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AS MÚLTIPLAS FACES DO CONFLITO 
FUNDIÁRIO NO BRASIL

Para o jurista, chama a atenção o número de loteamentos irre-
gulares (clandestinos ou irregulares) nas caóticas cidades
brasileiras, o descompasso entre os códigos de edificação e o

amontoado de construções, a insegurança das posses. Movimentos de
sem-teto, imóveis abandonados, imóveis irregularmente edificados
e incapacidade de outorga de títulos regulares a grande número de
cidadãos são um dos lados da vida nas cidades brasileiras. Casos como
os do Pinheirinho1 (reintegração de posse ocorrida em 22 de janei-
ro de 2012 na cidade de São José dos Campos), da ocupação das
margens das represas de Guarapiranga e Billings2 e dos loteamen-
tos do Jardim das Camélias,3 em São Paulo, são indicativos de um
problema estrutural.
No campo a situação não é diferente. A recente decisão do CNJ

suspendendo registros de títulos,4 as mortes por conflitos de terras5

revelam o quanto a questão da propriedade fundiária é fonte de vio-
lência e dificulta a vida democrática e a consolidação de um desen-
volvimento econômico e social no Brasil.
Os textos apresentados neste volume analisam duas instituições

relevantes quando se trata do funcionamento do Estado e de sua
potencialidade para minimizar conflitos em torno da terra. O pri-
meiro artigo problematiza o papel do Poder Judiciário tendo em
vista os diversos conflitos de moradia ocorridos na área urbana.
Considerando a diversidade de ocupações imobiliárias nas grandes
cidades, toma-se ilustrativamente a ocupação de diversas famílias
do imóvel abaixo da Ponte Estaiadinha na Capital paulista para se
questionar: qual é o arcabouço constitucional e legal que servirá
de base para interpretar e resolver o conflito? A decisão do Judi-
ciário quando se defronta com casos tipicamente de ausência ou
deficiência de políticas públicas deve realizar-se de um modo dis-
tinto de sua prática habitual? O segundo artigo coloca à prova, a
partir da análise das decisões administrativas do Conselho Superior
da Magistratura (CSM) do TJSP, a hipótese de ser excessivamente
burocrática a cultura do registrador de imóveis do sistema brasi-
leiro. Dessa forma, o artigo pretende deixar claro onde podemos
encontrar os pontos sensíveis do sistema de registro público. 
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Os dois estudos, frutos da investigação da linha Estado de Direi-
to e Acesso à Terra do CPJA, pretendem contribuir com a reflexão e
a mudança de instituições fundamentais para o desenvolvimento e
a democracia brasileira. 

José Reinaldo de Lima Lopes
Coordenador do CPJA
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Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/1

2012/01/22/policia-e-moradores-se-enfrentam-em-reintegracao-de-posse-em-
pinheirinho-no-interior-de-sp.htm>, <http://www1.folha.uol.com.br/ cotidiano/
1037851-reintegracao-de-posse-deixa-um-fer ido-em-sao-jose-dos-
campos.shtml> e <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6101-desocupacao-
da-favela-pinheirinho>.

Disponível em: <http://www.redetv.com.br/Video.aspx?52,15,112739,2

jornalismo,redetv-news,ocupacao-desordenada-ameaca-represa-guarapiranga> e
<http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1077638-5605,00-OCUPACAO+
DESENFREADA+AMEACA+SOBREVIVENCIA+DA+REPRESA+
BILLINGS.html>.

HOLSTON, James. Legalizando o ilegal: propriedade e usurpação no3

Brasil. Revista brasileira de ciências sociais, n. 21, 1993, p. 68-89. 

Pedido de Providências 0001943-67.2009.2.0.0000. Não há dados precisos,4

porém suspeita-se que a grilagem no Brasil chegue a 110 milhões de hectares, ou
seja, 12% do território nacional, segundo estudo veiculado pelo Instituto de
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). A grilagem de terras públicas na
Amazônia brasileira /Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM. –
Brasília: MMA, 2006, p. 16. Relatório disponível em <http://www.mma.gov.br/
estruturas/168/_publicacao/168_publicacao30012009114114.pdf>.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) publicou em 2012 um relatório que5

retrata os conflitos fundiários no campo. Segundo esse documento, não apenas
os conflitos fundiários rurais, em termos quantitativos, estão aumentando
gradativamente nos últimos anos, como também estão cada vez mais violentos.
Essa violência é exercida pelo poder privado que age de forma intimidadora sobre
as populações tradicionais expulsando-as de terras sobre as quais detêm a posse.
Essa intimidação é concretizada de diversas formas. Em algumas situações, essa
intimidação torna-se bastante agressiva. Nesse contexto, não só não é incomum
ameaças de morte, como em alguns casos essas “promessas” se tornam realidade.
É interessante notar que no campo o principal indutor dessa violência não é o
poder público, mas sim o poder privado. Conforme o relatório, o poder privado é
o maior responsável “pela escalada de conflitos no espaço agrário brasileiro, dada
a forma violenta com que vem avançando o complexo de violência e devastação
do agronegócio no território nacional, baseado na agroexportação e na exploração
desenfreada de recursos naturais, inclusive, minerais” (p. 76). Em outra passagem,
afirma o mesmo relatório da CPT: “o Estado sequer detém o monopólio da
violência na medida em que o poder privado continua campeando com suas ações
de expulsão de famílias, de ameaças de morte e de assassinatos” (p. 79) CANUTO,
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Antônio; LUZ, Cássia Regina da Silva; WICHINIESKI, Isolete (org.) (2012).
Conflito nos Campo – Brasil 2011. Goiânia: CPT Nacional Brasil. Relatório
disponível em:<http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-
2/12-conflitos/1081-conflitos-no-campo-brasil-2011>.
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1. A JUDICIALIZAÇÃO DA MORADIA
Diante da dificuldade econômica na aquisição ou locação de um
imóvel para moradia, diversos grupos sociais ocupam terrenos,
públicos ou privados, seja com uma clara intenção de pressionar o
Estado para que proponha soluções de curto prazo para tal proble-
ma, seja simplesmente porque pretendem encontrar um local um
pouco mais adequado para habitação. Essas ocupações geram confli-
tos sociais agudos na medida em que a decisão judicial de reintegração
pode contar, de um lado, com o emprego de força policial e, de outro,
com a resistência dos ocupantes em deixar o imóvel ou, antes mesmo
da efetivação da reintegração, mobilizarem-se por meio de passea-
tas e protestos.
Em fins de 2013, mais um caso de reintegração gerou distúr-

bios. Em torno de 500 famílias ocuparam um imóvel abaixo de uma
Ponte na Marginal Tietê. O Judiciário concedeu o pedido da Pre-
feitura de São Paulo para a reintegração de posse. Este artigo pretende
discutir se decisões como essa2 são adequadas tendo em vista tanto
os elementos a serem considerados na decisão por parte do Poder
Judiciário em situações de reocupação de um terreno público, cuja
destinação para fins de moradia é dada pelos ocupantes, em face
de um grande número de pessoas, como também o significado sim-
bólico que uma decisão de reintegração de posse pode ter para esse
grupo em relação ao restante da sociedade. Em outras palavras,
qual o papel que o Judiciário pode e deve ter em casos em que
estejam envolvidas populações urbanas vulneráveis que buscam
efetivar seu direito à moradia? O Judiciário pode minimizar, ou
ampliar, os conflitos sociais a partir da aplicação do direito? 
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2. A INTERPRETAÇÃO À LUZ DA REALIDADE: 
A INFRAESTRUTURA, O PLANEJAMENTO URBANO 
E O DIREITO À MORADIA
A solução para um caso concreto passa por uma interpretação do
ordenamento jurídico, mas também pela necessidade de se conhecer
dos fatos a partir da realidade em que estão inseridos.3A compreen-
são da configuração do conflito permite uma fundamentação jurídica
mais adequada. 
O debate em torno do bem moradia não se circunscreve somen-

te à necessidade de obtenção de um abrigo como proteção contra
as intempéries da natureza. A moradia vincula-se estritamente à
inserção das pessoas em sociedade com cidadania. Em outras pala-
vras, ter um local como residência significa garantir um mínimo de
qualidade de vida na medida em que essa realidade possibilita o gozo
de outros bens básicos como água, luz, sistema de coleta de esgoto
etc., ao mesmo tempo em que não se pode ignorar aspectos simbó-
licos relevantes como a possibilidade de receber correspondência,
conviver com amigos e poder construir uma individualidade. Não
por acaso, afirma o IBGE que “um dos principais eixos para a aná-
lise das condições de vida é a mensuração das condições de habitação
das famílias”.4

No entanto, mesmo aqueles que possuem um local para morar
vivenciam a precariedade da infraestrutura urbana nas grandes cida-
des. Encontra-se essa precariedade em questões bem pontuais como
ruas e avenidas com falta de manutenção, calçadas demasiadamen-
te estreitas até outras que impactam de forma decisiva a qualidade
de vida afetando nosso cotidiano como mobilidade urbana, seguran-
ça, espaços para convivência coletiva, coleta de esgoto (mesmo na
área urbana apenas 50% da população brasileira é atendida por esse
serviço público essencial5). Essa é uma realidade exposta a todos,
mas certamente afeta as famílias em graus diferentes a depender do
seu poder econômico.   
Se até mesmo a classe média tem dificuldade de acesso ao mer-

cado residencial privado (MARICATO, 2002, p. 130), sobra para as
camadas mais pobres apenas a não cidade (MARICATO, 2002, p. 144),
ou seja, apropriar-se de imóveis construídos em terrenos ilegais ou
irregulares e ainda com problemas sérios de urbanização, mobilida-
de, segurança e lazer.

O PODER JUDICIáRIO, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O CASO DA POnTE ESTAIADInHA
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O processo de urbanização nas grandes cidades brasileiras é desi-
gual. Pode-se apontar três características essenciais desse processo
(ARANTES, VAINER, MARICATO, 2007, p. 155-162): (a) parcela
considerável da população, mesmo aqueles que possuem trabalho for-
mal, não têm renda suficiente para aquisição de propriedade no mer-
cado formal;6 (b) os investimentos públicos seguem a lógica do capital
imobiliário, ou seja, os gastos são aplicados em áreas ocupadas por
população de alta renda ou em áreas cuja a expansão imobiliária ocor-
rerá de modo a atrair as parcelas da população que conseguem adqui-
rir imóveis a preços altos enquanto exclui as pessoas de menor renda;
(c) a legislação urbanística é seletivamente aplicada: o poder público
tolera a ocupação ilegal de áreas pouco valorizadas, mas o mesmo não
ocorre em locais valorizados. 
O problema do acesso desigual à moradia torna-se patente ao nos

defrontarmos com os dados publicados pela Fundação João Pinheiro.
Em seu relatório, com base em pesquisa referente ao ano de 2008,
consta que 89,6% do déficit habitacional urbano7 no Brasil está con-
centrado na faixa de pessoas que possuem renda média familiar men-
sal de até três salários mínimos. 
Mesmo uma política pública que a partir do pagamento de auxí-

lio-aluguel, como a adotada pela Prefeitura de São Paulo, volta-se
para minimizar essa desigualdade, vem se mostrando incapaz ter um
impacto efetivo na redução das dificuldades de acesso à moradia.
Ainda que sejam desconsideradas as reclamações, como as expostas a
seguir, dos beneficiários sobre os atrasos no pagamento do benefício,
o fato é que o valor pago não é suficiente, e está muito longe de ser,
para possibilitar ao cidadão uma moradia de qualidade. 
O valor do auxílio-aluguel, segundo Secretaria da Habitação, é de

