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• Lei nº 12.651/2012 

• Decreto n° 7.830/2012 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 
2014 

• Decreto nº 8.439/15 
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• O novo CFLO criou, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA), o Cadastro 
Ambiental Rural. O CAR um sistema de registro público 
eletrônico de abrangência nacional junto aos órgãos 
ambientais competentes, sendo obrigatório para todos os 
imóveis rurais, com o escopo de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, e, com isso, 
compor uma base de dados para CONTROLE, 
MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO AMBIENTAL E 
ECONÔMICO E COMBATE AO DESMATAMENTO, 
consoante o art. 29, caput, da Lei nº 12.651/2012 e 
art.2º, inciso II, do Decreto nº 7.830/2012. 
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• A referida base de dados, de todos os entes federativos, 
será recebida, gerenciada e integrada pelo Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural (SICAR), consoante o art. 2º, 
inciso I, do Decreto nº 7.830/2012. 

• A inscrição no CAR deve ser requerida no prazo de 1 (um) 
ano contado da sua implantação, prorrogável, uma 
única vez, por igual período por ato do Chefe do 
Poder Executivo, conforme o art. 29, §3º, da Lei nº 
12.651/2012. 
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• Entretanto, no que se refere à sua implantação, o Decreto 
nº 7.830/2012 estipula que o MINISTRO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE estabelecerá a data a partir da qual o 
CAR será considerado implantado, de acordo com o 
art.21, do decreto nº 7.830/12. 
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• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 
2014 

• Art. 64. Em atenção ao disposto no § 3º do art. 29, da Lei 
no 12.651, de 2012, e no art. 21, do Decreto no 7.830, de 
2012, o CAR considera-se implantado na data de 
publicação desta Instrução Normativa. 
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• Decreto nº 8.439/15 

• Art. 1º Fica delegada competência ao Ministro de Estado do 

Meio Ambiente para a prorrogação dos prazos 

estabelecidos nos art. 29, § 3º e art. 59, § 2º da Lei 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

• Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

• Brasília, 29 de abril de 2015; 194º da Independência e 

127º da República. 
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• Uma vez implantado o CAR, a INSCRIÇÃO deve ser 

requerida no prazo de 1 (um) ano, prorrogável uma única 
vez, por igual período por ato do CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO, devendo ser feita, PREFERENCIALMENTE, 
no órgão ambiental MUNICIPAL OU ESTADUAL, que 
exigirá do proprietário ou possuidor rural do imóvel a 
respectiva identificação, a comprovação da propriedade ou 
posse e a identificação do imóvel por meio de planta e 
memorial descritivo, contendo a indicação das 
coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de 
amarração do perímetro do imóvel (...), 
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• (...) informando a localização dos remanescentes de 
vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, 
das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso 
existente, também da localização da reserva legal, 
consoante o art. 29, §1º, da Lei nº 12.651/2012. 

• Ainda será necessária a respectiva PLANTA 
GEORREFERENCIADA do perímetro do imóvel, das áreas 
de interesse social e das áreas de utilidade pública e a 
identificação do responsável direto pelo imóvel em caso de 
impossibilidade do proprietário ou possuidor rural, 
conforme o art. 5, caput, do Decreto nº 7.830/2012. 
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• Para o registro no CAR de PEQUENAS PROPRIEDADES 
ou POSSES RURAIS FAMILIARES definidas pelo NCFLO 
e aquelas COM ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS que 
desenvolvam atividades agrossilvipastoris, e aos povos e 
comunidades indígenas e tradicionais que façam uso 
coletivo do seu território, o Decreto nº 7.830/2012 pontua 

que será observado PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, a 
ser definido por ato do Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, NO QUAL SERÁ OBRIGATÓRIA APENAS A 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR 

RURAL, A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE (...) 



Cadastro Ambiental Rural 

 

 

 

• OU POSSE E A APRESENTAÇÃO DE CROQUI QUE 
INDIQUE O PERÍMETRO DO IMÓVEL, AS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E OS REMANESCENTES 
QUE FORMAM A RESERVA LEGAL, de acordo com o art. 
8º, caput, e §3º, do Decreto nº 7.830/2012. 
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• O proprietário ou possuidor deve apresentar os dados com 
a identificação da área proposta de reserva legal e os 
órgãos competentes integrantes do SISNAMA, ou 
instituição por ele habilitada, realizar a captação das 
respectivas coordenadas geográficas, devendo o poder 
público prestar apoio técnico e jurídico, assegurada a 

gratuidade conferida pelo NCFLO, sendo, entretanto, 
facultado aos pequenos proprietários ou possuidores rurais 
fazê-lo por seus próprios meios, de acordo com os §§1º e 
2º, do art. 8º, do Decreto nº 7.830/2012. 
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• No caso de o proprietário, possuidor ou representante 

legal APRESENTAR A CERTIDÃO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS em que CONSTE A AVERBAÇÃO DA RESERVA 
LEGAL OU TERMO DE COMPROMISSO já firmado nos 
casos de posse, e TAL ANOTAÇÃO CARTORÁRIA 
IDENTIFICAR O PERÍMETRO E A LOCALIZAÇÃO DA 
RESERVA, os sujeitos descritos não serão obrigados a 
fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à 
reserva legal previstas para inscrever o imóvel no CAR, 
consoante o art. 30, caput, e parágrafo único, da Lei n° 
12.651/2012. 
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• A inscrição no CAR, como visto, é obrigatória para todas 

as propriedades e posses rurais, possuindo NATUREZA 
DECLARATÓRIA E PERMANENTE, e deverá conter 
informações sobre o imóvel rural, detalhadas em ato do 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos os Ministros 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 
Desenvolvimento Agrário, conforme o disposto nos art.s 
6º, caput, e art.21, caput, ambos do Decreto nº 
7.830/2012. 
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