentença condenatória transitada em julgado é documento de dívida. Representa, sem possibilidade 
de discussão, uma obrigação imposta ao réu que deverá ser cumprida. Se aos títulos de crédito, documentos particulares 
produzidos sem a chancela do Estado, oferece-se o protesto como forma de colocar o devedor em mora, não há porque não 
admiti-lo em relação à sentença judicial transitada em julgado. É certo que a sentença não precisa da publicidade nem da prova 
inequívoca do inadimplemento, que são, em última análise, o escopo do protesto. A publicidade é inerente aos atos judiciais e 
a prova do inadimplemento vem de simples certidão do juízo, informando a propositura da ação de execução. Contudo, além 
desses escopos, o protesto causa efeito negativo na vida do devedor recalcitrante. A publicidade específica, que causa a 
restrição ao crédito, leva o devedor a adimplir sua obrigação, tão logo quanto possível, para livrar-se da restrição creditícia. É 
inegável que essa finalidade do protesto de título judicial - em nada condenável, já que a grande pretensão das últimas reformas 
legislativas foi dar efetividade ao cumprimento das decisões judiciais - torna-o legítimo instrumento de amparo aos interesses do 
credor e, ao fim e cabo, do próprio Estado. Quantos mais meios existirem para satisfação das obrigações estampadas em títulos 
judiciais, maior será a obediência às ordens do Poder Judiciário. Hoje, o devedor condenado por sentença judicial transitada em 
julgado protela o quanto quer o moribundo processo de execução. Não sofre nada por isso e ainda aufere vantagem, fazendo do 
Judiciário mero balcão de rolagem de dívidas. Com a permissão do protesto das sentenças condenatórias, representativas de 
obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, transitadas em julgado, o réu/devedor sofrerá sério abalo em seu crédito. Diante 
desse fato, só deixará de cumprir a obrigação se efetivamente não possuir meios de fazê-lo. A sentença condenatória transitada 
em julgado não pode valer menos que títulos de crédito emitidos por particulares. Tanto quanto estes, pode ser protestada, 
desde que tenha transitado em julgado e, repita-se, represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Dou provimento ao 
recurso especial para reformar o acórdão recorrido e julgar válido o protesto tirado pela recorrente.

Segundo, respeitado o entendimento em sentido contrário do Juiz Corregedor Permanente, entendo que não existe nenhum 
impedimento legal quanto ao protesto de verba honorária reconhecida por título executivo judicial não pago.

O mencionado art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB – “o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado 
autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza 
mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato 
escrito, vedada a tiragem de protesto.” – veda apenas o saque de título de crédito pautado em contrato particular de honorários 
advocatícios, excetuada a emissão de fatura, para fim de protesto, nada mencionando ou excluindo a possibilidade do protesto 
de título executivo judicial.

A origem da constituição do crédito do advogado (sucumbência e contrato particular cliente e profissional) é diversa, não 
merecendo tratamento idêntico por falta de expressa previsão legal.

Vale dizer que a norma limitativa referida acima deve ser interpretada restritivamente, o que por conseqüência autoriza o 
protesto do crédito oriundo de sucumbência não paga, mas regularmente fixada por sentença transita em julgado.

Acresço como argumento decisão do próprio Tribunal de Ética da OAB, Seção de São Paulo 542ª, na sessão realizada em 
19 de maio de 2011:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRA EX-CLIENTE – SENTENÇA 
PROCEDENTE TRANSITADA EM JULGADO – PROTESTO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA 
AO ARTIGO 42 DO CED, BEM COMO DE QUALQUER OUTRA NORMA ÉTICA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 
Transitada em julgado sentença procedente proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios intentada por advogado 
contra ex-cliente, pode tal sentença ser protestada, sem ofensa ao artigo 42 do CED ou a qualquer outra norma ética, 
constituindo-se tal protesto em exercício regular de um direito. O que o artigo 42 do CED veda é o protesto de título emitido 
pelo credor/advogado. Uma vez que se admite o protesto de cheque ou nota promissória de emissão do cliente/devedor, não há 
razão ética alguma para se impedir o protesto de sentença judicial condenatória transitada em julgado, a qual, além do mais, 
expressa crédito de honorários advocatícios, de natureza alimentar. Proc. E-4.009/2011 - v.u., em 19/05/2011, do parecer 
e ementa do Rel. Dr. FÁBIO PLANTULLI - Rev. Dr. EDUARDO TEIXEIRA DA SILVEIRA - Presidente Dr. CARLOS JOSÉ 
SANTOS DA SILVA.
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Pelo todo exposto, o parecer que me permito, respeitosamente, submeter ao elevado exame de Vossa Excelência é no 
sentido de ser dado provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Corregedor Permanente 
do Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Piracicaba, deferindo o protesto da sentença judicial.