R$ 300,00.8 Por sua vez, dados disponíveis no site do Secovi-SP mostram
que o valor mínimo do m2, para aluguel, na Capital, considerando um
imóvel em bom estado, gira em torno de R$ 16,00. Dessa forma, um
imóvel residencial com 60 m2 demandaria a soma de R$ 960,00. Caso
a família receba auxílio-aluguel, ainda terá de pagar R$ 660,00. 
Se também for levado em conta que 40% das pessoas responsáveis

pelos domicílios particulares, segundo dados de 2010 disponíveis no site
da Fundação Seade, ganham até dois salários mínimos, percebe-se que
a situação financeira daquela família que recebe auxílio-aluguel, apesar
do benefício, não é confortável. Dessa forma, considerando uma renda

AnáLISE CPJA | DIREITO GV
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de R$ 1.400,00 e um aluguel mínimo de R$ 960,00 não é difícil concluir
que parte substancial da renda familiar iria para o aluguel. 
Some-se a tudo o que foi dito a respeito de tal política o fato de que

nem sempre ela é aplicada a contento. Há casos em que a Prefeitura
comprometeu-se com o pagamento do auxílio-aluguel, porém não o
realizou. Parte dos moradores de diversas regiões de São Paulo em algum
momento reivindicou o pagamento do auxílio-aluguel como previsto
pela Prefeitura. Em M’Boi Mirim,9 moradores relatam que não houve o
pagamento do auxílio-aluguel como prometido, assim como moradores
da região do Morumbi fizeram uma manifestação, em fins de 2013,
pelo pagamento do auxílio-aluguel que estava, reconhecidamente pela
própria Prefeitura, atrasado.10

Há um consenso11 em torno do fato de que o planejamento urba-
no para as cidades brasileiras é muito deficiente.12 Consenso não só
nos meios acadêmicos, mas também entre a população paulistana.
Conforme os Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município
(IRBEM), elaborado pela Rede Nossa São Paulo,13 os paulistanos
avaliam com notas abaixo de cinco (em uma escala de zero a dez) a
atuação da Prefeitura em três pontos fundamentais para a melhoria
da situação habitacional na cidade: (i) políticas de reurbanização
das favelas; (ii) oferta de planos habitacionais para todas as faixas
salariais; e (iii) soluções criadas para moradias em áreas de risco.
Reproduzo as seguintes notas: 

Políticas de reurbanização das favelas:•
• 2009 – 4,0
• 2010 – 4,5
• 2011 – 4,4

Oferta de planos habitacionais para todas as faixas salariais:•
• 2009 – 4,2
• 2010 – 4,3
• 2011 – 4,4 

Soluções criadas para moradias em áreas de risco:•
• 2009 – 3,6
• 2010 – 4,1   
• 2011 – 4,2 
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Embora essas notas possam ser interpretadas como uma simples
percepção do paulistano sobre problemas agudos da cidade, na ver-
dade, pode-se dizer que essa percepção está calcada ou, no mínimo,
vai ao encontro de dados disponibilizados por diferentes instituições,
como vimos até aqui. 
O problema se estende àqueles que exercem a posse de um imó-

vel, mas são obrigados a deixá-lo em razão de grandes obras urbanas.
Conforme afirma a Anistia Internacional,14 em São Paulo há famílias
sendo deslocadas e estas reclamam “da falta de consulta e das inde-
nizações insuficientes”. 

3. A CONFIGURAÇÃO TÍPICA DO PROBLEMA: 
O EXEMPLO DO CASO DA PONTE ESTAIADINHA 
Em meados de 2013, cerca de 500 famílias15 ocuparam um terreno
pertencente à Prefeitura de São Paulo localizado abaixo da Ponte
Orestes Quércia também conhecida como Ponte Estaiadinha. A Pre-
feitura, discordando da ocupação do terreno por questões, entre
outras, de segurança,16 ainda no mês de julho realizou uma tentativa
de acordo com o Movimento Sem-teto Busca e Dignidade, que se intitu-
lou como representante das famílias, para que uma discussão acerca
dos termos em que a desocupação ocorreria. O acordo consistia na
desocupação da área mediante o cadastramento das famílias para rece-
berem moradias até o final de 2016. No entanto, conforme nota vei-
culada pela Prefeitura,17 o acordo não foi cumprido. 
Nesse contexto, a Prefeitura propôs uma ação de reintegração de

posse em 27 de agosto de 2013 com pedido de liminar, prontamen-
te deferido pelo magistrado. A decisão é justificada com base em dois
argumentos: (i) houve ocupação de imóvel cuja propriedade é da
Prefeitura de São Paulo; ademais, (ii) ela fizera o cadastramento das
famílias e estas em breve poderiam ser contempladas por programa
de habitação popular. Apesar da concessão da liminar, a decisão apre-
senta uma clara preocupação com a potencialidade de haver um
conflito entre moradores e autoridades e, por isso, pede cautela:
“como são várias as pessoas que serão retiradas da área, a autora
deverá providenciar a logística necessária a que essa remoção venha
a ocorrer com toda a cautela possível, evitando-se uma violência
desnecessária ou desmedida”.18
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O juiz defere, em 27 de setembro de 2013, a petição dos réus soli-
citando um prazo de 90 dias para o cumprimento do cadastramento
completo das famílias. A decisão afirma que há muitas famílias
residindo no local e, por isso, não houve tempo hábil para o cadas-
tramento de todas elas. Também considera o fato de a Prefeitura não
ter destinado um local provisório para as famílias morarem tampou-
co ter apresentado alguma solução de curto prazo. Nesses termos,
afirma a decisão: 

Os ocupantes da área em questão estão a peticionar seja
suspenso por 90 dias o cumprimento da ordem de reintegração
de posse, alegando que são em grande número as famílias que
ocupam a área, em número de 594 famílias, e que ainda não
houve tempo hábil que pudessem permitir que a autora
cadastrasse todos os ocupantes, com o objetivo de os inserir
em algum programa social de habitação. Verifico que a medida
liminar é recente, data de 27/08/2013, e o mandado só veio 
a ser expedido alguns dias depois; assim, há que se reconhecer que
de fato os ocupantes tiveram pouco tempo a buscarem um outro local,
ou mesmo para que iniciassem as tratativas com a autora quanto 
a indicação de algum local em que pudessem provisoriamente serem
abrigados. O número de ocupantes é considerável e dentre eles há
muitas crianças, como revelam as fotografias ora apresentadas.
Obviamente que a autora, depois que obteve a medida liminar
deverá ter realizado toda uma logística necessária ao
cumprimento da ordem de reintegração, logística que poderá
ter sido em parte perdida se a suspensão for deferida, mas
também é de se considerar o pouco tempo de que dispuseram os
ocupantes para o enfrentamento de uma realidade difícil, como é aquela
que decorre da perda do local onde residem. Ponderando entre essas
duas situações, revela-se mais justo conceder-se o prazo
requerido pelos ocupantes, de 90 dias, dentro do qual poderão
buscar algum lenitivo à sua situação. Com isso, não se retira a
eficácia da medida liminar, apenas se a coloca em tempo mais
justo, consideradas as circunstâncias subjacentes19 (grifei). 

A Prefeitura, inconformada com o prazo de 90 dias concedido aos
réus, recorreu da decisão do juiz de primeira instância. O Tribunal
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de Justiça reverteu a decisão, basicamente, com os seguintes funda-
mentos: (i) o prazo de 90 dias é demasiadamente alargado e, portanto,
as pessoas ficariam por ainda mais tempo expostas a atropelamentos
e incêndios; e (ii) o imóvel pertence ao Município e, assim, este deve
novamente exercer a posse sobre o terreno.20

No dia 1º de novembro de 2013, os ocupantes do imóvel situado
abaixo da Ponte Estaiadinha mobilizaram-se contra a ordem de rein-
tegração de posse expedida pelo Tribunal de Justiça impedindo o
tráfego de automóveis na Marginal Tietê. Reintegração que foi efe-
tivada no dia 16 de novembro do mesmo ano. 
O Poder Judiciário, pelo conteúdo das decisões exaradas para o

caso da Ponte Estaiadinha, não apresenta qualquer preocupação com
o destino dessas famílias. O TJSP justifica sua decisão em reverter a
decisão do juiz de primeira instância, portanto, não concedendo o
prazo de 90 dias, pois “O prazo estabelecido pelo d. juízo a quo se
afigura por demais extenso. Isto porque noventa dias para a desocupa-
ção do local se mostra temerário vez que prolongaria a exposição dos ocupantes
ao risco natural do local como atropelamentos e incêndios (a região ocu-
pada está localizada entre duas vias de alta velocidade, e no baixo e
imediação de ponte)”21 (grifei). Entretanto, não se pergunta se essas
famílias habitarão local ainda mais insalubre e inseguro após o cum-
primento da reintegração de posse.

4. UM CAMINHO A SER TRILHADO: 
UM VELHO PAPEL COM NOVAS FEIÇÕES
A perspectiva de uma decisão adequada a respeito de conflitos em
torno do direito à moradia é obnubilada por uma disputa entre duas
visões a respeito da aplicação do direito: uma legalista e uma não lega-
lista. Nesse sentido, pode-se entender que a solução de casos como
o da Ponte Estaiadinha leva a uma oposição irreconciliável. Por essa
dicotomia, ou aplica-se o direito retirando as famílias do local (lega-
lismo) ou suspende-se a aplicação do direito, em prol de uma decisão,
talvez, mais legítima, para que elas permaneçam no local (não legalis-
mo).22 Na discussão da doutrina e da jurisprudência parece não haver
outro caminho. 
Ambas as visões, contudo, apresentam sérios problemas. Ao

raciocínio não legalista subjaz uma ideia de que em determinadas
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circunstâncias é possível e desejável a suspensão da aplicação do
direito em prol de almejados resultados sociais. Propugna-se uma
desvinculação da construção da decisão dos enunciados jurídicos
(textos constitucionais e legais) ignorando, dessa forma, o sistema jurí-
dico para, em nome de uma decisão considerada justa, solucionar o
conflito. Por sua vez, os chamados legalistas entendem que não se pode
deixar de aplicar o direito em nome de outros valores e ideologias.
Ou aplica-se a lei e, dessa forma, respeita-se a ordem, a propriedade
privada, a democracia ou deixa-se de aplicar a lei para privilegiar a
“baderna”, a violência, o crime (ALMEIDA; SINHORETTO, 2006,
p. 295-299, 304; ARANTES; VAINER; MARICATO, 2007, p. 152-
154). A visão legalista, quando se trata de conflitos em torno da terra,
geralmente vem acompanhada de uma análise enviesada do sistema
jurídico, pois interpreta os fatos apenas com base no direito priva-
do (posse e propriedade) esquecendo-se de analisar outros direitos
como moradia ou conceitos como função social da propriedade. 
Certamente é possível entender que o direito estatal deva ser sus-

penso para que se consiga manter a legitimidade do direito e do
Estado.23 No entanto, o nó górdio em casos como o da Ponte Estaia-
dinha não reside na falta de legitimidade pela aplicação do direito
estatal, mas sim em falta de legitimidade por não se aplicar adequa-
damente o ordenamento jurídico brasileiro. 
Uma das críticas ao protagonismo assumido pelo Judiciário resi-

de no fato de que os juízes não são eleitos. No entanto, o processo
eleitoral certamente não é a única fonte de legitimação para todos
os agentes no Estado contemporâneo. O Judiciário tem sua legiti-
midade garantida pela estruturação dada pela própria Constituição
Federal, mas principalmente pelo grau de fundamentação de suas
decisões. As decisões jurídicas precisam também de legitimidade
que é propiciada pela justificativa apresentada e não simplesmente
pelo uso do poder. O juiz não decide apenas com base em sua auto-
ridade, mas também sob a égide de boas razões. Essas boas razões
residem em uma leitura conjugada da realidade social e do ordena-
mento jurídico. 
Dessa forma, não compartilho de uma posição ou outra, pois a

interpretação do direito deve ser sistemática ao mesmo tempo em
que os juízes estão limitados pelos enunciados. O problema reside no
desencontro entre uma reconfiguração do sistema dada pela inclusão
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de novos direitos com a ausência de uma cultura jurídica subjacen-
te que deveria ser capaz de “dar vida” a tais direitos.24

