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Registro x Cadastro: 
quando a gestão 
territorial invade 
a seara do Direito

O País espera há décadas por uma legislação uniforme 
sobre cadastros. A babel cadastralista aumenta ou diminui 
a segurança jurídica das transações imobiliárias?

rEgiStro dE imóvEiS

Por Frederico Guimarães
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Em um cenário onde se multiplicam iniciativas 
voltadas ao controle cadastral do sistema imo-
biliário brasileiro, com iniciativas de centraliza-
ção de dados e de informações da mais variada 
espécie, realizadas por diversos entes governa-
mentais, é indispensável conhecer as diferen-
ças entre a função cadastral e a registral. 

Presidente do Instituto de Registro Imobiliá-
rio do Brasil (IRIB), Sergio Jacomino ressalta 
que há uma tendência cadastralista no Brasil 
que visa subordinar o sistema registral bra-
sileiro ao que se tem denominado “cadastro 
multifinalitário”. Jacomino alega que essas são 
atividades que se inter-relacionam, se comple-
mentam, mas que não se confundem e nem se 
subordinam um ao outro.

“O cadastro serve para finalidades de ges-
tão territorial, servindo de instrumento para 
administração pública em todos os níveis. Já o 
registro, não tem essa missão. O registro de-
fine os direitos de um determinado imóvel. A 
diferença entre o cadastro e o registro é que o 
cadastro tem finalidades de suporte às políti-
cas públicas, avaliação de preços praticados no 
mercado, produção de dados estatísticos para 
fundamentar políticas de gestão territorial, 
além das funções tradicionais de instrumento 
de arrecadação de impostos. Já o registro de 
imóveis tem por finalidade a definição dos di-
reitos sobre bens imóveis”, explica. “Não pode 
uma atividade - qual seja a do cadastro - assimi-
lar o registro de imóveis, subordinando-o como 
uma parte integrante do próprio cadastro, as-
sim como não tem cabimento algum que o re-
gistro de imóveis absorva funções do cadastro 
como uma das suas finalidades”, completa.

“Tem o CNIR, tem o CAR, tem 
o Cafir, quase uma dezena de 

cadastros, que precisam se 
integrar para evitar essa babel 
cadastral que existe no Brasil”

Sérgio Jacomino, presidente do IRIB
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Sendo assim, mesmo que ambas as insti-
tuições coordenem seus dados de forma que 
se obtenha a determinação mais precisa dos 
imóveis, permanecem sendo instituições dis-
tintas. Até mesmo a sua estrutura orgânica 
é, na maioria dos casos estudados, diferente. 
Enquanto o Registro de Imóveis é organizado 
como um serviço público, delegado a parti-
culares e com atuação jurídica independente, 
sendo subordinado ao Poder Judiciário, o Ca-
dastro normalmente é subordinado hierarqui-
camente a órgãos públicos que administram 
arrecadação tributária e realizam o gerencia-
mento territorial.

Registradora de Imóveis e Títulos e Docu-

vincular o registro em função do cadastro é 
um erro, algo que compromete o desenvolvi-
mento econômico. “É uma ideia que coloca a 
economia a serviço do cadastro e não o ca-
dastro a serviço da economia”, explica a re-
gistradora.

Lorruane citou um exemplo recente do re-
flexo negativo que esta submissão causou na 
Europa. “A Grécia tentou revisar todo o seu 
cadastro, submetendo o registro ao cadastro 
e copiando a experiência holandesa. Ocorre 
que ambos países têm históricos cadastrais 
totalmente diferentes, e na Grécia a ideia não 
chegou a sair do papel, mas criou um gran-
de alarme social. A ideia era retirar o País da 
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mentos de Palmital, no interior de São Paulo, 
Lorruane Matuszewski Machado concorda que 
há uma tendência cadastralista no Brasil. No 
entanto, a registradora, que pesquisa esse as-
sunto em sua dissertação de mestrado, revela 
que experiências que tentaram submeter o re-
gistro ao cadastro já se revelaram fracassadas. 

“O cadastro não é um fim em si mesmo. 
Como dito, o cadastro existe para tributação e 
para servir de instrumento para o desenvolvi-
mento de melhores políticas públicas. E para 
que queremos melhores políticas públicas? 
Vivemos em uma sociedade capitalista, e o 
que queremos ao final e ao cabo é o desen-
volvimento econômico e social. Subordinar ou 

Definição

Registro Imobiliário: 
definição de direitos sobre bens imóveis

X
Cadastro Imobiliário: 

gestão territorial para fins de políticas públicas

“O registro é o instrumento adequado para transmitir 
a informação sobre a titularidade ao Cadastro”
Fernando Méndez González, registrador imobiliário em Barcelona, destaca as diferenças entre cadastro e registro, 
e alerta: “não se pode cair na tentação de afirmar que o tráfico jurídico está subordinado às necessidades de tributação”

Fernando Méndez González: “o imóvel é um conceito jurídico, não geográfico”

Em novembro de 2016, representantes de mais 
de 40 países se reuniram em Madri, na Espa-
nha, com o apoio da Organização das Nações 
Unidas (ONU), para debater sobre a integração 
entre o Cadastro imobiliário e o Registro de 
imóveis. Confira a repercussão desse encontro 
na entrevista concedida à Revista “Registrado-
res de España” por Fernando Méndez González, 
registrador da propriedade desde 1981, titular 
do Registro da Propriedade de Castelldefels 
(Barcelona), desde outubro de 2006, além de 
professor da Universidade Pompeu Fabra, de 
Barcelona. 

Registradores de España: Qual foi o balanço 
desse encontro?
Fernando Méndez González - Não quero pa-
recer pretencioso, mas foi o encontro mais 
importante celebrado nos últimos tempos em 
todo o mundo sobre esse tema, pois conseguiu 
reunir acadêmicos especialistas no assunto, 
responsáveis pelo registro e responsáveis pelo 
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crise, mas por fim, apenas foram gastos mi-
lhões com o projeto, e o Governo foi obrigado 
a paralisá-lo, e apenas gerou medo de conge-
lamento das transações imobiliárias”, explica. 

Em 1999, foi realizado na Guatemala um 
encontro sobre “Sistemas de Registro da 
Propriedade e Cadastro na América Central”, 
em que a representante do Banco Mundial, 
na época Isabel Lavadenz, destacou as fun-
ções de cada sistema. Enquanto o registro 
de imóveis é caracterizado pela publicidade 
das informações, salvaguarda de direitos, ga-
rantia da fé pública, prova dos atos jurídicos, 
informação atualizada e segurança jurídica, o 
Cadastro tem como papel a mediação e geor-
referenciamento, situação física do bem imó-
vel, determinação dos limites e facilitação dos 
atos jurídicos. 

Embora o entendimento e o desenvolvimen-
to dos cadastros tenham evoluído ao longo do 
tempo, este resulta, em cada País, de sua evo-
lução histórica, de suas leis e de seus costu-
mes. É o que ressalta Andrea Flávia Tenório 
Carneiro, em seu livro “Cadastro Imobiliário 
e Registro de Imóveis – A Lei 10.267/2001, 
Decreto 4.449/2002 e Atos Normativos do 
Incra”. Engenheira cartógrafa e professora do 
Departamento de Engenharia Cartográfica da 
Universidade Federal de Pernambuco, ela res-
salta em sua obra que se torna difícil estabe-
lecer uma definição que englobe todas as di-
ferenças encontradas na análise dos sistemas 
cadastrais. A própria definição da Federação 
Internacional de Geômetras (FIG) afirma que 
o cadastro “é um 
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Sérgio Jacomino, presidente do IRIB: “Não pode o cadastro assimilar o Registro de Imóveis – nem vice-versa. Cada 
instituição tem finalidades e princípios próprios e diversos que se complementam”.

