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Introdução 

A reserva legal (RL) é um instituto de Direito Ambiental previsto na Lei de nº. 

12.651/2012 (Novo Código Florestal), que representa um percentual da propriedade a ser 

mantida com vegetação nativa, sendo restrita a sua utilização. A parcela de área que deve ser 

destinada à RL varia de acordo com a localização geográfica do imóvel rural e o Bioma nele 

existente.  

Nos termos do Novo Código Florestal, a reserva legal é a 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, conforme 

previsão do artigo 3º, inciso III. 

Trata-se da limitação do uso da propriedade rural, determinando que cada proprietário 

ou possuidor rural estabeleçam dentro de sua área, uma porcentagem prevista em lei para 

preservação. É um exemplo de intervenção estatal que restringe o direito de propriedade, em 

que o particular deverá se adequar à algumas regras e estará impedido de fazer uso de sua 

propriedade de acordo apenas com seus próprios interesses.  

De acordo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reserva legal se 

caracteriza como uma obrigação que recai diretamente sobre o proprietário do imóvel, ou seja, 

está diretamente ligada à própria coisa, assemelhando-se a uma obrigação propter rem. 

Além disso, o Novo Código Florestal inovou ao criar o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), isto é, um registro eletrônico obrigatório a todos os imóveis rurais que auxilia no 

controle, monitoramento e planejamento ambiental desses imóveis, nos termos do artigo 29 da 

Lei nº.12.651. No caso de assentamentos rurais, esse cadastro é feito pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que será responsável por incluir todas as 

informações ambientais deste tipo de propriedade, como dispõe o artigo 52 da Instrução 

Normativa nº. 2 do Ministério do Meio Ambiente.  

Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo compreender a aplicação da reserva 

legal ao Assentamento Roseli Nunes, de modo a refletir sobre as peculiaridades da legislação 

em relação aos assentamentos originários de reforma agrarian e contribuir para que os 

assentados possam estar em conformidade com a mesma. Nesse sentido foca-se na reserva 

legal coletiva ou em condomínio, tendo em vista que esta foi adotada para o Assentamento em 

questão e vem sendo pouco estudada pelos autores que se dedicam ao Código Florestal.  

A metodologia utilizada na presente pesquisa constituiu no levantamento da principal 

doutrina, bibliografia e análise da legislação ambiental referente à assentamentos rurais. 
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Como também, foi realizada a pesquisa participante no Assentamento Roseli Nunes durante o 

período de outubro de 2015 e julho de 2016, a partir de visitas técnicas e vivências em que 

teve-se a possibilidade de conhecer o bioma daquela região e o modo de vida dos assentados. 

E a pesquisa surge a partir das atividades desenvolvidas pelo Projeto “Direitos em 

Movimento: Territórios e Comunidades”, que integra o Núcleo de Estudos Constitucionais do 

Departamento de Direito da PUC-Rio, que busca atender a uma demanda específica dos 

assentados, no que concerne ao Direito Ambiental.  Ela insere-se na continuidade dos estudos 

realizados pelo pesquisador Felipe Hermeto, sendo que os estudos específicos sobre reserve 

legal coletiva ou em condomínio, realizadas por esta pesquisadora, iniciou-se no primeiro 

semestre de 2016. 

 

Área de estudo 

O projeto de assentamento Roseli Nunes, aqui estabelecido como área de estudo da 

pesquisa, era conhecido como a antiga fazenda ‘’CESBRA’, que não foi utilizado de maneira 

a cumprir sua função social, o que ocasionou na sua declaração de sua improdutividade.  

Após algumas tentativas, o imóvel foi desapropriado e em janeiro de 2007 várias 

famílias de trabalhadores e militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST ocuparam definitivamente o local. Atualmente, 39 famílias vivem no assentamento por 

meio de Contratos de Concessão e Uso celebrados junto ao INCRA.  

De certo modo, o novo código florestal pretende regularizar as áreas rurais do país. E 

o assentamento se encaixa no escopo de área rural consolidada, isto é, uma área dentro do 

imóvel que segundo a lei anterior não poderia ter sido alterada, mas que o proprietário acabou 

desenvolvendo alguma atividade ou fez alguma benfeitoria. E só poderão ser consideradas 

como consolidadas aquelas áreas que deveriam estar preservadas, mas tinham algum outro 

uso até a data de 22 de julho de 2008, como é o caso do assentamento.  

Sendo assim, admite-se a supressão de vegetação antes da data de 22 de julho de 2008, 

ou seja, a legislação adota certa hipótese de anistia a estes proprietários, isentando-os da 

aplicação das sanções estipuladas em lei, assegurando a possibilidade de cada um 

regularizar sua propriedade. Entretanto, o assentamento não se beneficiou dessas regras mais 

permissivas em relação às restrições do novo código florestal, dentre elas a que afirma que a 

reserva legal deverá ser toda a área coberta por vegetação, só que isso foi aplicado 

literalmente, possibilitanto um aumento desproporcional no cálculo da RL no assentamento. 

Conforme, alguns documentos obtidos com muito esforço junto ao INCRA, a área 

total do assentamento é de 1034,31 hectares. Em relação à reserva legal, esta será calculada 

com base na área do imóvel antes do fracionamento (ou seja, na sua totalidade, 1034 hectares, 

e não com base em cada lote individual), pois acredita-se que o INCRA optou por declarar a 

reserva legal do assentamento em condomínio. Contudo, as poucas informações  adquiridas 

junto ao órgão apresentam algumas disparidades, como por exemplo, a RL representava 

47,8% no Ordenamento Territorial e passou para 65% da área total do assentamento no CAR1.   

 

 

                                                             
1 ALMEIDA, Felipe Hermeto. Análise da adequação do PA Roseli Nunes à Nova Legislação Ambiental. 2015. 

Monografia (Direito). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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Reserva Legal Coletiva ou em Condomínio 

 O novo código florestal estabelece em seu artigo 16, a reserva Legal coletiva ou em 

regime de condomínio: ‘’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. Parágrafo único.  No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal 

poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.’’ 

 Primeiramente, observa-se que o artigo acima mencionado, determina que todo imóvel 

rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sendo que  

os proprietários ou possuidores rurais ao invés de recompor uma determinada área para RL 

possam adquirir em conjunto uma área para a instituição em condomínio. 

 Sendo assim, ficou autorizado que vários proprietários juntos formem uma grande e 

única área de reserva legal com menores custos e maiores ganhos para proteção da 

biodiversidade, formando-se um mais extensa área protegida com qualidade ambiental e 

preservando as características essenciais daquele bioma.  

Conclusão 

Infelizmente, tal situação gera imensa instabilidade quanto à regularidade das famílias 

que vivem neste local, uma vez que o INCRA peca pela falta de informações que poderiam 

ser repassadas. Os assentados não conseguem, de fato, cumprir com a lei por não terem acesso 

ou conhecimento sobre a maioria dos laudos e documentações oficiais que foram elaborados. 

E, ainda, que os pesquisadores do grupo tenham tentado inúmeras vezes, as informações 

obtidas foram extremamente superficiais, confusas e inconsistentes.  

Importa ressaltar ainda que a reserva legal do assentamento Roseli Nunes foi definida 

em condomínio ou coletiva, por não ter sido estabelecida em cada um dos lotes, isto é, 

consiste em uma área comum do assentamento, uma determinada área estabelecida em 

conjunto para instituição de tal regime que corresponde a aproximadamente 65% da área total 

do assentamento, excedendo, portanto, os 20% dispostos na lei.  
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