A tarefa tradicional do direito é assegurar a manutenção do status
quo preservando, portanto, um estado de coisas. Há pouco espaço para
se pensar o direito como elemento-base de alteração da realidade
social (LOPES, 1997, p. 26-27). A dificuldade para um novo tipo de
aplicação do direito reside nas novas características apresentadas pelo
direito brasileiro com a inclusão, por exemplo, de direitos sociais como
saúde, educação e moradia. De fato, a Constituição de 1988 incorpo-
ra claramente direitos que visam uma mudança social. O descompas-
so entre ordenamento jurídico, doutrina e Judiciário cria entraves para
a aplicação desses novos direitos. Enquanto os enunciados normativos
devem ser analisados a partir de uma perspectiva prospectiva, parte sig-
nificativa da doutrina e do Judiciário, como se percebe no caso da
Ponte Estaiadinha, opera com uma lógica de manutenção da ordem. 
O debate jurídico sobre as desocupações como a mencionada neste

texto não deve ocorrer exclusivamente na perspectiva do direito pri-
vado, mas também sob a ótica do direito constitucional e, em especial,
dos direitos sociais. O direito à moradia não é “menos” direito do que
o direito de propriedade.25 Certamente será preciso compatibilizá-los
em diversas situações da mesma forma que tentamos compatibilizar
direitos como privacidade e informação. 
Do ponto de vista dos enunciados normativos, poderíamos tomar

alguns artigos da Constituição Federal como referência: (i) art. 6º; e
(ii) art. 182. Uma leitura conjugada do art. 6º com o art. 182 mostra
uma preocupação da Constituição com a qualidade de vida do cida-
dão na medida em que não só se garante o direito à moradia, como
também prescreve como um dos objetivos da política urbana o desen-
volvimento do bem-estar de seus habitantes. 
Parte da deficiência do Judiciário tem raízes em uma cultura jurí-

dica conservadora, ausência de meios materiais e técnicos (BOAVEN-
TURA, 1995, p. 33). Um dos fatores que em nossa história recente
parece estar mudando é a organização dos movimentos sociais ou, no
mínimo, de uma reunião de pessoas que exigem seus direitos como
aconteceu no caso em tela. O caso da Ponte Estaiadinha não diz res-
peito a uma simples ocupação de terra, mas de uma reivindicação por
moradia diante de políticas públicas cujas respostas são tíbias para
resolver o problema e garantir o direito à moradia. 
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A reação imediata para tal ocupação é entendê-la ao mesmo
tempo como desarrazoada e ilegítima. Desarrazoada, porque as famí-
lias, além de habitarem uma área insalubre sem qualquer condição de
higiene, colocam em risco suas vidas em razão da maior probabilida-
de de atropelamentos e incêndios. Ilegítima, porque, analisando o
conflito pela ótica do direito de propriedade, há a seguinte configu-
ração: um grupo sem qualquer justo título do ponto de vista legal
invadindo um local que pertence à Prefeitura de São Paulo. 
O Judiciário exerce aqui um papel social e político importante,

pois a concessão do pedido de reintegração de posse sem outras con-
siderações além do direito privado tem como um de seus efeitos for-
talecer um ambiente para a desmobilização das vozes em torno da
reivindicação por moradia. Tais fatores extrajurídicos advindos de
uma decisão de reintegração de posse não podem ser ignorados. Não
há dúvidas de que parte da sociedade pode reforçar estigmas simples-
mente porque um grupo de pessoas aspira um local para sua habita-
ção. No entanto, a decisão judicial pela reintegração pode reforçar a
noção de que esses grupos são baderneiros e estão à margem da lei.
Isso não significa que o Judiciário deva pautar suas decisões apenas
por estigmas sociais, mas, sem dúvida, deve avaliar os impactos de
suas decisões em grupos vulneráveis.
A garantia de direitos está estritamente vinculada ao reconheci-

mento que se faz a determinados grupos. A decisão terá impacto não
apenas sobre um resultado de deslegitimação dessa reivindicação
como politicamente reconhecida na medida em que a ocupação é
considerada ilegal, mas também na marginalização desses grupos. O
Judiciário não é capaz de se apropriar do conflito, traduzi-lo sob a
ótica jurídica e encontrar uma solução também jurídica, embora em
outros moldes.
As decisões judiciais desempenham um papel simbólico relevan-

te na medida em que atuam ao resolver o conflito jurídico posto em
prol do reforço ou desconfirmação de valores sociais. O direito penal
ilustra com clareza essa afirmação. Ao se apenar o réu em razão de
um crime de homicídio, o Judiciário reforça o valor da vida ao mesmo
tempo em que cria um estigma no apenado. Em casos de ocupação
de imóvel para habitação, há uma dupla desconfirmação para os gru-
pos envolvidos. Por um lado, esses grupos não estão adequadamente
representados na esfera política, pois não conseguem direcionar suas
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demandas seja para o Executivo seja para o Legislativo. Por outro lado,
o Judiciário tampouco é capaz de analisar o litígio em questão como
jurídico tornando, assim, esses grupos desprotegidos. Essa fórmula da
dupla desconfirmação (política e jurídica) estigmatiza tais grupos e
qualifica suas demandas como não traduzíveis em qualquer discurso
racional em sociedade gerando uma séria ruptura social, que é cau-
sada, pois tais grupos são compreendidos como, na prática, párias
sociais. Reitere-se que a exclusão não ocorre somente em razão da
falta de moradia, mas também pela falta de tradução do conflito real
para uma linguagem política ou jurídica. 
O Judiciário não tem o dever tampouco a capacidade institucio-

nal para solucionar todas as questões decorrentes das desigualdades
sociais no Brasil. Isso não significa que ele deva ignorar uma nova
concepção para sua atuação haja vista que a atual Constituição
Federal assumiu um papel de reforma social (não me refiro apenas
ao art. 6º já que há diversos dispositivos que corroboram essa ideia
como, por exemplo, todo o Título VIII denominado Da Ordem Social).
E, em casos de conflito social, o Judiciário deve atuar de modo a não
potencializar ainda mais uma situação de carência e desestabiliza-
ção. O respeito ao ordenamento jurídico em situações como essa
não está ligada única e exclusivamente ao uso da força, mas também
ao empoderamento de vozes que não são protegidas no processo
político e que deve ter seu foro de proteção, se necessário for, no
Poder Judiciário. 
Não há dúvidas de que o imóvel abaixo da Ponte Estaiadinha não

é o mais adequado para moradia, porém os moradores que lá esta-
vam foram retirados dali para serem realocados onde? Não havia um
destino imediato em vista, já que o cadastro realizado para a conces-
são de moradia popular só gerará algum efeito, desde que tudo corra
bem, no final de 2016 quando a Prefeitura garante que serão entre-
gues diversas casas populares. As questões que permanecem são: nos
próximos três anos elas morarão onde? Em que condições? 
Não há qualquer dúvida de que há risco para a vida dos ocupan-

tes caso permanecessem abaixo da Ponte Estaiadinha, porém não foi
questionado, seja por parte do Judiciário seja por parte da Prefeitu-
ra, se o local onde eles estavam antes da ocupação ou o local para
onde vão depois do cumprimento da decisão de reintegração de posse
será ainda pior do que ocupar o imóvel abaixo da mencionada Ponte.
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Afinal, é razoável imaginar que se elas decidiram tomar tal imóvel
como base para sua habitação, sem condições não apenas de seguran-
ça, mas também de higiene ou qualquer infraestrutura urbana básica
como água e luz, é porque essas pessoas entenderam que o local ocu-
pado era mais adequado para moradia do que onde residiam anterior-
mente. Famílias estavam ali por vivenciarem, ao que tudo indica, uma
realidade ainda pior em outros locais.26

Após a reintegração, o problema dos moradores permaneceu. As
famílias realmente não estão mais abaixo da Ponte Estaiadinha, porém
convivem com as mesmas deficiências do que antes.27 Segundo
reportagem do Estado de São Paulo:28

Enquanto isso, 70 famílias que haviam ocupado o terreno
municipal embaixo da Estaiadinha, na Marginal do Tietê,
sentido zona leste, estão acampadas em uma calçada na
Avenida do Estado, em frente a um pátio do Detran. Sem
água e energia, eles usam banheiro de um posto de gasolina 
e a sede do antigo Clube Tietê. A alimentação é fornecida
por amigos e doações de igreja. “Estamos nos virando do
jeito que a gente pode”, diz Josiele Oliveira Santana, de 
18 anos, que está em um barraca com o filho de 3 meses.

O Poder Público tem o dever jurídico de construir uma solução
razoável para os ocupantes dessa área, portanto, não se trata de
qualquer benesse dada pelo Estado a famílias que ocuparam o local.
O caso Grootboom29 é uma decisão citada recorrentemente pelos estu-
diosos de direitos sociais que mostra como o Judiciário pode, sim,
em vez de simplesmente analisar a ocupação sob a ótica do direito
privado exigir, à luz de um direito à moradia, que o Estado tome
providências imediatas para aliviar o sofrimento de determinados
grupos sociais. No supracitado caso, diversas famílias, com dificul-
dade para encontrar um local para morar, estabeleceram domicílio
em um imóvel particular. O proprietário obteve uma ordem de rein-
tegração de posse culminando com o desalojamento das famílias que
ali habitavam. Esse conflito chega a Suprema Corte da África do Sul.
A decisão da Suprema Corte foi bastante importante para a defesa
do direito à moradia: foi decidido que o Estado não apenas não pode
ignorar aquelas pessoas, mas também deve criar políticas públicas
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que atendam as suas necessidades habitacionais no curto prazo. No
caso Grootboom, o Ministro Yacoob, então membro da Suprema Corte
Sul-Africana, faz uma afirmação contundente: é preciso que alivie-
mos as péssimas condições de vida de comunidades necessitadas, pois
as pessoas podem tomar o direito em suas mãos para saírem dessas
condições de vida. 
Não reconstruí sucintamente, por um lado, a precariedade da infra-

estrutura e a deficiência de nosso planejamento urbano e, por outro,
a narrativa do caso da Ponte Estaiadinha para justificar ou exigir deci-
sões judiciais que possam resolver todos os nossos problemas sociais,
econômicos e políticos. Em outras palavras, não se pretendeu desen-
volver neste texto uma argumentação para sustentar a tese de que
o Judiciário deva, quando provocado, atuar para solucionar todos
esses males. O objetivo é ressaltar que a decisão judicial deve ser
construída não somente com base em conceitos jurídicos e enuncia-
dos normativos, mas também na realidade concreta na qual o confli-
to se insere. 
É evidente, reitere-se, que o Poder Judiciário não tem condições

jurídicas e políticas de, por meio de uma decisão, alterar décadas de
um processo de urbanização catastrófico tornando em uma “caneta-
da” nossas cidades radicalmente menos desiguais. No entanto, isso
não pode significar a completa desconsideração do modo segrega-
cionista da nossa política urbana. Novamente, o caso Grootboom é um
bom exemplo, pois a Suprema Corte da África do Sul leva em con-
sideração para sua decisão a realidade da falta de oferta de moradia
em seu país, principalmente em decorrência da segregação racial do
regime do Apartheid, bem como as condições de habitação em que
os sem-teto se encontravam. 
A impossibilidade de desconsiderar a realidade urbana não está

calcada em questões ideológicas ou sociais, mas sim em razões jurí-
dicas. Há uma preocupação clara da legislação constitucional (arts.
6º e 182, já citados) e infraconstitucional (o exemplo maior é o
Estatuto da Cidade) com a qualidade de vida nas cidades. 