"O cadastro serve para finalidades de gestão territorial, 
servindo de instrumento para administração pública federal. Já 
o registro, não tem essa finalidade. O registro define os direitos 

que incidem sobre um determinado imóvel”
Sérgio Jacomino, presidente do IRIB

“(O Registro) é a intervenção 
do Estado no sistema de 

transações imobiliárias para que 
as titularidades sejam seguras 
e facilmente transmissíveis. 

Isso garante a eficiência 
do Mercado Imobiliário e 

possibilita o desenvolvimento 
do Mercado Hipotecário.”

cadastro da maioria dos países da União Euro-
peia, sob a orientação das Nações Unidas. Não 
há um modelo teórico sobre esta matéria, e os 
modelos implantados em cada País respondem 
à experiência histórica e a outras circunstân-
cias conjunturais. No encontro de Madri, que-
ríamos influenciar não só as experiências, mas 
também realizar reflexões teóricas. Por isso, 
havia ampla assistência de participantes do 
mundo acadêmico. 

Registradores de España: Qual é o modelo 
teórico que o senhor postula para as rela-

ções entre cadastro e registro?
Fernando Méndez González - Cadastro e re-
gistro são espécies diferentes. O cadastro nas-
ce, basicamente, para tributar a riqueza, sua fi-
nalidade é arrecadatória. Por sua vez, o registro 
tem uma origem totalmente diferente. É a in-
tervenção do Estado no sistema de transações 
imobiliárias para que as titularidades sejam se-
guras e facilmente transmissíveis. Isso garante 
a eficiência do Mercado Imobiliário e possibili-
ta o desenvolvimento do Mercado Hipotecário.

Registradores de España: É preciso coorde-
nar ambas instituições? 
Fernando Méndez González - É preciso ter 
em conta que cadastro e registro têm compo-
nentes antitéticos. Precisamente, ao longo da 
história (as antigas contadorias de hipoteca), 
quando o registro dependia da Fazenda era um 
certo desastre. [Baldomero] Espartero, liberal, 
pactuou com [Leopoldo] O’Donnel a reforma 
da lei hipotecária para impulsionar a atração 
de capitais para a agricultura e para o desen-
volvimento do País. A partir de então, começa-
ram a se desenvolver os mercados hipotecários 
e imobiliários à mão da Justiça, com o objetivo 
de projetar um sistema jurídico eficiente, que 
pudesse servir de base para o desenvolvimen-
to de tais mercados em lugar de preocupar-se 
unicamente com a arrecadação. A Fazenda exi-

gia que esses registros se encarregassem da ar-
recadação de certos tributos, pois era a melhor 
maneira de controlá-los. O registro nunca in-
sistiu em ter planos. As partes identificam suas 
terras e não há problema se os dois contratan-
tes estão de acordo. O cadastro, ao contrário, 
sempre necessitou de planejamento, porque é 
necessário saber quais zonas são mais próspe-
ras para tributar, é preciso saber quem deve 
pagar, quem é o proprietário. Aqui, nesse úl-
timo ponto, podemos encontrar a interação 
entre cadastro e registro. O registro é o instru-
mento adequado para transmitir a informação 
sobre a titularidade dos bens ao Cadastro. 

Registradores de España: Quais outros exem-
plos de integração entre as duas instituições 
o senhor pode citar? 
Fernando Méndez González - O cadastro é 
positivo para cobrir certas necessidades fiscais, 
e é conveniente que se utilize do registro, mas 
de maneira que não interfira no procedimento 
registral, porque em caso de interferência se 
produzem trâmites e custos que introduzem 
ineficiência no procedimento registral. Para 
tanto, interferem nas transações sem justifica-
ção alguma. A solução é que essas instituições 
colaborem, interajam, tendo sempre em conta 
que a interação não deve introduzir novos trâ-
mites desnecessários ao registro e ao Mercado. 
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Registradores de España: Quais países tem 
cadastro e registro unidos na Europa? 
Fernando Méndez González - Nos países do 
leste europeu normalmente estão unidos por-
que vieram de regimes comunistas com plani-
ficação central, onde os registros não faziam 
falta porque havia um só proprietário, o Estado. 
No lugar do registro haviam inventários técni-
cos, similares a livros dos senhores feudais. 
Ademais, esses países tem uma mentalidade 
estatista. Agora, na Alemanha, que possui um 
sistema de registro de direitos, o cadastro de-
pende também da Fazenda e dos registros. Na 
França, onde o registro não é de direito, mas 
sim de mera oponibilidade, dependem da Fa-
zenda. É diferente ter um tipo de registro ou 
outro. Nosso Mercado Hipotecário é mais for-
te que o francês ou o italiano. A Espanha é o 

terceiro sistema hipotecário na zona do euro.  
E isso se deve a várias razões, uma das quais 
é o registro de direitos, porque contribui para 
as menores taxas de interesse nos diferentes 
ciclos econômicos e promete agilizar o sistema 
de execução de hipotecas. Como se vê, tudo é 
um jogo muito complexo, mas com pressupos-
tos teóricos muito claros. 

Registradores de España: Você poderia ele-
ger um modelo perfeito?
Fernando Méndez González - Sim. Como 
cidadão, prefiro que estejam separados ca-
dastro e registro, tal qual estão separados o 
Ministério do Interior e da Justiça. Ambos são 
necessários, mas suas prioridades são antité-
ticas. Hoje, por exemplo, a tecnologia permite 
uma identificação gráfica dos terrenos, e cada 

Registradores de España: O senhor tem fei-
to uma aproximação teórica, mas como a 
Lei 13/2015 abordou essa aproximação?
Fernando Méndez González - Se trata da 
tentativa de usar novas tecnologias para a 
interação. A lei está iniciando sua caminha-
da e é muito complexa. O projeto teórico 
é relativamente correto, entretanto, penso 
que pode ser aprimorada. Provavelmente 
é melhor do que havia, e também vamos 
aprendendo durante a aplicação prática da 
lei. Anote-se que há países em que o Cadas-
tro e o Registro estão teoricamente fusio-
nados. Digo teoricamente porque embora 
tragam uma dependência, lá o cadastro in-
terfere menos no registro do que aqui, com 
a nova lei, sendo que aqui são instituições 
separadas, como já se sabe.

Coordenador-geral de cadastro rural do Incra, Paulo Aparecido Farinha reconhece as dificuldades em razão dos inúmeros 
cadastros de imóveis no Brasil
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inventário público de dados metodicamente or-
ganizados concernentes a parcelas territoriais, 
dentro de um certo país ou distrito, baseado no 
levantamento dos seus limites”.

Segundo Lídia Alves Vilela Ferreira, advo-
gada especializada em Direito Imobiliário, a 
diferença entre cadastro e registro está na 
identificação do imóvel. “O cadastro de con-
tribuinte é um documento feito pela Prefei-
tura e que vai dar como base a arrecadação 
de IPTU, ou seja, é uma propriedade que está 
dentro de um perímetro urbano municipal 
e essa propriedade urbana recebe serviços 
públicos, e esse IPTU é uma forma de mos-
trar que esses serviços chegam. Tanto de sa-
neamento, luz, pavimentação... O número do 
contribuinte é um cadastro de responsabili-
dade da Prefeitura para fins de recolhimento 
de imposto e de fornecimento de serviço pú-
blico”, contextualiza. 

“O registro de imóvel, por outro lado, é re-
gido por uma legislação federal e representa 
a propriedade de bens imóveis. O imóvel por 
definição legal é um bem. O bem só se trans-

mite a partir do registro no órgão competente. 
No caso, é o registro de imóveis da região, da 
competência territorial de cada imóvel”, afirma 
a advogada. 