Sub censura.
São Paulo, 15 de agosto de 2012.

(a) Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Juiz Assessor da Corregedoria

Decisão: Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da Corregedoria e, por seus fundamentos, que adoto, dou provimento 
ao recurso interposto para o fim de deferir o protesto da sentença judicial nos termos requeridos. Publique-se. São Paulo, 
28/08/2012. (a) JOSÉ RENATO NALINI, Corregedor Geral da Justiça.

SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

COMUNICADO SPI Nº 89/2012
(Processo nº 2012/129406)

A Secretaria da Primeira Instância, por ordem da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, COMUNICA aos Magistrados, 
Senhores dirigentes e servidores das Unidades Judiciais informatizadas com o SAJ/PG5, que para o cumprimento da Resolução 
nº 137 do CNJ, que regulamentou o art. 289-A do CPP (Lei nº 12.403/2011) e instituiu o Banco Nacional de Mandados de 
Prisão (BNMP), será disponibilizada nova funcionalidade no referido sistema, exclusivamente para a área criminal, com data de 
implementação prevista para o dia 17/10/2012.

COMUNICA AINDA que material com orientação sobre a expedição e controle dos mandados de prisão está disponibilizado 
no Portal da Primeira Instância, no endereço: http://www.tjsp.jus.br/Institucional/PrimeiraInstancia/Download/Default.aspx.

COMUNICA AINDA que, nos termos do art. 7º de mencionada Resolução, os mandados expedidos anteriormente à entrada 
em vigor da Resolução e ainda não cumpridos, se vigentes, deverão ser obrigatoriamente registrados no BNMP pela Unidade 
Judicial, no prazo de 6 meses, a contar da implementação da funcionalidade no Sistema SAJ/PG5.

COMUNICA  AINDA que, após a implementação da nova funcionalidade e registro do mandado no BNMP, caso haja 
redistribuição de processo com mandado de prisão pendente de cumprimento, em razão de impossibilidade momentânea no 
sistema SAJ/PG5, antes de realizar a remessa do processo ao Distribuidor, o Cartório deve efetuar o cancelamento do mandado 
de prisão, conforme orientações no material disponibilizado. A Unidade de destino, ao receber o processo redistribuído, deverá 
emitir outro mandado apenas para registro no BNMP.

COMUNICA FINALMENTE que os modelos de mandados de prisão atualmente na “categoria 24- Mandados–Outros” 
(códigos 2055, 18, 604, 2056, 20, 500206, 500207 e 500208) deverão ser finalizados e assinados até 16/10/2012. Após esta 
data, esses modelos ficarão indisponíveis na “Categoria 24” e disponibilizados pela “Categoria 1 - Mandados” (códigos 500430, 
500438, 500432, 500433, 500439, 500434, 500435 e 500437, respectivamente).

Eventuais dúvidas sobre a emissão e cancelamento dos mandados poderão ser encaminhadas ao e-mail institucional: spi.
planejamento@tjsp.jus.br.

(10, 11 e 15/10/2012)

SEÇÃO II

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Subseção I

Próximos Julgamentos

DIMA 2.2.1

Pauta para a sessão do CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA a ser realizada no dia 18/10/2012, quinta-feira, às 
13h30, na sala 542, 5º andar, do Palácio da Justiça, para o julgamento dos seguintes processos:

NOTA: Eventuais processos adiados ou tidos como sobras serão incluídos na pauta da sessão ordinária ou extraordinária 
subseqüente, independentemente de nova intimação.

01 - DJ-0001767-50.2012.8.26.0100 – CAPITAL – Apte.: Julius Neumann - Apdo.: 15º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital.

ADVOGADAS: MARTA INÊS DE MARIA MELO – OAB/SP: 275.329 e KATIA DE ALMEIDA – OAB/SP: 108.929
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