5. CONCLUSÃO
As ocupações de imóveis trazem uma dúvida renitente: como o
Judiciário deve julgar esse tipo de conflito? Em casos como o da Ponte
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Estaiadinha, o Poder Judiciário deve atuar para compor o conflito de
modo a entender a complexidade do problema que envolve desde a
disponibilidade orçamentária para a realização de gastos (o Judiciá-
rio não pode ignorar que há regras jurídicas a regulamentar a forma
como os gastos devem ser efetuados), a necessidade de desapropria-
ção de local para a construção de moradias populares etc. A aplica-
ção do direito à moradia passa pela discussão com a Prefeitura e os
moradores da elaboração de uma política pública a curto prazo que
consiga dar conta das necessidades daquele grupo. Deve-se aplicar o
ordenamento jurídico brasileiro levando-se em conta o caos urbano
vivido em São Paulo pela falta de planejamento ou por ações que
acabam privilegiando determinadas regiões em detrimento de áreas
mais pobres. O Judiciário deve julgar o conflito com base na reali-
dade das deficiências urbanas e com o ordenamento jurídico brasi-
leiro sem desconsiderar, claro, as particularidades da ocupação como
a precariedade do local para morar, bem como reconhecer que a área
pertence à Prefeitura.
Gostaria de apontar, por fim e a partir do que já foi dito, algumas

considerações com o objetivo de oferecer subsídios para a atuação
do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, é necessário avaliar o siste-
ma jurídico brasileiro como um todo e não simplesmente identifi-
car uma relação clássica de direito privado em que uma parte tem
a propriedade e a outra deve, por não ter a propriedade ou qualquer
título que justifique a sua posse, retirar-se do local. Em segundo
lugar, verificar qual a solução a curtíssimo prazo do Município a fim
de que essas famílias não estivessem completamente desampara-
das. Em terceiro lugar, ouvir o Poder Público como um agente polí-
tico essencial para a solução definitiva do conflito. O ato de “ouvir”
o Poder Público envolve uma tentativa por parte do Judiciário,
muitas vezes ignorada, de compreender o funcionamento da Admi-
nistração Pública como, por exemplo, levar em consideração que a
Prefeitura deve seguir as regras do direito financeiro, dos processos
licitatórios, bem como impor prazos razoáveis para lidar com a
questão a curto, médio e longo prazo. A complexidade do caso
envolve ao mesmo tempo tanto a necessidade da concessão da rein-
tegração de posse, mas que venha acompanhada de outros direitos
envolvidos e, portanto, o Judiciário deve juridicamente ter a noção
de que a ausência completa de assistência àquelas pessoas é um
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estado de inconstitucionalidade que precisa ser superado. A supera-
ção dessa dificuldade ocorre pela atuação judicial para facilitar a
criação de um ambiente propício para que, embora as famílias sejam
retiradas do local, se encontre uma solução imediata para elas.
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* Gostaria de agradecer aos Professores Flávia Silva Scabin, Frederico
Normanha de Almeida e José Reinaldo de Lima Lopes pelas valiosas contribuições
ao presente texto em suas distintas fases de elaboração. 

Doutor e Mestre pela Faculdade de Direito da USP. Pesquisador do1

Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada (CPJA) da DIREITO GV em São Paulo. 

Ressalto que, embora o texto analise apenas as decisões relacionadas2

a um caso específico, as observações feitas aqui podem ser expandidas para
casos semelhantes. 

Não é possível desvincular os tipos de conflito das características sociais,3

econômicas e políticas de uma determinada comunidade. Nesse sentido, pode-
se dizer, por exemplo, que “uma sociedade rural dominada por uma economia
de subsistência não gera o mesmo tipo de litígios que uma sociedade fortemente
urbanizada e com uma economia desenvolvida” (BOAVENTURA, MARQUES,
PEDROSO, 1995, p. 29). 

IBGE – Síntese dos indicadores sociais – Uma análise das condições de4

vida da população brasileira 2012. Há literatura jurídica e sociológica que
aponta para a importância crucial da moradia. Segundo Giddens, “[…] ser
sem abrigo é um dos exemplos mais precisos de exclusão social. As pessoas
a quem falta um lugar de residência permanente descobrem ser quase impossível
participar em termos igualitários na sociedade” (GIDDENS, 2009, p. 325 –
grifei). Giddens volta ao tema com amparo em Jenks: “[...] independentemente
das razões pelas quais as pessoas vivem nas ruas, dar-lhes um lugar para
morar que ofereça um mínimo de privacidade e estabilidade é geralmente a
coisa mais importante que se pode fazer para melhorar as suas vidas. Sem
habitações estáveis, nada mais resultará” (JENKS apud GIDDENS, 2009, p. 333).
Stone também traz à baila a noção de que “Yet housing is even more than
residential environment, for it is only in relation to those who inhabit and
use it that housing has meaning and significance – not only physical and
economic, but emotional, symbolic, and expressive. We occupy our houses,
and, for better and for worse, they become our homes. The residence is
both the primary setting are defined, shaped, and experienced” (STONE,
1993, p. 13).

Informação no relatório denominado Benefícios econômicos da expansão5

do saneamento brasileiro. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/datafiles
/uploads/estudos/pesquisa7/pesquisa.pdf>.

Segundo Maricato, há municípios em que 80% ou até 90% da população6
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estão excluídos do mercado formal por falta de renda suficiente (ARANTES;
VAINER; MARICATO, 2007, p. 156). 

“O conceito de déficit habitacional está ligado diretamente às deficiências7

do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em
razão da precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física. Elas
devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em
função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem construir um
domicílio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldade de pagar
aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade.
Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais.
O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição
de estoque e déficit por incremento de estoque.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO,
2011, p. 18)

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/07/8

desabrigados-de-incendio-em-favela-de-sp-receberao-auxilio-aluguel.html>.

Em reportagem publicada no site da Câmara Municipal de São Paulo, em9

8 de outubro de 2013, moradores da região de M’Boi Mirim reclamam das
remoções e do auxílio-aluguel que não vinha sendo pago pela Prefeitura: “Cerca
de 1.200 famílias devem ser removidas da comunidade Boulevard da Paz, situada
no Parque Independência, zona sul de São Paulo. De acordo com a subprefeitura
do M’Boi Mirim, um mapeamento do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas)
elaborado em 2010 constatou que há 50 áreas de risco na região, sendo o Boulevard
da Paz uma delas. As residências estariam sujeitas a deslizamentos de terra.

Um projeto licitado em 2012 prevê a construção de moradias populares
no local. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), o local será
reurbanizado e somente após o início das obras será possível estimar o número
de remoções necessárias e a quantidade de famílias a serem realocadas. Sem
ter posições concretas da secretaria, os moradores estão preocupados que o
ocorrido nos anos anteriores se repita.

Essa será a terceira remoção na comunidade em menos de dez anos. Na
primeira delas, em 2007, foram retiradas 570 residências. Quatro anos depois,
esse número foi de 390. O morador e presidente da Associação de Mulheres
Boulevard da Paz, Luis Jorge de Jesus, relata que foi prometido aos moradores
removidos um auxílio aluguel até as novas casas ficarem prontas e também o
cadastramento das famílias em um programa de habitação. Porém, não foi o
que aconteceu e elas só receberam o pagamento pela demolição” (disponível
em: <http://www.camara.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=17140:moradores-de-maboi-temem-ficar-desamparados-apos-
remocao&catid=159:especiais&Itemid=65>).

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/10
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1353187-prefeitura-de-sp-diz-que-pagara-auxilio-aluguel-atrasado-ate-sexta-
feira.shtml>.

Essa é uma posição muito recorrente não apenas na literatura jurídica,11

mas também, e principalmente, entre urbanistas. Há obra organizada por José
Renato Nalini e Wilson Levy em que diversos autores apontam para a ausência
de planejamento urbano no Brasil. Da mesma forma, e de modo ainda mais
contundente, posiciona-se Ermínia Maricato, 2002, p. 134-136. 

Ou quando há algum tipo de política ela parece ser segregacionista gerando12

espaços com qualidade para pessoas com maior renda e deslocando pessoas de baixa
renda para a periferia, onde, em geral, a infraestrutura urbana é precária. Um
exemplo histórico neste sentido é a Lei municipal n. 498 de 1900. Tal instrumento
legal isentava de impostos municipais (art. 7º) as habitações para família de operários
construídas, conforme dicção do próprio diploma legal, “fora do perímetro urbano”.
Obviamente, o problema não reside no fato do incentivo à ocupação de
determinados locais, mas na falta de condições em que isso é realizado: as famílias
são “jogadas” para longe dos lugares em que há o mínimo de serviços urbanos. Essa
lei ilustra como o direito pode atuar como um fator relevante na ocupação do solo
e no reforço discriminatório entre grupos sociais pelo local em que mora. 

Disponível em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/13

Pesquisa_IRBEM_Ibope_2012.pdf>.

Em seu relatório anual para o Brasil, a Anistia Internacional faz a seguinte14

menção a respeito do impacto de determinadas obras sobre a população paulistana:
“Em São Paulo, milhares de famílias foram ameaçadas de despejo para dar lugar a
obras de infraestrutura urbana, tais como a construção do Rodoanel metropolitano;
o alargamento das vias marginais do Rio Tietê; e a implantação de parques lineares
junto a rios e córregos onde estão cerca de 40 por cento das favelas da capital.
Os moradores atingidos pelos despejos reclamaram da falta de consulta e das
indenizações insuficientes”. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/
node/32071>.

Segundo dados fornecidos pelo site da Prefeitura de São Paulo, a ocupação15

foi realizada inicialmente por 20 famílias passando para mais de 500 em apenas
duas semanas. Informações disponíveis em <http://www.prefeitura.sp. gov.br/
cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=152812>.

Os moradores estavam excessivamente sujeitos a atropelamentos, bem16

como havia risco para os moradores e também para a estrutura da Ponte caso os
“barracos” viessem a se incendiar.

“Em julho de 2013, foi firmado acordo com as famílias, logo no início17
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da ocupação, para a desocupação definitiva e pacífica da área. O acordo previa
o cadastramento das famílias nos programas habitacionais para receberem
unidades habitacionais definitivas até 2016, desde que desocupassem a área. A
Secretaria de Habitação cadastrou 450 famílias. O prazo acordado para
desocupação era até o final de agosto, mas o acordo não foi cumprido”, informou
a secretaria, em nota. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/
ultimas-noticias/2013/11/01/manifestantes-de-comunidade-ameacada-por-
despejo-bloqueiam-marginal-tiete.htm>.

Processo 0033539-41.2013.8.26.0053 - Reintegração / Manutenção de18

Posse - Posse - Prefeitura do Município de São Paulo. 

Processo 0033539-41.2013.8.26.0053 - Reintegração / Manutenção de19

Posse - Posse - Prefeitura do Município de São Paulo. 

Agravo de Instrumento n. 2036896-57.2013.8.26.0000 – São Paulo,20

Agravante: Municipalidade de São Paulo, Agravado: Jacira Caetano Cardoso (e
outros(as)), Agravado: Demais Invasores da Área Municipal Situada nos Baixos
da Ponte Orestes Quercia (Estaiadinha). Numa análise perfunctória, entendo que
é caso de deferimento do pedido da Municipalidade para que haja o efetivo
cumprimento da liminar. O prazo estabelecido pelo d. juízo a quo se afigura por
demais extenso. Isso porque 90 dias para a desocupação do local se mostra
temerário, vez que prolongaria a exposição dos ocupantes ao risco natural do
local como atropelamentos e incêndios (a região ocupada está localizada entre
duas vias de alta velocidade, e no baixo e imediação de ponte). Está patente,
portanto, a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
na continuidade dos ocupantes na área invadida. A verossimilhança do direito do
agravante, por sua vez, é indiscutível, uma vez que se trata de ocupação de área
pública, com grave interferência no tráfego de veículos em movimentada via da
Capital. Sendo assim, defere-se o pedido da antecipação da tutela recursal
requerida pela Municipalidade, a fim de determinar o imediato cumprimento da
liminar concedida, reintegrando-se a área invadida, com a remoção dos ocupantes
do local, providências estas que deverão ser tomadas pelo agravante no prazo
máximo de 15 dias, ante a gravidade gerada pelos riscos mencionados, com ordem
de requisição de força policial em caso de resistência.