“O registro imobiliário é um lançamento da 
informação do direito real no livro dos regis-
tros públicos imobiliários. O registro imobiliá-
rio é uma serventia que visa a tutela dos direi-
tos reais imobiliários, seja ela propriedade ou 
direitos reais sobre coisas alheias. O cadastro 
está vinculado a identificação do imóvel nos 
órgãos públicos, nos entes tributantes: muni-
cípio, Estado e União. Esse cadastro serve para 
tributar, é meramente para se ter uma identi-
ficação daquele imóvel para haver um lança-
mento tributário. Quando se trata de cadastro 
imobiliário temos que pensar sempre em um 
órgão público tributante. O município quando 
lança o IPTU quer ter apenas o cadastro daque-
le imóvel para fim de lançamento de imposto”, 
discorre Marcus Vinicius Kikunaga, presidente 
da Comissão Estadual de Direito Notarial e Re-
gistros Públicos da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP). 

INTERCONExÃO ENTRE CADASTRO 
E REGISTRO: O CASE DE ARAÇATUBA
Para Andrea Flávia Tenório Carneiro, o ca-
dastro tem uma potencialidade muito maior 
do que simplesmente a cobrança de tribu-
tos. Durante anos, a engenheira pesquisou a 
possibilidade do intercâmbio entre cadastro 
e registro. “Há mais de 10 anos, juntamen-
te com o Ministério das Cidades e o Incra, 
viemos trabalhando no sentido de disse-
minar no Brasil a importância de cadastros 
multifinalitários. Ou seja, cadastros que têm 
uma aplicação que vai muito além de uma 
da tributária. Seriam cadastros completos 
que envolvessem toda a extensão territorial, 
não apenas as áreas tributáveis e onde essa 
descrição da terra tem uma aplicação muito 
mais ampla no sentido do gerenciamento do 
território, em questões relacionadas com a 
regularização fundiária, planejamento urba-
no, rural e a questão do monitoramento am-
biental”, informa a professora. 

O interesse demonstrado por profissionais 
das duas áreas no intercâmbio entre os sis-
temas do cadastro imobiliário e do registro 
de imóveis, mostra que é possível, e benéfica, 
uma aproximação entre os sistemas. Um inter-
câmbio, mesmo incipiente e que não subme-
tesse registro ao cadastro e vice-versa traria 
benefícios imediatos para o aperfeiçoamento 

“Bloquear o registro em 
função do cadastro é um 
contrassenso, algo que vai 
contra o desenvolvimento 

econômico. É uma ideia que 
coloca a economia a serviço 
do cadastro e não o cadastro 

a serviço da economia.”
Lorruane Matuszewski Machado, 

registradora de Imóveis em Palmital
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“É conveniente não 
esquecer que imóvel é 
um conceito jurídico, 
não geográfico. Não é 
um pedaço de terreno 

delimitado por acidentes 
geográficos, mas sim, 

pelos direitos de outros 
proprietários colidentes 

e pelo consenso dos 
colidentes”

vez que é necessário que haja uma modifica-
ção é necessário fazer o aporte de uma nova 
imagem gráfica, Mas é conveniente não es-
quecer que imóvel é um conceito jurídico, não 
geográfico. Não é um pedaço de terreno de-
limitado por acidentes geográficos, mas sim, 
pelos direitos de outros proprietários confron-
tantes e pelo consenso dos colidentes. Nesse 
sentido, a decisão judicial em caso de desa-
cordo é uma questão estritamente jurídica. A 
tecnologia gráfica pode ajudar na descrição, 
e de fato ajuda, mas às vezes inicia conflitos 
em vez de solvê-los, além de ser muito cus-
tosa. Provavelmente estamos avançando para 
um ponto onde não será tão custoso, seja em 
tempo, seja em dinheiro, mas ainda precisa-
mos percorrer um caminho longo. Hoje esse 
aspecto é um ponto crítico. As urgências fis-

cais são urgências fiscais, e essas não devem 
alterar o sistema de transações que garanta 
o registro, e subordiná-lo a necessidades ar-
recadatórias. Pois como a teoria e a história 
demonstram, essa atitude acaba prejudicando 
a própria arrecadação. O modelo teórico é es-
sencial porque permite saber qual é a direção 
adequada para trabalhar. Você constitui uma 
hipoteca e isso está sujeito a alguns impostos. 
Há duas transações, que são a venda e a hipo-
teca, e a Fazenda quer gravar isso. O registro 
só tem que ajudar para que isso seja possível 
e faz isso colaborando com a liquidação de 
impostos e enviando informações ao cadastro. 
O que não se pode fazer é cair na tentação 
de afirmar que o tráfico jurídico está subordi-
nado às necessidades de tributação. Deve ser 
justamente ao contrário. 

Sem subordinação: case em Araçatuba mostra as vantagens da integração entre registro imobiliário e cadastro territorial

“A ideia é ter espelhamento 
jurídico no plano visual. Isso 
facilita vários procedimentos 

no Registro de Imóveis, 
principalmente o de localizar 
os confrontantes para fins de 

notificação.”
Marcelo Augusto Santana de Melo, 

registrador de imóveis de Araçatuba

do gerenciamento dos dois sistemas e para 
um melhor atendimento ao usuário.

É o que acontece desde 2009 no município 
de Araçatuba, no interior de São Paulo, que 
permitiu ao “Executivo Municipal celebrar 
convênio de cooperação técnica com o Cartó-
rio de Registro de Imóveis, Títulos e Documen-
tos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Araçatuba, objetivando estabelecer intercâm-
bio de informações cadastrais e registrais”. 

O registrador de imóveis de Araçatuba, 
Marcelo Augusto Santana de Melo, revela que 
a coordenação entre cadastro e o registro já 
acontecia antes mesmo de 2009. Segundo ele, 
o Cartório tem a base toda georreferenciada 
num mosaico virtual ao utilizar o Google Earth 
como ferramenta. “A ideia é ter espelhamen-
to jurídico no plano visual. Isso facilita vários 
procedimentos no Registro de Imóveis, prin-
cipalmente o de localizar os confrontantes 
para fins de notificação”, destaca. “Se você 
tem uma matrícula imobiliária hoje com a si-
tuação jurídica do imóvel, apenas visualizan-
do-a você acaba não enxergando o todo. Nada 

como você ter essa reprodução virtual, esse 
mosaico, para ir montando o quebra-cabeça e 
ter essas informações de forma visual e com 
imagens de satélite para corroborar as infor-
mações jurídicas”, ressalta Marcelo Augusto 
Santana de Melo. 

Para Marcus Vinicius Kikunaga, a impor-
tância da integração entre cadastro e registro 
é justamente demonstrar a certeza da unida-
de imobiliária. “Toda vez que o registro de 
imóveis consegue a identidade do cadastro, 
quando ele consegue fazer essa unificação 
de informações (as que estão lançadas no ca-
dastro imobiliário dos órgãos públicos) com a 
identidade do imóvel, você gera certeza para 
a população se a tributação está correta ou 
não”, afirma.

Já Ivan Jacopetti do Lago, membro do Con-
selho Fiscal e diretor de Relações Internacio-
nais do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil (IRIB), diz que cabe ao registro fornecer 
ao cadastro informações sobre a titularida-
de atual do bem, enquanto cabe ao cadastro 
fornecer ao registro informações sobre a con-

formação física de cada imóvel registrado. 
“Destaque-se, contudo, que o cadastro não é 
essencial ao registro, como apregoam algu-
mas pessoas. O imóvel é, para o registro, um 
objeto de direitos; e este objeto, ao ser regis-
trado, é representado de alguma maneira. A 
representação gráfica em um cadastro é ape-
nas mais uma maneira de se levar o objeto ao 
registro, tal como a narrativa”, explica.