Agravo de Instrumento n. 2036896-57.2013.8.26.0000 – São Paulo,21

Agravante: Municipalidade de São Paulo, Agravado: Jacira Caetano Cardoso
(e outros(as)), Agravado: Demais Invasores da Área Municipal Situada nos
Baixos da Ponte Orestes Quércia (Estaiadinha).

Em artigo de Almeida e Sinhoretto (2006), a partir de entrevistas com22

juízes, promotores de justiça e advogados, os autores identificam essas duas
correntes quando se trata da judicialização de conflitos em torno da terra. 
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Ainda que com base em outra realidade jurídica, já que o texto foi23

originalmente escrito no início dos anos 1980, afirma Joaquim Falcão a respeito
das ocupações ocorridas em Recife: “[...] o regime tem duas opções: ou aplica
a conservadora legislação existente, o que fatalmente levaria à convocação de
força policial para desalojar os invasores, aumentando o conflito social e incorrendo
em graves perdas de legitimidade junto às populações marginalizadas; ou busca
outras formas de equacionamento destes conflitos, à margem ou mesmo contra do
direito estatal, mas sem agravar a crise de legitimidade” (FALCÃO, 2008, p. 100).

Não por acaso um Promotor de Justiça de Pernambuco afirma que 80%24

dos juízes aplicam a lei de forma ultrapassada e ignoram a ordem constitucional
de 1988 (ALMEIDA; SINHORETTO, 2006, p. 310).

Apesar de todo o esforço da atual Constituição para garantir os direitos25

sociais em igualdade aos direitos civis e políticos, falta ainda jurisprudência e
doutrina que lhe ofereça um arcabouço teórico suficiente para serem concretizados.
Essa lacuna jurisprudencial e doutrinária também ocorreu, segundo Pieroth e
Schlink, na Constituição de Weimar (2008, p. 13-14). 

Essa é a informação prestada por uma das líderes do movimento que chegou26

a declarar na imprensa que “como tem muitas famílias desabrigadas, famílias que
moram nas ruas, pessoas que receberam auxílio-aluguel e que foram cortados,
tivemos a ideia de ocupar a área”. Disponível em <http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013/07/familias-constroem-barracos-em-terreno-vizinho-
marginal-tiete.html>.

“Os moradores reclamam da falta de atenção das autoridades, da fome e27

do frio. A ex-moradora da Estaiadinha está em frente ao Detran desde a
reintegração e disse que o filho dela não foi à escola por falta de roupas. ‘A gente
depende do que trazem para a gente porque nossas coisas queimaram no incêndio.
Meu filho de 3 anos está com a mesma roupa do corpo e à noite sente muito frio’,
disse”. Disponível em: <http://www.diariodeguarapuava.com.br/noticias/brasil/
2,42194,18,11,apos-reintegracao-moradores-da-favela-estaiadinha-acampam-ao-
lado-do-detran.shtml>.

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,danificada-28

por-incendios-ponte-estaiadinha-nao-tem-prazo-para-reabrir,1097986,0.htm>.

Case CCT 11/00 (The Government of the Republic of South Africa versus29

Irene Grootboom and others). 
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UM LUGAR RECÔNDITO: 
O SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO BRASIL

Aestrutura fundiária brasileira, seja urbana seja rural, possibi-
lita uma realidade extremamente conflituosa. Na área urbana,
por um lado, há diversos imóveis desocupados sem, portan-

to, nenhuma utilização econômica ou para moradia, por outro, há
diversas famílias desabrigadas ou que se apropriam de locais impró-
prios para habitação. Por sua vez, a área rural apresenta dificuldades
de diversas ordens desde terras disputadas entre posseiros, grileiros e
indígenas até vastas regiões, como o Pontal do Paranapanema, onde
parte dos imóveis foi grilada sendo este um fator a auxiliar na insta-
bilidade social e econômica para essas localidades. 
Tal realidade não apresenta qualquer ineditismo. O que nos traz

angústia é a identificação das causas desses conflitos. Afinal, por que
há tantos conflitos em torno da terra no Brasil? O termo “complexo”
pode ser usado de modo muito apropriado nesse contexto, pois ressal-
ta a miríade de fatores que podem cooperar para a deflagração desses
conflitos. O direito desempenha um papel importante aqui, já que
garante a propriedade e sua função social, institui instrumentos para
que o proprietário exerça efetivamente sobre a terra como o IPTU
progressivo, estabelece critérios para individualização de terras devo-
lutas e, entre outras coisas, cria um sistema de registro de imóveis. Tal
sistema, como é afirmado no texto de Maria Laura de Souza Coutinho
com amparo no pensamento de Peter Dale e John McLaughlin, tem
como missão a segurança jurídica e justamente a diminuição das dis-
putas sobre terras. Embora os objetivos do sistema de registro públi-
co estejam abertos ao debate, o fato é que, mesmo intuitivamente,
espera-se que o bom funcionamento do sistema de registro de imóveis
possa auxiliar na diminuição de conflitos. 
A linha de pesquisa Estado de direito e acesso à terra pretende iniciar

uma agenda de debate em torno do sistema de registro de imóveis no
Brasil tendo como fio condutor quatro questões principais: (i) Há uma
relação entre sistema de registro de imóveis e conflito fundiários? Em
outras palavras, a estruturação atual do sistema facilita o surgimento
de conflitos fundiários? (ii) Quais são os objetivos do sistema de regis-
tro público? (iii) Considerando tais objetivos, quais são as dificuldades
a serem superadas para que esses objetivos sejam alcançados? (iv) O



que exatamente precisa ser alterado no sistema de registro público
para que os eventuais entraves propiciados pelo sua positivação e apli-
cação (burocracia, lentidão, fraudes etc.) sejam minimizados? 
Essa agenda de pesquisa tem como pressuposto analisar o sistema

não apenas, nem principalmente, em sua vertente teórica, o que sig-
nifica dizer que a exegese pura e simples da lei ou mesmo uma dis-
cussão conceitual com um fim em si mesma não é o ponto fulcral das
nossas pesquisas. A perspectiva a ser adotada é aplicada, isto é, sem
ignorar completamente as teorias, o foco é identificar os entraves do
sistema de registro público a partir da análise de fontes pouco explo-
radas no mundo jurídico como, por exemplo, o conhecimento da
visão dos próprios registradores de imóveis, das decisões administra-
tivas do Conselho Superior de Magistratura sobre o assunto e dos
autos de ações voltadas para a posse e propriedade (ações reivindi-
catórias, demarcatórias, possessórias, discriminatórias etc.). A pes-
quisa circunscreve-se ao Estado de São Paulo, porém com o objetivo
de lançar um debate nacional sobre o tema. 

Thiago dos Santos Acca
Coordenador da linha de pesquisa Estado de Direito e Acesso à Terra (CPJA)
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1. INTRODUÇÃO2

O objetivo desta pesquisa é o de o melhor conhecer o funcionamen-
to do sistema de registro de imóveis brasileiro. Isso será feito pela aná-
lise das decisões proferidas em procedimentos em que se questiona a
correção de exigências efetuadas pelos registradores imobiliários do
Estado de São Paulo para a realização de registros no período com-
preendido entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2012. A
pergunta que orienta esta pesquisa é a seguinte: as exigências formu-
ladas pelos registradores estão fundadas em uma real necessidade de
segurança ou resultam de um sistema anacronicamente burocrático?
O momento para a sua realização não poderia ser o mais apropria-

do. O Governo Federal estuda a edição de Decreto para regulamentar
o registro eletrônico, introduzido pelo art. 37 da Lei n. 11.997/2009,
que trará alterações substanciais na forma com que o registro de imó-
veis é realizado no Brasil, inclusive com a previsão da criação de um
cadastro nacional de imóveis. 
Há uma severa crítica ao funcionamento do registro imobiliário

brasileiro, que é considerado, por diferentes atores, notadamente
empresários da indústria da construção civil e do sistema financeiro,
burocrático, lento e caro.
Não há dúvidas de que o uso das novas tecnologias pode melho-

rar a prestação do serviço. A informática não fornece, entretanto, uma
fórmula mágica. É preciso ter em mente que modernas técnicas de
transmissão e armazenamento de dados não trarão maior eficiência se
as rotinas “informatizadas” forem ineficientes. 
Assim, surge a pergunta: é possível informatizar sem reformar o

sistema? Para respondê-la, precisamos, entretanto, conhecer realmen-
te como funciona o sistema de registro de imóveis brasileiro e saber
quais são os seus pontos fracos para definir o que precisa ser aprimora-
do, modificado ou mantido. Os dados que serão apresentados na sequên-
cia contribuem para este conhecimento e, apesar do objeto limitado,
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fornecem indícios suficientes de que a mera adoção do registro eletrô-
nico não conduzirá a uma maior eficiência, pois há problemas estru-
turais anteriores que precisam ser pensados e solucionados.

2. O PORQUÊ DA PESQUISA E A NECESSIDADE 
DE REFORMA DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS BRASILEIRO
A justificativa para a realização desta pesquisa está indissoluvelmen-
te conectada à nossa alegação de que a Lei de Registros Públicos
vigente deve e precisa ser modernizada. Como esta não é, de forma
alguma, uma afirmação banal, entendemos conveniente esclarecer,
desde logo, as razões que nos levam a fazê-la.
Inicialmente, constata-se que o texto final promulgado, e que se

encontra com alterações pontuais ainda em vigor, não foi construído
dentro de um processo legislativo comum. Pelo contrário, o texto final
surgiu de uma tentativa de se salvar projetos anteriores que nunca
haviam entrado em vigor por problemas políticos e estruturais.3

Questões importantes, como a fixação de um prazo máximo para
o término do processo de matrícula dos imóveis e a disciplina do
registro de terras públicas, especialmente terras públicas por desti-
nação constitucional como terrenos de marinha e seus acrescidos e
terras tradicionalmente ocupadas por índios (art. 20, VI e XI, da
CF/88), não foram tratadas pela lei. 
Assim, passados quase 40 anos da entrada em vigor da lei, ainda

encontramos imóveis registrados no sistema anterior.
A falta de informações quanto aos limites das áreas públicas é

fonte de incertezas e conflitos, o que se torna ainda mais grave quan-
do observamos que tais áreas são imprescritíveis e a propriedade par-
ticular sobre elas nunca poderá ser regularizada.
Ao mesmo tempo, a lei, originalmente,4 deu ao registrador muito

pouca autonomia para a correção de erros, pois, havendo ou não lití-
gio, estes só podiam ser corrigidos dentro de procedimento adminis-
trativo-judicial. O mesmo procedimento aplicava-se aos imóveis
transcritos cujas descrições não atendiam aos requisitos da lei neces-
sários à abertura de matrícula. O custo e as dificuldades do procedi-
mento lançaram imóveis até então regularmente registrados na
informalidade.
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Nos últimos 40 anos, a lei sofreu diversas alterações objetivando a
correção de deficiências antigas e sua atualização, como a introdução
do instituto da alienação fiduciária para imóveis (Lei n. 9.514/97), o
georreferenciamento para imóveis rurais (Lei n.10.267/2001) e a alte-
ração da disciplina da retificação (Lei n. 10.931/2004). Entre 2009 e
2011, a lei foi emendada pelas Leis n. 11.997/2009 e 12.424/2011,
que criaram o Programa Minha Casa, Minha Vida a fim de incluir ins-
trumentos para a realização de programas de regularização fundiária,
tais como a legitimação de posse e a demarcação urbanística, além da
já mencionada criação do registro eletrônico. Tais medidas não foram
acompanhadas, entretanto, de reformas para simplificar o registro de
loteamentos (que, aliás, nem sequer é regulado pela Lei de Registros
Públicos), de forma que é de se esperar que os mesmos problemas
continuem se repetindo no futuro, já que sua causa não foi atacada.5