Em 2009, o Ministério das Cidades publi-
cou uma cartilha sobre o cadastro multifina-
litário e a importância de implementá-lo nos 
municípios brasileiros. Segundo a cartilha “o 
cadastro realizado em consonância com di-
retrizes nacionais é um instrumento funda-
mental para o desenvolvimento de diferentes 
ações municipais, pois viabiliza a integração 
dos dados sociais, econômicos, jurídicos, físi-
cos e ambientais da jurisdição, conformando a 
partir deles informações sistematizadas e pa-
dronizadas para a gestão completa das cida-
des, e o desenvolvimento sustentável, favore-
cendo a aplicação dos instrumentos previstos 
no Estatuto da Cidade”. 
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Registradores de España: O que acontece 
nos principais países da União Europeia?
Fernando Méndez González - Como já foi fa-
lado, no Reino Unido não há cadastro. A orde-
nance survey emite planos, e o registro apenas 
marca as general boundaries. Nas conclusive 
bounderies os limites entre os proprietários 
devem ser acordados entre eles, perante o re-
gistro. Na Escócia acontece algo parecido. Na 
França, apesar de não ter um registro de direi-
tos – salvo em Alsacia e Lorena, onde vige o 
sistema alemão de registro de direitos – regis-
tro e cadastro se acham separados. Também 
é assim na Alemanha, onde há um sistema 
abstrato de transmissão com registro de direi-
tos. Na Itália, com registro de documentos, se 
encontram unificados nesse momento, ainda 
que com discussões para voltar a separar-se, 

salvo em Alto Adigio y Trentino, onde se tem o 
sistema registral austríaco – registro de direi-
tos – e se acham separados. O caso da Áustria 
é revelador: tentaram manter um mesmo ser-
vidor mantendo separadamente ambas insti-
tuições e, finalmente, voltaram para a comple-
ta separação devido aos diferentes objetivos 
de cada um. Na Espanha são instituições se-
paradas, entretanto é obrigatória a obtenção 
de uma base gráfica cadastral para o início 
da matriculação, para a modificação física do 
imóvel ou para o caso de falta de coincidência 
com a base gráfica cadastral. Corresponde ao 
registrador a validação final.

Registradores de España: Como estão as 
coisas na Grécia? 
Fernando Méndez González - Em geral, a 

Grécia atravessa um momento muito difícil, 
como é sabido. O resgate está propondo um 
amplo programa de reformas, entre as quais 
está a do Cadastro, a qual tem sido muito 
decepcionante. O projeto propõe o mapea-
mento de todo um País – que é um grande 
negócio para as empresas que farão o ca-
dastramento, e nenhuma grega por sinal. O 
projeto de lei, agora congelado, dispõe que 
ao fim de certo tempo, salvo engano em dois 
anos, qualquer propriedade que não se en-
contre no novo cadastro fruto do mapeamen-
to estará sem título, pois as inscrições dos 
registros deixam de ter valor. Se a Grécia já 
tinha problemas, neste terreno, a interven-
ção pode levar a um desastre. Tudo isso tem 
gerado um grande alarme social. O projeto 
é dirigido por uma equipe holandesa, inte-

Lídia Alves Vilela especifica as diferenças entre cadastro e registro imobiliário: “registro representa a propriedade de 
direitos reais”

“O registro de imóvel, por 
outro lado, é regido por uma 

legislação federal e representa 
a propriedade de bens e de 

outros direitos reais. Os bens 
imóveis só se transmitem a 
partir do registro no órgão 

competente.”
Lídia Alves Vilela Ferreira, 

advogada especializada em Direito Imobiliário
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Atualmente, está tramitando na Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei 3876/2015 do de-
putado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA). Nele, 
se estabelecem normas para elaboração do 
cadastro territorial dos municípios, inclusive 
do cadastro multifinalitário.

BABEL CADASTRAL
Para o presidente do IRIB, Sergio Jacomino, 
esse projeto, se vier a se converter em lei, 
pode harmonizar a “babel cadastral” que hoje 
se vive no Brasil, com cada município organi-
zando à sua maneira o cadastro urbano. Mas o 
cadastro rural também enfrenta dificuldades. 
O presidente do IRIB diz que não é possível 
que se pense constituir mais um cadastro, 
além de todos aqueles que já existem na ad-
ministração pública federal, sem que se con-
sidere que está tramitando um projeto de lei 
que vai criar normas gerais sobre o cadastro. 

“Existe um desperdício imenso de recursos 
públicos na constituição de cadastros que têm 

por objeto o imóvel rural. Tem o CNIR, tem o 
CAR, tem o Cafir, quase uma dezena de cadas-
tros, que precisam se integrar para evitar a 
babel cadastral que existe atualmente no Bra-
sil. A distinção que se faz entre cadastro rural 
e cadastro urbano se deve em parte porque a 
gestão territorial rural cabe a órgãos da ad-
ministração pública federal, como é o Incra, 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já 
a gestão territorial do município compete ao 
próprio município. O fenômeno deletério do 
sistema é que cada município tem uma forma 
de organizar o seu cadastro e o que se vem 
debatendo, ao longo dos últimos anos, é a ne-
cessidade de uma lei federal dispondo sobre 
regras gerais, uma normal geral sobre orga-
nização de cadastros técnicos multifinalitários 
nos municípios”, comenta. 

Em 2015, o acórdão 1.942 do Tribunal de 
Contas da União (TCU), que trata da gover-
nança de solos em áreas não urbanas, critica a 
grande quantidade de legislações sobre o tema 
e a vasta gama de instituições governamentais 

dispersas sem clara delimitação de funções: 
“118 - Destaca-se que a Lei 10.267/2001 
criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 
(CNIR), que compreenderia a base de dados 
das diversas instituições públicas federais e 
estaduais produtoras e usuárias de informa-
ções sobre o meio rural brasileiro e que seria 
gerenciada conjuntamente pelo Incra e pela 
Secretaria da Receita Federal. Contudo, até 
o momento, a implementação do CNIR ainda 
não se efetivou”. 

Logo em seguida, o acórdão fala sobre a 
importância da administração conjunta em 
relação à base de dados do CNIR: 
“119 - Embora a legislação decida que o Incra 
e a Secretaria da Receita Federal são os gesto-
res do sistema CNIR, o Decreto 4.449/2002, 
que regulamenta a Lei 10.267/2001, deter-
mina que “além do Incra e da Secretaria da 
Receita Federal, todos os demais órgãos da 
Administração Pública Federal serão obriga-
toriamente produtores, alimentadores e usuá-
rios da base de informações do CNIR”. Dessa 
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“O cadastro é positivo para 
cobrir certas necessidades 

fiscais, e é conveniente 
que se utilize do registro, 
mas de maneira que não 
interfira no procedimento 

registral, porque em caso de 
interferência se produzem 

trâmites e custos que 
introduzem ineficiência no 

procedimento registral”

ressada em exportar seu modelo a qualquer 
País. O modelo holandês pode ser bom para 
a Holanda, um País pequeno, plano, com 40% 
do seu território subtraído pelo mar, com a 
cultura do “polder”, a união de todos frente 
ao poderoso inimigo oceano. Apesar disso, 
em seu próprio País, está recebendo críti-
cas muito procedentes. Já a Grécia dá-se de 
modo diferente, um País disperso, cheio de 
ilhas e com um forte componente de tradi-
ção otomana em seu sistema jurídico, o qual 
deve ser primeiramente bem entendido e 
respeitado. A questão tem chegado a tal pon-
to que, assombrosamente, a União Europeia 
tem posto o desenvolvimento do projeto nas 
mãos do Banco Mundial, que não é precisa-
mente um expert em questões jurídicas, que 
são a chave de tudo isso. O Governo grego, 

por sua vez, afortunadamente, parece que vai 
paralisar o projeto, depois de se ver obrigado 
a gastar milhões inutilmente. Teria sido mais 
fácil e mais benéfico para os cidadãos opta-
rem pela evolução do sistema grego, trans-
formando-o num registro de direitos, que é o 
que o Governo grego havia pretendido desde 
1996. Esse tipo de atitude, por exemplo, está 
gerando graves dificuldades para o desen-
volvimento do projeto de interconexão dos 
registros de propriedade europeus. De fato, 
França, Alemanha, Polônia e Reino Unido têm 
manifestado que não participarão do projeto, 
entre outras razões porque exigem que se 
preserve seu modelo. Espanha participa do 
desenvolvimento, exigindo que se respeite 
seu modelo e se preserve sua decisão final, a 
do Ministério da Justiça.

Para a engenheira Andrea Flávia Tenório Carneiro é 
difícil estabelecer uma definição que englobe todas as 
diferenças encontradas na análise dos sistemas cadastrais

CADASTRO	IMOBILIÁRIO	

Determinação	e	representação	gráfica	de	
parcelas	para	fins	de	arrecadação	tributária

Determinação	dos	característicos	
físicos	e	limites	das	parcelas

Cadastro	de	informações	para	fins	de	
políticas	públicas	de	gestão	territorial

Composição	da	planta	cadastral	
do	território	nacional

REGISTRO DE IMÓVEIS

Publicidade	legal	
e	jurídica

Consagração	e	determinação	
de	direitos	sobre	o	imóvel	

Inscrição	de	atos	
e	fatos	jurídicos

Segurança	jurídica	e	
garantia	da	propriedade

forma, os demais órgãos que possuem infor-
mações cadastrais também deveriam ajustar 
suas bases para fornecer informações ao 
CNIR. Todavia, não se verificou contribuição 
ou participação dos demais órgãos da admi-
nistração federal na elaboração do CNIR, que 
contará apenas com dados do SNCR e do Cafir 
no primeiro momento”.

Coordenador-geral de cadastro rural do 
Incra, Paulo Aparecido Farinha concorda que 
o cadastro de imóveis rurais precisa ser uni-
ficado. Por esta razão, defende o acórdão do 
TCU e espera que o CNIR seja implementado o 
mais rápido possível. “Estamos tendo reuniões 
mensais em que se discute a forma que se 
dará a integração dessas bases nesse ambien-
te CNIR. Atualmente, há mais de 20 órgãos 
que compõem esse grupo de trabalho. Todos 
os órgãos que atuam junto ao meio rural estão 
em conjunto conosco nessas reuniões, inclusi-
ve representantes da sociedade civil também 
para buscar essa integração em uma mesma 
base de dados”, afirma. 

Embora o CNIR exista desde 2001, so-
mente com o acórdão do TCU, de 2015, foi 
que a ideia de concentrar uma base de da-
dos ganhou força no meio do cadastro rural. 
Para o coordenador-geral de cadastro rural 
do Incra, concentrar os dados no CNIR pode 
ajudar também os municípios no cadastro 
de imóveis urbanos. “O que acontece hoje é 
que cada um - município, Estado, instituição 
- está fazendo o seu cadastro que acaba con-
vergindo para o mesmo fim. A ideia do CNIR 
é ter uma base para esses dados qualificados. 
Cada um pode ter o seu cadastro, mas não 
precisa ter um cadastro macro”, complemen-
ta Paulo Aparecido Farinha. 

Vale lembrar que todo detentor de imóveis 
com área superior a 50 hectares tem que fa-
zer a vinculação do cadastro do Incra, que é 
o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), 
mais o cadastro da Receita Federal, que é o 
Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir). Com o 
CNIR, o proprietário poderá fazer uma junção 
dos dois cadastros em uma base única. 
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Professor do Departamento de Engenharia 
Civil do Centro Tecnológico da Universidade 
Federal de Santa Catarina e também do Pro-
grama de Pós-Graduação em Engenharia de 
Transportes e Gestão Territorial, Jürgen Wi-
lhelm Philips foi uma das maiores autorida-
des no estudo do cadastro territorial no País. 
Alemão radicado no Brasil, morreu no dia 18 
de julho de 2017 depois de inúmeras contri-
buições profissionais para sua área de estudo. 

Em 2009, por meio da Portaria 511, o Mi-
nistério das Cidades publicou o Manual de 
Apoio à implementação do Cadastro Terri-
torial Multifinalitário (CTM) de acordo com 
as diretrizes propostas pela Portaria. Nesse 
manual, o professor Jürgen Philips discorreu 
sobre as disposições gerais do Cadastro Terri-
torial Multifinalitário. 

Segundo Philips, “o Cadastro Territorial 

Registro e Cadastro: 
complementares em suas diferenças
Tema foi estudado a fundo pelo professor Jürgen Wilhelm Philips, autor do Manual 
do Ministério das Cidades sobre Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)

“O Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM) e o 
Registro de Imóveis são 

instituições diferentes com 
objetivos distintos, com 

dados e informações sobre 
o mesmo objeto, que é a 
parcela. As informações 

das duas instituições 
devem complementar-se 

perfeitamente.”
Jürgen Wilhelm Philips, professor da UFSC

Multifinalitário (CTM) e o Registro de Imóveis 
são instituições diferentes com objetivos dis-
tintos, com dados e informações sobre o mes-
mo objeto, que é a parcela. As informações 
das duas instituições devem complementar-se 
perfeitamente. O Registro de Imóveis informa 
sobre o proprietário, a forma de aquisição dos 
direitos, as restrições e os demais fatos jurídi-
cos, enquanto o CTM informa sobre a locali-
zação, as dimensões métricas, os limites com 
suas demarcações e o valor da mesma parce-
la. Enquanto o CTM informa onde e quanto, 
o Registro de Imóveis informa quem e como. 
A interligação de ambos se dá pelo Sistema 
de Cadastro e Registro Territorial (SICART)”, 
escreveu Jürgen Philips. 

Falecido em 18 de julho deste ano, Jürgen 
Wilhelm Philips era mestre em Geodésia pela 
Universidade de Bonn na Alemanha e doutor 
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em Geodésia e Fotogrametria pela Rheinisch 
Westfälische Technische Hochschule Aachen, 
também na Alemanha. Foi professor assis-
tente na RWTH Aachen e professor visitante 
nas universidades del Yulia em Maracaibo/
Venezuela, na UPTC de Tunja/Colômbia e na 
Universidade Federal de Pernambuco. Desde 
1997, atuava como professor da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Philips, definido pelo 
presidente do IRIB, Sérgio Jacomino, “como 
um grande professor e entusiasta do tema do 
Direito Registral e do cadastro imobiliário”, 
deixou um rol de contribuições memoráveis, 
agora nas mãos de sua parceira profissional.

Há mais de 20 anos, Andrea Flávia Tenório 
Carneiro, engenheira cartógrafa e professora 
do Departamento de Engenharia Cartográfi-
ca da Universidade Federal de Pernambuco, 
iniciou uma parceria profissional com o pro-
fessor Jürgen Philips, desenvolvendo as ideias 
de Cadastro Territorial Multifinalitário. Para a 
professora, “a ideia do cadastro multifinalitá-
rio seria um cadastro completo que servisse 
como uma base única de informações territo-
riais que seriam compartilhadas com diversos 
setores e poderia ser compartilhada entre di-
versas instituições que trabalham com infor-
mações cadastrais no sentido de proporcionar 
essa informação georreferenciada, precisa, 
completa, atualizada, que permitisse todas as 
aplicações que estivessem relacionadas com 
questões territoriais”, explica. 

A professora analisou em sua obra a ten-
dência internacional de integração ou de 
interconexão entre cadastro e registro de 
imóveis. Segundo ela, essa interconexão não 
significa em hipótese alguma a fusão das duas 
instituições e sim um intercâmbio de informa-
ções para que elas se mantenham completas 
e atualizadas. A partir dessa hipótese, de que 
a interconexão entre essas informações seria 
importante para o desenvolvimento do País, 
Andrea desenvolveu sua tese de doutorado, e 
durante esse período teve a oportunidade de 
trabalhar com apoio dos registradores do Ins-
tituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). 