Há, ainda, fatores históricos, econômicos e sociais, externos ao
problema registrário, que recomendam a revisão da lei.
Em primeiro lugar, o processo de urbanização iniciado na década

de 1950 consolidou-se, levando à concentração da população em
grandes áreas urbanas onde localizadas as indústrias e os empregos.
Tal fato levou ao crescimento da demanda por habitação e, como
consequência, ao desenvolvimento da indústria da construção civil
que, como toda atividade empresarial, para seu funcionamento pre-
cisa de serviços rápidos e eficientes e, principalmente, seguros, seja no
momento do registro dos próprios empreendimentos, seja na hora da
venda ao consumidor final. 
Um segundo fator relevante foi a transformação da atividade agrí-

cola em indústria, com novas demandas em razão da necessidade de
crédito. Em contrapartida, o problema ambiental criou exigências
de outras informações, como a existência de áreas de reserva legal e
preservação permanente.
Outras mudanças sociais que podem ter impactos patrimoniais

continuam sem regulamentação clara. Por exemplo, a união estável e
a união homoafetiva não têm previsão de acesso à matrícula. Ao
mesmo tempo, em virtude do reconhecimento da necessidade de pro-
teção ao trabalhador, houve uma grande flexibilização das regras
registrárias para facilitar a execução de tais débitos.
Não se pode ignorar, ainda, as novas possibilidades abertas com

a revolução tecnológica, seja para o armazenamento, seja para a
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transmissão de dados. A adoção dessas tecnologias tem se dado de
forma pouco concatenada. O registro eletrônico foi “criado” pela
inserção de algumas disposições na Lei n. 11.997/2009. Não houve
discussões quanto à estrutura existente, considerando que a realida-
de das serventias do interior e dos grandes centros urbanos é com-
pletamente diferente, e quanto a quais seriam os objetivos almejados
a médio e longo prazo. A nosso ver, a informatização não pode ser
transformada em uma mera mudança de mídia, sob pena de não levar
à almejada redução de custos e de tempo.6

Por derradeiro, é importante ressaltar que o sistema de registro de
imóveis brasileiro é alvo de frequentes críticas. Alega-se que a atuação
dos registradores é pautada pelo excesso de formalismo e que a demo-
ra na prestação do serviço prejudica o funcionamento do mercado
financeiro e imobiliário.7 Se há tal percepção, é preciso responder
aos seguintes questionamentos: as dificuldades relatadas decorrem do
apego dos registradores e do Judiciário, órgão responsável pela unifor-
mização de jurisprudência, a fórmulas vazias e burocráticas ou são
necessárias à manutenção da segurança jurídica? Quais as exigências
efetivamente necessárias e quais poderiam ser dispensadas sem o com-
prometimento da segurança dos consumidores e do mercado, de uma
maneira geral? Quais as reformas necessárias para que alcancemos um
sistema mais eficiente, eficaz, célere e barato?
Para começar a responder a tais perguntas, sustentamos que o pri-

meiro passo é conhecer melhor o funcionamento do sistema vigente,
pois só assim teremos condições de entender os problemas e os desa-
fios que a realidade brasileira impõe.
A opção por analisar decisões judiciais para tentar dar resposta a

estas perguntas resulta da somatória de diversos fatores.
De início, é importante notar que, independentemente da discus-

são teórica sobre os limites, conveniência e natureza das decisões, o
Judiciário tem exercido, em todas as áreas, uma intensa atividade regu-
latória. A leitura do texto legal fornece um quadro incompleto sobre
como uma matéria é regulada em determinado lugar em certo tempo.
Isso é particularmente verdadeiro para o registro de imóveis, em vir-
tude dos problemas com a Lei de Registros Públicos já relatados.
Um bom exemplo da importância das decisões judiciais pode ser

obtido pela análise do conjunto de decisões judiciais do Conselho
Superior da Magistratura de São Paulo que tratam da necessidade de
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apresentação das certidões negativas de débitos mencionadas na Lei
n. 8.212/91. Por um longo período, as certidões eram exigidas somen-
te no momento da lavratura da escritura. Na sequência, em uma alte-
ração do entendimento jurisprudencial, em razão da afirmação de
que a transmissão da propriedade só se dá com o registro, passou-se a
exigir a certidão válida também no momento do registro.8Tal enten-
dimento, entretanto, manteve-se por um período curto de, aproxima-
damente, dois anos, enquanto a composição do Conselho Superior da
Magistratura permaneceu igual. Findo este mandato, o entendimen-
to anterior voltou a ser dominante. Finalmente, hoje, o entendimen-
to adotado pelo Conselho Superior da Magistratura é o de que a
exigência de certidões negativas de débitos é inconstitucional. 
É preciso destacar, por último, que, como demonstra uma vasta

literatura produzida por economistas e cientistas sociais a partir da
observação de experiência de transplante de instituições realizadas
nas últimas décadas, instituições são endógenas e sistêmicas e que a
adoção de modelos que não encontrem respaldo nas práticas sociais
e culturais de uma determinada comunidade tendem a fracassar. Em
outras palavras, por melhor que funcione o sistema alemão, espanhol
ou americano, é um equívoco tentar, simplesmente, copiá-los.
Em conclusão, esta pesquisa justifica-se na medida em que os

debates sobre a reforma do sistema registral não podem se dar em
nível exclusivamente teórico, sob pena de não conseguirmos criar
um sistema que atenda, ao mesmo tempo, a necessidade de seguran-
ça e agilidade. 

3. PARA QUE UM SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS?
Registro de terras, ainda que rudimentares, existem desde a antigui-
dade.9 Eles ganharam maior destaque, contudo, quando um regime de
propriedade privada se consolidou. A sua finalidade inicial era a de
fornecer dados para embasar a tributação da propriedade de terras. 
Na atualidade, no entanto, o registro de imóveis serve a muitas

outras funções e é considerado um elemento necessário ao bom fun-
cionamento de uma economia de mercado complexa. A comerciali-
zação de imóveis se torna mais célere à medida que a aquisição de
informação sobre o proprietário e a propriedade transacionada pode
ser obtida de forma rápida e a baixo custo. 
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O economista peruano Hernando de Soto, defensor de programas
de regularização fundiária, afirma que o registro de imóveis tem
impactos positivos na economia por permitir que a terra seja usada
como garantia em empréstimos. Além disso, a segurança que o regis-
tro proporciona estimula a poupança e o investimento. Aquele que
sabe que é proprietário de um imóvel fica mais disposto em poupar
para introduzir melhorias em sua casa ou comércio (DE SOTO, 2000). 
Finalmente, as informações colhidas a partir do registro de imóveis

servem para que governos planejem políticas públicas e controlem o
uso do solo. Peter Dale e John McLaughlin, ao tratar de programas de
regularização fundiária, relacionam 12 benefícios da manutenção de
um sistema de registro de imóveis. Dentre eles, destacamos: 

redução das disputas sobre terras ou divisas; (I)

facilidade na transmissão da propriedade; (II)

segurança para o crédito; (III)

estimulação do mercado imobiliário não só pela redução dos(IV)

custos transacionais, mas também por permitir que o mercado
responda mais rapidamente às necessidades da população; 
facilitação da reforma agrária; (V)

apoio para a tributação e melhoria no planejamento da(VI)

ocupação do solo, tanto urbano quanto rural (DALE;
MCLAUGHLIN, 1999, p. 34-35). 

Mitt Reimers (2009-2010, p. 7), citando dados obtidos por Winter
King, afirma que há impactos, inclusive, no mercado de trabalho, uma
vez que aqueles que dispõem de títulos registrados “gastam” menos
tempo com a proteção da casa e podem se ausentar por maiores perío-
dos, o que lhes possibilita a entrada no mercado formal de trabalho.  
Na verdade, portanto, há um certo consenso quanto à necessidade

de manutenção de um registro de terras, o que se discute é o modelo
a ser adotado. Esta opção não é simples, porque há muitas variáveis em
jogo: o que se pretende com o registro de terras; há condições finan-
ceiras e estruturais para a adoção de modelos mais completos; qual o
grau de informatização, qual concepção de direito de propriedade é
adotada no país etc.
Elizabeth Cooke afirma que os dois modelos de registro de imó-

veis que encontramos na atualidade têm origem em duas tradições
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jurídicas distintas (2003, p. 4). De um lado, temos a tradição anglo-
saxônica, na qual a transmissão da propriedade era um negócio estri-
tamente pessoal, que alcançava seus efeitos com o simples acordo
entre as partes. De outro lado, há a tradição germânica, em que a
transmissão de propriedade dependia da realização de uma solenida-
de com a participação das autoridades municipais. 
É importante notar, ainda, que há uma diferença substancial entre

as concepções de direito de propriedade adotadas em países de tradi-
ção civilista e os países que adotam o common law, muito embora, em
razão da similaridade dos resultados práticos, esta diferença não seja
usualmente notada.
Para compreender esta distinção, a ilustração utilizada pelo Profes-

sor John Henry Merryman é bastante útil. Segundo ele, a proprieda-
de na tradição civilista é como uma caixa. Você pode colocar ou tirar
elementos de dentro desta caixa, mas é sempre possível dizer quem é
o seu dono. Em oposição, a metáfora utilizada para ilustrar a concep-
ção do direito de propriedade utilizada nos países do common law é a
do “feixe de direitos” (bundle of rights) ou “feixe de varetas”.10 Isso sig-
nifica que nos países do common law a pergunta “quem é o dono” nem
sequer faz sentido, já que diversos direitos coexistem sobre um mesmo
objeto sem que um tenha prevalência sobre outro. Assim, por exem-
plo, nos Estados Unidos um registro de imóveis como o alemão, no
qual nos inspiramos, não tem razão de ser. O titular de um direito
sobre o imóvel pode negociá-lo independentemente da anuência ou
ciência do titular de outro direito. 
A partir das características e necessidades de cada uma dessas tra-

dições, surgiram os dois modelos de registro: o registro de títulos11

e o Registro de Direitos.
Um registro de títulos possui três elementos essenciais: o lançamen-

to da data em que o documento foi apresentado a registro; um índice
que pode ser mantido pelo nome das partes envolvidas ou por algu-
ma indicação relativa ao imóvel transacionado; e o arquivamento do
documento ou de cópia sua (DALE; McLAUGHLIN, 1999, p. 36).
Como salienta Elizabeth Cooke (2003, p. 5), ele se desenvolveu

para solucionar um problema bastante comum em localidades em
que a transmissão da propriedade se aperfeiçoa com o acordo entre
as partes instrumentalizado em um contrato: a possibilidade de perda
ou deterioração do instrumento.
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O registro de documentos deixa, porém, muitas lacunas. A prova
de propriedade depende de um trabalho custoso e demorado de
investigação dos registros. Além disso, há sempre o risco de falhas
na investigação.
Na atualidade, o sistema pode ser apenas protetivo, ou seja, de

forma que um título só terá prioridade sobre transações posteriores se registra-
do, ou pode ser dispositivo, quando o título não produz nenhum efeito se não
for registrado (COOKE, 2003, p. 5). Registros de títulos são praticados
nos Estados Unidos, na África do Sul e na Escócia. Na Inglaterra, os
registros de títulos estão sendo substituídos por registros de direitos.
O mesmo ocorre no Canadá. 
O sistema de registro de direitos expandiu-se a partir da Alemanha

pela grande maioria dos países de tradição civilista, muito embora,
curiosamente, a França tenha adotado até recentemente um sistema
de registro de títulos. Paralelamente, mas também a partir da observa-
ção do funcionamento do sistema alemão, Robert Torrens, Primeiro
Ministro Australiano, criou o que ficou conhecido como registro Tor-
rens, modelo até hoje utilizado na própria Austrália, em alguns estados
americanos e até mesmo no Brasil, já que a Lei de Registros Públicos
expressamente prevê esta possibilidade.
Em um sistema que adota o registro de direitos, a constitui-

ção do direito e o registro confundem-se. Não há um sem o outro.
Como colocam Peter Dale e John McLaughlin, “ele foi desenhado
para superar os problemas do registro de títulos e para simplificar
o processo de transações envolvendo a propriedade imobiliária”
(DALE; McLAUGHLIN, 1999, p. 38). Isso ocorre porque o fun-
cionário público responsável pelo registro examina o título e emite
um certificado, atribuindo a propriedade do imóvel ao adquiren-
te. Na maioria dos países que adotam este modelo, eventual falha
do funcionário responsável pelo registro é solucionada por uma
indenização, já que, uma vez efetuado o registro, não se admite
sua desconstituição. 