“Houve um interesse de publicar o livro. Na 
época, nós tivemos a oportunidade de parti-
cipar da elaboração da Lei 10.267 que é a lei 
de georreferenciamento de imóveis rurais. No 
livro, falo sobre essas questões conceituais, 
essa abordagem internacional do cadastro 
multifinalitário e da importância de intercone-
xão com o registro imobiliário e também de-
senvolvo um histórico de como foi elaborada 
a Lei 10.267, os regulamentos que vieram em 
seguida, normas técnicas, etc...”, revela. 

Após mais de 10 anos da publicação da 
obra, houve alterações na Lei 10.267, mas o 
livro continua sendo objeto de pesquisa por 

parte de estudiosos. Segundo Andrea, os paí-
ses mais desenvolvidos têm uma tradição car-
tográfica e cadastral que o Brasil ainda não 
possui. “Países da Europa, de uma maneira 
geral, Estados Unidos também, países que 
são considerados referências em cadastro no 
mundo, principalmente a Alemanha e a Áus-
tria. Também temos cadastros na Espanha. Na 
época da elaboração do livro, por exemplo, 
nós tivemos um intercâmbio com registrado-
res espanhóis que também estavam desenvol-
vendo um trabalho nesse sentido. Essa cons-
ciência da importância dessa interconexão 
entre sistemas já é cultural desses países. Os 
países que ainda não têm essa aproximação 
entre sistemas estão buscando-a como uma 
tendência de aperfeiçoamento dos dois siste-
mas”, complementa a professora. 

Para o registrador Ivan Jacopetti do Lago, 
a ideia de multifinalidade do cadastro envolve 
a criação de um inventário geral de informa-
ções territoriais. “Essas informações têm fins 
de planejamento territorial, gestão ambiental, 
desenvolvimento sustentável etc. Tomando-se 
como base um número único de identificação 
de cada parcela cadastral – ou seja, de cada 
imóvel – a ele se vinculam informações situa-
das em diferentes bancos de dados, por vezes 
criados e operados por instituições distintas”, 
afirma.

Já para o presidente do IRIB, Sérgio Jacomi-
no, o cadastro multifinalitário está muito mal 
compreendido pelos operadores do Direito. 
“O cadastro técnico multifinalitário não é um 

Jürgen Wilhelm Philips, uma das maiores autoridades a estudar Cadastro no Brasil: “enquanto o CTM informa onde e 
quanto, o Registro de Imóveis informa quem e como”

“No livro, falo sobre essas 
questões conceituais, essa 

abordagem internacional do 
cadastro multifinalitário e da 
importância de interconexão 
com o registro imobiliário”
Andrea Flávia Tenório Carneiro, engenheira 

cartógrafa e professora do Departamento de 
Engenharia Cartográfica da UFPE

conjunto universal de dados como se fosse um 
super cadastro com todos os dados ali dispo-
níveis. O cadastro é uma peça importante para 
a gestão territorial”, argumenta. “Nós sempre 
defendemos que o modelo a ser adotado no 
Brasil é o modelo de interconexão, de cola-
boração, de inter-relação, não de absorção de 
uma instituição por outra. O que muitas vezes 
leva o profissional não especializado a con-
fundir os conceitos quando se fala em cadas-
tro técnico multifinalitário é que esse cadas-
tro serviria a múltiplas finalidades, inclusive 
para definição de propriedade. Mas isso não 
é correto, não está de acordo com a literatura 
mundial produzida a respeito desse assunto”, 
constata. “O conceito de cadastro técnico mul-
tifinalitário é que ele possa servir para várias 
finalidades de gestão territorial”, encerra o 
presidente do IRIB.
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Atual deputado federal pelo Estado do Pará, 
Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) é autor do 
Projeto de Lei que pretende implementar o 
cadastro multifinalitário nos municípios bra-
sileiros. Em 1999, quando era prefeito de Be-
lém, conseguiu introduzir parâmetros desse 
tipo de cadastro na capital paraense. 

Agora, como parlamentar, destaca a impor-
tância do projeto para centralizar os diversos 
tipos de cadastros governamentais existentes 
no Brasil, objetivando melhorar o processo de 
arrecadação e a construção de uma política 
pública de qualidade nas cidades do País. 

CcV - Atualmente, está tramitando na Co-
missão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei 3876/2015. 
Em que consiste esse projeto?
Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) - 
Esse projeto se baseia numa experiência que 
tive como prefeito, que se transformou em po-
lítica de financiamento do BNDES e da Caixa 

“A harmonia entre cadastro e registro 
evita distorções e beneficia o Brasil”
Edmilson Rodrigues, deputado federal pelo PSOL/PA, fala do Projeto de Lei que prevê a
unificação dos cadastros imobiliários no Brasil e sua exitosa experiência em Belém (PA)

Deputado Edmílson Rodrigues: “grande parte dos problemas que existem hoje para arrecadação é pela falta de um cadastro”
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Econômica. Com a criação do Ministério das 
Cidades foi instituída uma Secretaria Nacional 
de formação voltada à qualificação dos técni-
cos dos municípios e foi colocado, com cen-
tralidade, a importância de constituir projetos 
para captar recursos e implantar os cadastros 
técnicos multifinalitários. Ou seja, usar a car-
tografia digital e georreferenciar cada imóvel, 
cada poste de luz, cada bueiro, e assim poder 
georreferenciar faixas de renda da população, 
onde eventualmente moram todos os cida-
dãos que, por exemplo, tenham algum tipo de 
doença. O Poder Público pode mapear onde é 
maior a incidência da zika, da dengue, para ter 
uma política de prevenção mais direcionada. 
É possível alocar cada escola, cada lugar pú-
blico, como praças, bosques, parques e áreas 
de lazer em geral para ver em que bairro há 
ausências. É um instrumento que não se res-
tringe apenas a cobrar impostos. Não é um 
cadastro fiscal. Ele é um cadastro fiscal e ao 
mesmo tempo uma base cartográfica que per-

mite imputar todas as informações que forem 
de interesse do município e dos planejadores 
urbanos, dos urbanistas, ou dos economistas 
em geral. O planejamento urbano, seja ele do 
ponto de vista urbanístico, seja para redução 
do déficit de saneamento básico ou para ins-
talação de equipamentos de saúde ou de po-
líticas preventivas de saúde, educação, lazer 
ou habitação. Tudo pode ser feito com base 
no que está georreferenciado numa base di-
gital e que permitiria um geoprocessamento. 
Você vai desapropriar 25 casas para que ali 
passe uma estrada importante que vai ligar 
duas avenidas principais? Com base nesse ca-
dastro, você pode geoprocessar e ter imedia-
tamente o valor venal de cada imóvel e com 
isso negociar com a comunidade e os proprie-
tários o valor da indenização dentro da lei e 
com isso viabilizar o projeto. Enfim, é muito 
amplo. Passa a ser um instrumento de plane-
jamento urbano multifacetado. Por isso é que 
é um cadastro técnico multifinalitário, porque 
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o próprio planejador com base nos interesses 
de um governo municipal vai definir o que é 
ou não prioritário.