4. O SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO BRASIL
Como já dito, o sistema de registro de imóveis no Brasil é regulado
pela Lei n.6.015, promulgada em 31 de dezembro de 1973. Em razão
das enormes mudanças estruturais introduzidas pela lei, ela teve um
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dos mais longos períodos de vacatio legis conhecido, entrando em
vigor somente em 1º de janeiro de 1976.
A principal alteração trazida pela lei foi a adoção de um sistema

de escrituração semelhante ao alemão, que se organiza em função do
objeto do direito, isto é, do imóvel, e não em função dos sujeitos.
Neste sistema, o ato primordial é a matrícula, ou seja, a criação jurí-
dica do imóvel.
O sistema brasileiro distingue-se do alemão no que toca ao efei-

to do registro. Enquanto no direito germânico o registro cria presun-
ção absoluta quanto à propriedade do bem, no direito brasileiro, o
registro cria presunção relativa. Desta forma, o registro pode ser
desconstituído caso se conclua ter ocorrido algum vício, quer no
negócio subjacente, quer no próprio processo de registro. 

4.1. PRINCÍPIOS REGISTRÁRIOS12

O sistema está organizado em torno de três ideias bastante simples:

- Todo direito real recai sobre um bem perfeitamenteI

individuado;
- Só se pode transmitir aquilo de que se é titular;II

- Havendo direitos contraditórios, o conflito resolve-se emIII

favor daquele que primeiro registrou ou apresentou o título 
a registro, pouco importando a data da contratação da
obrigação pessoal.

Dessas noções decorrem os chamados na praxe “princípios”
registrários:13 princípio da unitariedade; princípio da especialidade;
princípio da continuidade e princípio da prioridade.
As regras da unitariedade e da especialidade estão previstas no

art. 176 da Lei n.6.015/73. A unitariedade dispõe que a cada imóvel
deve corresponder uma única matrícula. Não se admite, pois, nem
mais de um imóvel na mesma matrícula, nem matrícula de fração
ideal de imóvel.
Em caso de unificação (união de dois ou mais imóveis) ou desdo-

bramento, deve haver a apresentação de memoriais descritivos origi-
nando uma nova unidade com descrição própria.
A regra da especialidade subdivide-se em especialidade objetiva

e subjetiva. 
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A regra da especialidade objetiva estabelece quais os elementos
necessários à identificação do imóvel. Obviamente, os requisitos são
diferentes para imóveis situados em zona urbana ou rural. A descrição
constante do registro imobiliário não corresponde ou é necessaria-
mente vinculada à descrição existente no cadastro fiscal do Municí-
pio (art. 156, I, da CF/88), ou no caso de imóveis rurais da União (art.
153, VI, da CF/88), pois o cadastro fiscal e o registro possuem objeti-
vos diferentes.
A correção de erros e a inserção de dados faltantes na descrição

dos imóveis era feita até 2004 apenas à vista de mandado expedido
pelo Corregedor Permanente da serventia imobiliária após procedi-
mento administrativo de retificação. Em 2004, introduziu-se com a
promulgação da Lei n. 10.931 importante inovação, que permitiu que
as retificações tramitassem diretamente na serventia imobiliária, sem
a necessidade de intervenção judicial, sempre que não haja litígio.
A regra da especialidade subjetiva estabelece quais são os dados

necessários à qualificação dos titulares de direitos reais. De acordo
com a lei, o registro deve conter: nome, estado civil, profissão, domi-
cílio e o número de inscrição no Registro Geral dos Estados (RG)
ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) mantido pela Secretaria da
Receita Federal. No caso de pessoa jurídica, deverá ser informado o
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) e o local da sede.
Finalmente, a regra da prioridade estabelece que o proprietário

é aquele que primeiro registrou ou apresentou (prenotou) o seu títu-
lo aquisitivo na serventia imobiliária, isso porque, como dito ante-
riormente, o direito real só nasce com o registro. Em caso de venda
ou de constituição de direitos contraditórios em favor de duas pes-
soas distintas, aquele que não registrou terá, apenas, direito de regres-
so contra o transmitente, mesmo que a data de celebração do negócio
seja anterior à data de celebração do negócio cujo título constituti-
vo foi registrado.
Há, ao lado destas regras que poderíamos chamar de primárias,

por decorrerem da própria lógica que orienta o funcionamento do
registro de imóveis, regras secundárias ou de caráter instrumental.
A regra da instância estabelece que o registro depende da provo-

cação do interessado. Segundo a regra da cindibilidade, é possível o
registro parcial de um título. Por exemplo, se uma escritura envolve
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dois ou mais imóveis, o interessado pode optar por registrar cada
um deles em momentos diversos. Finalmente, de acordo com a regra
da legalidade, o registro não sana eventuais vícios do título que
o ensejou.

4.2. REGISTRO E AVERBAÇÃO

Praticam-se no registro de imóveis, além da matrícula, dois tipos de
atos: o registro e a averbação. O art. 167 da Lei n. 6.015/73 relaciona
quais negócios e fatos serão registrados e quais serão averbados. Em
princípio, a distinção é a seguinte: o registro é o ato pelo qual se cria
o direito real e a averbação é o ato pelo qual se inserem alterações nos
dados da matrícula ou dos registros nela lançados. 
Há, contudo, uma antiga controvérsia doutrinária quanto ao

acerto das distinções terminológicas adotadas pela lei.14 Na realida-
de, a distinção fazia muito mais sentido no regime anterior, quando
as averbações era lançadas, de fato, à margem da transcrição.15 Hoje,
registros e averbações são lançados sequencialmente na matrícula,
não existindo qualquer diferenciação. Na prática, o legislador tem se
pautado para distinguir entre registro e averbação mais no critério
econômico do que no técnico, pois as custas e emolumentos para a
averbação são, na maior parte dos Estados, menores do que as do
registro. Assim, por exemplo, em reforma do Código de Processo
Civil, a penhora que tecnicamente deveria ser registrada, já que cria
direito real sobre o imóvel, passou a ser averbada. Da mesma forma,
criou-se a possibilidade de instituição de garantia em contrato de
locação por “averbação de caução” em substituição da hipoteca.

4.3. O PROCEDIMENTO DE DÚVIDA

A dúvida é o procedimento administrativo pelo qual se resolve o dis-
senso entre registrador e interessado no registro, no caso, é óbvio, de
negativa da realização do registro. 
É importante frisar que o procedimento só se inicia por provoca-

ção da parte. Não é, em outras palavras, o registrador que decide
quais são os casos que serão ou não objeto de dúvida. 
O procedimento pode se iniciar de duas formas. O interessado

inconformado com a negativa ao registro solicita ao registrador que
submeta o caso ao Juiz Corregedor Permanente. O registrador envia,
então, o título original acompanhado das razões pelas quais não
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realizou o registro. Admite-se, ainda, em alguns Estados, a chamada
dúvida inversa, ou seja, a apresentação do título diretamente ao Cor-
regedor Permanente pelo interessado. 
Após a manifestação do interessado ou do registrador, dependen-

do se tratar de dúvida direta ou inversa, o procedimento é enviado
ao Ministério Público como Curador de Registros Públicos para
manifestação. 
Caso o juiz entenda possível o registro, ele declarará improce-

dente a dúvida. Se considerar que a razão está com o registrador, a
dúvida será julgada procedente.
No Estado de São Paulo, entende-se que o procedimento de dúvi-

da só se aplica quando a controvérsia envolve a prática de ato de
registro, ou seja, o procedimento é diferente quando se pretende ques-
tionar a negativa de realização de uma averbação.
Há duas particularidades no procedimento que merecem atenção.

Como a sentença final determinará o registro, exige-se que o título
esteja sempre no original e que o interessado impugne todas as exi-
gências do registrador. Faltando o original ou em caso de impugnação
parcial, a dúvida será julgada prejudicada.
O registrador não é parte legitimada para recorrer da decisão do

Juiz Corregedor Permanente que reverte a devolução e determina o
registro do título. Somente o Curador de Registros Públicos detém
esta legitimidade. Quando o Juiz Corregedor Permanente mantém a
negativa ao registro, tanto o interessado quanto o Curador de Regis-
tros Públicos têm legitimidade para propor recurso.
O recurso contra a decisão em primeiro grau é denominado ape-

lação cível e é dirigido, em São Paulo, ao Conselho Superior da
Magistratura, órgão de cúpula do Judiciário paulista, composto do
Presidente e Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, do Corregedor
Geral de Justiça, do Decano e dos Presidentes das Seções de Direito
Público, Privado e de Direito Criminal. Para a propositura do recur-
so, exige-se a representação por advogado, o que é dispensável para
a propositura da dúvida em primeiro grau.
Em São Paulo, as decisões proferidas pelo Conselho Superior da

Magistratura vinculam os registradores, razão pela qual o seu estu-
do é indispensável para um conhecimento completo sobre o funcio-
namento do sistema de registro de imóveis.
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5. A CONSTRUÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA
A metodologia utilizada na pesquisa foi desenvolvida a partir de um
experimento preliminar em que foram analisadas as decisões publi-
cadas no último semestre de 2011 e no primeiro semestre de 2012.
A partir deste experimento, constatamos que os temas se repetiam
e que, por esta razão, seria possível a análise das decisões proferidas
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em um período de tempo maior. Foram analisados, assim, todos os
acórdãos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no perío-
do compreendido entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro
de 2012.16

Os acórdãos foram, então, categorizados segundo tipologia por
nós desenvolvida, de acordo com a tabela abaixo:

CATEGORIA hIPóTEsE

ContinuidAde FALTA DE REGISTRO DA AqUISIçãO;

nECESSIDADE DE DESCOnSIDERAçãO DA 
PERSOnALIDADE JURÍDICA;

DÚVIDAS qUAnTO à PARTILHA EM RAzãO DO 
REGIME DE BEnS.

esPeCiAlidAde 

obJetivA DIVERGênCIA E/OU OMISSãO DE DADOS InDISPEnSáVEIS 
à IDEnTIFICAçãO DO IMÓVEL (Ex.: LOTE, qUADRA E 
LOTEAMEnTO; RUA DE LOCALIzAçãO ETC.);

DESFALqUES AnTERIORES;

OBRIGATORIEDADE DE GEORREFEREnCIAMEnTO PARA 
IMÓVEIS RURAIS;

DESCRIçõES PRECáRIAS AnTIGAS;

nECESSIDADE DE REGULARIzAçãO DE LOTEAMEnTO;

nECESSIDADE DE REGULARIzAçãO DE COnDOMÍnIO;

REGULARIzAçãO DE DESDOBRO.

esPeCiAlidAde 

subJetivA DIVERGênCIAS E/OU OMISSãO DO ESTADO CIVIL;

DÚVIDA qUAnTO à TITULARIDADE EM VIRTUDE DO 
REGIME DE BEnS;

DIVERGênCIAS E/OU OMISSõES nA DOCUMEnTAçãO 
(RG E/OU CPF);

DISCREPânCIAS nA GRAFIA DE nOMES.
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Requisitos 

fisCAis e/ou 

PRevidenCiáRios InDISPOnIBILIDADE EM VIRTUDE DE ExECUçãO FISCAL 

MOVIDA PELA UnIãO E/OU InSS;

FALTA DE CERTIDãO nEGATIVA DE DéBITO – InSS;

FALTA DE CERTIDãO nEGATIVA DE DéBITO – RECEITA FEDERAL;

FALTA DE CERTIDãO nEGATIVA EM RELAçãO A DéBITOS 

DO IPTU;

COMPROVAçãO DE RECOLHIMEnTO ITBI/ITCMD.