CcV - Qual é a importância desse projeto em 
vistas da babel cadastral que hoje se verifi-
ca no País?
Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) - 
Grande parte dos problemas que existem hoje 
para arrecadação é por falta de um cadastro. 
E para o município pode ser um problema se 
você tem 362 mil imóveis, como era o caso 
de Belém (PA). Isso porque o nosso cadastro 
só indicava 220 mil imóveis. Isso porque nós 
tínhamos mais de 20 anos sem um cadastro 
novo. Quando fizemos o cadastro multifinali-
tário, que ficou concluído por volta de 1999, 
já era o meu terceiro ano de governo em Be-
lém do Pará. Nós descobrimos essa cidade 
que era desconhecida dentro da cidade. De 
220 para 362, nós descobrimos uma cidade 
de 142 mil imóveis residenciais ou indus-
triais, comerciais, imóveis da área do serviço... 
E nós não podíamos cobrar impostos, como 
não podíamos fazer qualquer tipo de planeja-
mento mais rigoroso porque desconhecíamos 
a cidade. Da mesma forma que para prefeitu-
ra é importante, o é também para a própria 
legalização desses imóveis. Esse trabalho é 
feito pela empresa de tecnologia, companhia 
de desenvolvimento metropolitano de Belém, 
consorciado com a Secretaria de Finanças, 
porque tem um objetivo fiscal, mas também 
consorciado com a Secretaria de Urbanismo, 
Secretaria de Saneamento. Ou seja, tudo de 
novo que é feito na cidade vai sendo impu-
tado, georreferenciado e passa a ser passível 
de processamento. Se tem um prédio de 50 
pavimentos feito em uma avenida, é um pré-
dio novo, inaugurado. Para ter o habite-se ele 
tem que ter passado pelos tramites urbanísti-
cos, tem que ter tido autorização da Secreta-
ria de Urbanismo e ele receberá o habite-se. 
Hoje grande parte dos imóveis na cidade são 
informais, não há registro. Na medida em que 
o objetivo é um planejamento mais rigoroso, 

é fundamental que as pessoas se apoderem 
do sentido social da cidade. Inclusive no que 
diz respeito ao título de propriedade do seu 
imóvel. E com isso os cartórios tem muito a 
ganhar e muito a contribuir para uma cidade 
urbana cada vez mais formal. 

CcV - Hoje em dia existem diversos órgãos 
cadastrais, principalmente relacionados ao 
cadastro de imóveis rurais. Esse projeto 
pretende unificar os dados cadastrais em 
uma base única?
Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) – 
A ideia é sim unificar esta gama de cadastros 
diferentes nos meios públicos. O projeto é 
mais voltado às áreas urbanas, no entanto, o 
grande esforço que os Governos têm que fazer 
é de unir a sua base cadastral. Até porque o 
que se considera rural hoje muitas vezes está 
vinculado ao núcleo urbano das cidades. A di-
nâmica urbana domina o Brasil todo. Mesmo 
áreas agrícolas, podem ser classificadas hoje 
em dia como áreas urbanas. O ideal é que esse 
cadastro avançasse para que pudéssemos ter 
com precisão de uma escala de 1 para 1000 o 
território brasileiro todo mapeado. Como isso 
pode ser feito? Se o BNDES vai financiando os 
municípios do Brasil, na soma de todos os mu-
nicípios teria este sonho realizado. Mas o que 
ocorre? Os municípios, mesmo quando fazem 
um cadastro, fazem da sua área mais aglome-
rada. Porque é caro o levantamento aerofoto-
gramétrico. É caro para se chegar a um mapa 
da cidade, depois digitalizar e inserir nos sis-
temas informacionais. Isso é um investimento. 
Daí a importância do financiamento público. 
Eu fico feliz porque nós lutamos muito para 
conseguir o financiamento. E conseguimos 
depois de quase um ano e meio, dois anos. E 
quando o BNDES liberou, o fez exigindo uma 
contrapartida de 40%. Quando fizemos o tra-
balho, eles perceberam que era um recurso 

“A ideia é sim unificar esta gama 
de cadastros diferentes nos 
meios públicos. O projeto é 

mais voltado às áreas urbanas, 
no entanto, o grande esforço 

que os Governos têm que fazer 
é de unir a sua base cadastral.”

“Quando você estabelece 
uma harmonia nessa 

relação entre a gestão do 
cadastro técnico de caráter 
multifinalitário e o registro 

imobiliário você evita 
distorções e beneficia o Brasil”

“Grande parte dos problemas 
que existem hoje para 

arrecadação é por falta de um 
cadastro. E para o município 

pode ser um problema se você 
tem 362 mil imóveis, como 

era o caso de Belém (PA). Isso 
porque o nosso cadastro só 
indicava 220 mil imóveis.”

técnico fundamental para o equilíbrio das 
contas municipais, para um planejamento ur-
bano mais rigoroso do ponto de vista do ritmo 
de obras, serviço e da própria finança públi-
ca. Então passaram a financiar com exigência 
de apenas 5 a 10% de contrapartida. Virou 
política pública. Me lembro que a senadora 
Marta Suplicy pediu empréstimo ao BNDES 
para fazer a atualização do cadastro de São 
Paulo no ano de 2001. Os técnicos da Prefei-
tura de São Paulo apresentaram uma proposta 
de cadastro fiscal. Sabe qual foi a orientação 
do BNDES? Procurem a Prefeitura de Belém, 
que já dispõe de um instrumento técnico que 
dá muitas possibilidades para o planejamento 
urbano. A Marta me procurou, nós determina-
mos que alguns técnicos que acompanharam 
o processo se reunissem com os técnicos da 
Prefeitura de São Paulo, foi elaborado o proje-
to de São Paulo e financiado pelo BNDES. 

CcV – Qual o estágio atual de tramitação 
deste projeto no Congresso?
Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) - 
Foi aprovado por unanimidade na Comissão 
de Desenvolvimento Urbano. Não creio que 
haja grandes problemas até porque já virou 
política pública. Não é um recurso do orça-
mento geral da União. É um recurso de um 
banco estatal de desenvolvimento e da pró-
pria Caixa Econômica por meio do Fundo de 
Garantia Por Tempo de Serviço. Não acho que 
seja uma coisa ideológica. Depois que virou 
política pública, a Caixa Econômica, juntamen-
te com o Ministério das Cidades, deu curso em 
várias regiões e incentivou os prefeitos das 
mais diversas cidades, partidos e ideologias a 
ter acesso a esse recurso. Já avançou muito a 
política de implantação de cadastro multifina-
litário por conta dessa política iniciada antes 
do Governo Lula, quando eu ainda era prefei-
to, mas depois tornada política sistemática da 
Caixa e do BNDES com a criação do Ministério 
das Cidades. Creio que não haverá resistência. 
Acho que falta um certo empenho nas comis-
sões para que se possa ir adiante.
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Passado o grave momento de crise econômica 
pelo qual o País passou nos últimos anos, o 
mercado imobiliário inicia uma nova fase de 
recuperação, com aquecimento nas transa-
ções em razão da diminuição do preço médio 
dos imóveis. Neste cenário, é importante que 
interessados em investir na compra de bens 
tenham em mente uma série de cuidados ne-
cessários para a garantia de sua aquisição.

Para o leitor leigo, que não está acostumado 
aos temas relacionados ao cadastro e registro 
de imóveis, é importante tomar alguns cuida-
dos na hora de comprar um imóvel, até por-
que o mercado imobiliário está em um bom 
momento para quem busca novas aquisições 
no Brasil. 

O valor médio da venda de imóveis residen-
ciais no País diminuiu 0,15% em junho deste 
ano, em comparação com o mês de maio. O 
número, divulgado pelo índice FipeZap, que 
acompanha o preço de venda de imóveis re-
sidenciais em 20 cidades brasileiras, mostra 
que este é o quarto mês consecutivo de re-
dução de preços no ano. Ao todo, os imóveis 
contabilizaram uma queda nominal de 0,23% 
em 2017.

Das 13 cidades que acompanharam esse re-
cuo, as principais foram São Caetano do Sul, 
com queda de 0,76%; Distrito Federal, com 
0,60%; e Rio de Janeiro, com 0,49%. Na cida-
de de São Paulo, o forte aumento do núme-

ro de imóveis novos vendidos em maio deste 
ano surpreendeu o mercado. Foram vendidas 
2.170 unidades residenciais novas na capital 
paulista. O volume é 79% superior ao total de 
abril e mais que o dobro das vendas de maio 
de 2016, segundo dados do Secovi-SP, entida-
de do setor.

A aquisição da propriedade imobiliária deve 
ser precedida de uma análise muito criteriosa 
por um profissional habilitado, preferencial-
mente um tabelião de notas que vai lavrar essa 
escritura, para verificar se o alienante do imó-
vel não é uma pessoa que esteja insolvente.

Para Lídia Alves Vilela Ferreira, advogada 
especializada em Direito Imobiliário, quando 
se vai comprar um imóvel você tem que tomar 
alguns cuidados básicos na hora de efetuar a 
aquisição. “Você tem que verificar quem é o 
titular daquele imóvel. Como você vai saber 
disso? Por meio do registro de imóveis. En-
tão você vai buscar uma certidão atualizada 
de matrícula daquele imóvel e essa certidão, 
geralmente, até para você fazer essa escritu-
ra pública, tem uma validade de 30 dias para 
mostrar que, até o momento mais breve possí-
vel ou anterior mais próximo possível, aquela 
pessoa era a verdadeira dona do imóvel pe-
rante terceiros”, explica. 

“Além disso, você vai ter que saber se a pes-
soa que está te vendendo tem a propriedade 
do imóvel e, portanto, tem a capacidade de 

Mercado aquecido reforça 
cuidados na aquisição imobiliária
Grandes cidades tiveram redução pelo quarto mês consecutivo no valor de novas 
unidades imobiliárias. Certidão imobiliária atualizada previne futuros litígios.

“Você tem que verificar quem é o titular daquele 
imóvel. Como você vai saber disso? Através do 
registro de imóveis. Então você vai buscar uma 

certidão atualizada de matrícula daquele imóvel”
Lídia Alves Vilela Ferreira, advogada especializada em Direito Imobiliário

vender esse imóvel. Depois vai procurar, prin-
cipalmente do vendedor, uma certidão de dis-
tribuição de efeitos cíveis, trabalhistas, e essa 
distribuição de tributos, se os tributos federais 
estão sendo pagos. Se esse imóvel é em um 
condomínio, provavelmente uma declaração 
do síndico de que o imóvel não tem dívidas 
de condomínio. Isso porque algumas dívidas 
acompanham o imóvel e não o proprietário”, 
orienta a advogada.

Já Marcus Vinicius Kikunaga, presidente 
da Comissão Estadual de Direito Notarial e 
Registros Públicos da OAB-SP, lembra que 
geralmente ninguém se preocupa em verifi-
car se o alienante é uma pessoa insolvente. 
“Você tem que fazer pesquisa se o sujeito 
não é devedor insolvente, se não tem credo-
res, verificar se não tem nenhuma indispo-
nibilidade de bens. Verificar também se esse 
sujeito é profissional empresário, porque se 
ele for empresário pode responder com pa-
trimônio em uma eventual falência da empre-
sa dele. Verificar questões criminais porque 
eventual crime do alienante pode reverter em 
um reflexo patrimonial. Não basta somente 
isso. É preciso analisar essa questão intrínse-
ca do alienante, porque muitas vezes os alie-
nantes no momento em que estão prestes a 
se tornar insolventes alienam um imóvel para 
saldar outros credores”, pondera o presiden-
te da Comissão da OAB-SP.

13 de 20 cidades acompanhadas pelo índice FipeZap registraram quedas no preço dos imóveis

rEgiStro dE imóvEiS
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Uma das críticas em relação ao sistema cadas-
tral no País é a exigência, em São Paulo, Santa 
Catarina e muitos outros estados, do habite-se 
da prefeitura para a averbação da construção 
no registro imobiliário. Oficial de Registro de 
Imóveis e Títulos e Documentos de Palmital, 
no interior de São Paulo, Lorruane Matusze-
wski Machado reclama dessa exigência. 

“Nesse caso se bloqueia o acesso de uma 
informação ao registro de imóveis, com base 
em uma burocracia cadastral. O pior é que 
essa construção que deixa de ser averbada 
no álbum imobiliário consta no cadastro tri-
butário da Prefeitura. Mas por não constar 
do cadastro de construções aprovadas, é bar-
rada no Registro Imobiliário. Essa exigência 
impede a atualização do registro, e o pior: 
não resolve o problema da construção ser ir-
regular. Só duplica a sua irregularidade, que 
passa a ser também jurídica. O Estado do Rio 
de Janeiro, por exemplo, já permitiu o regis-
tro sem o habite-se, por entender que se trata 
de um problema extra registral. Essa tendên-
cia de submissão do registro ao cadastro só 
tem uma boa intenção: obrigar a população a 
trabalhar na formação de um bom cadastro”, 
salienta.

Para Sergio Ávila Doria Martins, 12º Oficial 

de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, às 
vezes, por deficiências da fiscalização do pró-
prio Poder Público, em muitas localidades há 
ampla gama de imóveis reconhecidos pelos 
municípios para fins de tributação, mas que 
não contam com o habite-se. 

“O habite-se é o documento pelo qual se 
atesta que o imóvel está pronto para ser ha-
bitado e foi construído conforme as exigências 
legais estabelecidas pelo município. Não tem, 
portanto, relação direta com a propriedade 
do imóvel. A falta de averbação da construção 
prejudica a aderência do registro à realidade. 
Consequentemente, o proprietário vê seu imó-
vel desvalorizado no mercado, não tem acesso 
ao crédito, não consegue dividí-lo entre seus 
herdeiros, entre outras dificuldades. Quando 
a publicidade registral se torna deficiente tam-
bém perde a sociedade como um todo. O Fisco 
Estadual, por exemplo, pode tributar equivoca-

A polêmica exigência do habite-se 
para averbação imobiliária no País
Estados condicionam a alteração no registro imobiliário à regularização cadastral, 
prejudicando proprietários, sociedade e a própria arrecadação municipal.

damente a herança, caso não conste a constru-
ção no registro imobiliário”, afirma Ávila. 

Ainda de acordo com o registrador, a re-
gulamentação dos imóveis no habite-se fica 
a cargo das Corregedorias Gerais de Justiça 
dos Estados. “É preciso esclarecer que a in-
corporação imobiliária é atividade que inspira 
mais cautela, por edificar unidades ofertadas 
publicamente para venda. A Lei n. 4591/64, 
em seu artigo 44, condiciona a averbação da 
construção à apresentação do habite-se. En-
tendemos prudente a mesma exigência para 
instituição de condomínio especial, que tam-
bém pode atingir grandes proporções. Fora 
destas hipóteses, como para averbação de 
construção de casa unifamiliar, a Lei de Regis-
tros Públicos determina que seja feita a aver-
bação das edificações sobre imóveis no art. 
167, II, 4, sem dispor sobre a documentação 
necessária”, conclui. 

“A falta de averbação 
da construção 

prejudica a aderência 
do registro à realidade. 
Consequentemente, o 

proprietário vê seu imóvel 
desvalorizado no mercado, 
não tem acesso ao crédito, 

não consegue dividí-lo entre 
seus herdeiros, entre outras 

dificuldades.”
Sergio Ávila Doria Martins, 12º Oficial 

de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro

“Essa exigência impede 
a atualização do registro 
e o pior: não resolve o 

problema da construção 
ser irregular. Só duplica 

a sua irregularidade, 
que passa a ser também 

jurídica.”
Lorruane Matuszewski, 

Oficial de Registro de Imóveis e 
Títulos e Documentos de Palmital (SP)

Lorruane Matuszewski: “exigência não resolve o problema da construção ser irregular