RegistRo e/ou

RegulARizAção 

do PARCelAmento ExISTênCIA DE AçõES COnTRA O LOTEADOR;

FALHAS nA APROVAçãO;

RESTRIçõES AMBIEnTAIS.

víCios não

RegistRAis PEnHOR RURAL COM PRAzO SUPERIOR A TRêS AnOS;

PEnHOR RURAL COM GARAnTIA PRESTADO POR TERCEIRO;

COnDOMÍnIO EM BURLA à LEI DO PARCELAMEnTO DO SOLO;

VEnDA DE FRAçãO IDEAL EM BURLA à LEI DO PARCELAMEnTO 

DO SOLO.

outRos LIMITES à qUALIFICAçãO REGISTRáRIA;

nEGÓCIO JURÍDICO nãO REGISTRáVEL;

APLICAçãO DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL 

(FORMA DO InSTRUMEnTO).

A seguir, as decisões foram divididas segundo o resultado em
procedentes, improcedentes e não conhecidas.
As decisões versando os três temas que apareceram com maior fre-

quência (violação ao princípio da especialidade objetiva; violação ao
princípio da continuidade e restrições à livre alienação ou oneração
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em razão de problemas fiscais e/ou previdenciárias) foram analisa-
das em detalhes. 

5.1. LIMITES DA METODOLOGIA

A metodologia adotada apresenta algumas limitações que reconhe-
cemos e para as quais entendemos importante chamar a atenção
desde logo.
Optamos por focar nossa análise no Estado de São Paulo pela

facilidade de acesso às decisões e porque o modelo adotado neste
Estado tem servido de paradigma para as recentes intervenções rea-
lizadas pelo Conselho Nacional de Justiça em outros Estados da
Federação. É preciso reconhecer, todavia, que a realidade paulista é
muito diferente da maioria dos Estados brasileiros, especialmente
aqueles situados nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde conflitos
por terra e fraudes são, de fato, frequentes e não raro terminam em
morte. Não se pode esquecer, ainda, os problemas ambientais e de
terras indígenas também muito comuns nestas regiões e que têm
dimensão muito menor em São Paulo. As conclusões a que chegamos
devem, portanto, ser lidas com alguma cautela, já que com certeza
não se aplicam necessariamente a Estados como Pará ou Amazonas.
Mesmo assim, optamos por realizar a pesquisa de forma localizada
porque, para que uma análise em nível nacional se viabilize, é indis-
pensável a construção de uma metodologia apropriada. Assim, além
da obtenção dos resultados, um objetivo secundário desta pesquisa
é testar a metodologia.
Além disso, é necessário ressaltar que esta pesquisa foi capaz de

captar um número muito pequeno de conflitos. Certamente são pou-
cos aqueles que resolvem judicializar o dissenso com o registrador,
pois há custos envolvidos, inclusive a própria demora na obtenção da
prestação administrativo-judicial. Ao mesmo tempo, a concordância
com o óbice apontado pelo registrador pode sinalizar, em várias situa-
ções, que o sistema tem problemas e não o contrário. Por exemplo,
se um cidadão tem seu registro negado porque o imóvel por ele
adquirido não está bem descrito e concorda com a necessidade de
fazer a retificação da descrição, torna-se evidente que há um proble-
ma, pois continuamos a conviver com imóveis pouco especializados.
Se este mesmo cidadão resolve, além de não impugnar a exigência,
não realizar a retificação, teremos um imóvel que permanecerá
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completamente fora do sistema de registro. Na verdade, já que não
há dados comparativos que possam nos fornecer o número exato
de imóveis “existentes” e o número de imóveis registrados,17 há mera
estimativa da informalidade e, portanto, uma visão apenas parcial
do problema.
Em que pese tais fatos, entendemos haver material suficiente

para que cheguemos a conclusões importantes.

6. O UNIVERSO DE ESTUDO
Nesta sessão, serão apresentados os resultados consolidados do levan-
tamento das decisões, além de nossas observações sobre tais dados.

6.1. RESULTADOS DE 2008
No ano de 2008, foram publicadas 99 decisões com os seguintes
resultados:

REsuLTADO quAnTIDADE

PROCEDEnTES 60

IMPROCEDEnTES 14

nãO COnHECIDAS 17

EMBARGOS DE DECLARAçãO 4

AGRAVO DE InSTRUMEnTO 3

nULIDADE 1

TOTAL 99

Em relação aos temas, o resultado é o seguinte:
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TEmA quAnTIDADE

COnTInUIDADE 6

ESPECIALIDADE OBJETIVA 16

ESPECIALIDADE SUBJETIVA 2

REqUISITOS FISCAIS/PREVIDEnCIáRIOS 13

REGISTRO/REGULARIzAçãO PARCELAMEnTO 10

VÍCIOS nãO REGISTRAIS 23

OUTROS 3

ExCLUÍDAS 26

TOTAL 99

Os resultados demonstram um número bastante alto de decisões
que não chegam a apreciar o mérito (26/99). Além disso, chama aten-
ção o número de decisões em que houve negativa ao registro em razão
do vício no negócio, com uma prevalência de casos que envolvem
a realização de penhor rural com prazo superior ao permitido em
lei ou com garantia prestada por terceiro, o que também é defeso por
lei. Finalmente, constata-se que exigências fiscais previdenciárias são
razão frequente para devolução.
Em relação ao número de dúvidas por comarca, conclui-se que

nenhuma das comarcas do interior teve mais do que cinco dúvidas jul-
gadas pelo CSM. Mesmo São Paulo (Capital) teve, apenas, 12 decisões,
o que demonstra um número bastante baixo de litigiosidade. No caso
de Atibaia (cinco decisões) houve várias dúvidas em razão da venda
de frações ideais com burla do parcelamento do solo, com situação
fática quase idêntica. 

6.2. RESULTADOS DE 2009
2009 foi o ano em que houve o maior número de dúvidas analisadas
com um total de 185 decisões publicadas. A maioria das dúvidas foi
julgada procedente e, mais uma vez, houve um número bastante alto
de decisões que não apreciam o mérito.
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REsuLTADO quAnTIDADE

PROCEDEnTES 104

IMPROCEDEnTES 18

nãO COnHECIDAS 41

EMBARGOS DE DECLARAçãO 9

AGRAVO DE InSTRUMEnTO 6

nULIDADE 3

OUTRAS ESPECIALIDADES 4

TOTAL 185

Em relação aos temas, os acórdãos foram assim divididos:

TEmA quAnTIDADE

COnTInUIDADE 26

ESPECIALIDADE OBJETIVA 22

ESPECIALIDADE SUBJETIVA 2

REqUISITOS FISCAIS/PREVIDEnCIáRIOS 15

REGISTRO/REGULARIzAçãO PARCELAMEnTO 11

VÍCIOS nãO REGISTRAIS 40

OUTROS 10

ExCLUÍDAS 55

OUTRAS ESPECIALIDADES 4

TOTAL 185
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6.3. RESULTADOS DE 2010
Os resultados de 2010 demonstram que, de fato, na grande maioria
dos casos, as dúvidas são julgadas procedentes e que o número de
dúvidas não conhecidas é sempre maior do que o número de dúvidas
julgadas improcedentes. Como novidade, aparece a impetração de
mandado de segurança no Conselho Superior da Magistratura con-
tra decisão do Juiz Corregedor Permanente que negou o registro. 

REsuLTADO quAnTIDADE

PROCEDEnTES 90

IMPROCEDEnTES 11

nãO COnHECIDAS 21

EMBARGOS DE DECLARAçãO 7

AGRAVO DE InSTRUMEnTO 3

nULIDADE 2

OUTRAS ESPECIALIDADES 4

MAnDADO DE SEGURAnçA 1

TOTAL 139

A proporção entre os temas também se manteve semelhante:

TEmA quAnTIDADE

COnTInUIDADE 16

ESPECIALIDADE OBJETIVA 14

ESPECIALIDADE SUBJETIVA 1

REqUISITOS FISCAIS/PREVIDEnCIáRIOS 24

REGISTRO/REGULARIzAçãO PARCELAMEnTO 3
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VÍCIOS nãO REGISTRAIS 39

OUTROS 4

ExCLUÍDAS 34

OUTRAS ESPECIALIDADES 4

TOTAL 139

6.4. RESULTADOS DE 2011
No ano de 2011, foram publicados 91 acórdãos com os seguintes
resultados:

REsuLTADO quAnTIDADE

PROCEDEnTES 44

IMPROCEDEnTES 12

nãO COnHECIDAS 14

EMBARGOS DE DECLARAçãO 19

OUTRAS ESPECIALIDADES 2

TOTAL 91

Em relação aos temas, os acórdãos foram assim divididos:

TEmA quAnTIDADE

COnTInUIDADE 15

ESPECIALIDADE OBJETIVA 9

ESPECIALIDADE SUBJETIVA 1
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REqUISITOS FISCAIS/PREVIDEnCIáRIOS 11

REGISTRO/REGULARIzAçãO PARCELAMEnTO 3

VÍCIOS DO nEGÓCIO 17

ExCLUÍDAS 33

OUTRAS ESPECIALIDADES 2

TOTAL 91

6.5. RESULTADOS DE 2012
As decisões publicadas em 2012 tiveram os seguintes resultados:

REsuLTADO quAnTIDADE

PROCEDEnTES 58

IMPROCEDEnTES 26

nãO COnHECIDAS 22

EMBARGOS DE DECLARAçãO 14

OUTRAS ESPECIALIDADES 8

AGRAVOS 5

nULIDADE 1

TOTAL 134

Por fim, os temas decididos em 2012 foram os seguintes:

TEmA quAnTIDADE

COnTInUIDADE 13

ESPECIALIDADE OBJETIVA 14
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ESPECIALIDADE SUBJETIVA 1

REqUISITOS FISCAIS/PREVIDEnCIáRIOS 20

REGISTRO/REGULARIzAçãO PARCELAMEnTO 16

VÍCIOS nãO REGISTRAIS 20

ExCLUÍDAS 42

OUTRAS ESPECIALIDADES 8

TOTAL 134

6.6. OBSERVAÇÕES GERAIS

A análise dos dados demonstra que em pouco mais da metade dos
casos (54,93%), a negativa ao registro é mantida pelo Conselho Supe-
rior da Magistratura. Ao mesmo tempo, constata-se que em só 12,5%
dos casos determina-se o registro. Problemas com o procedimento,
que levam ao não conhecimento do recurso (17,7%), são mais fre-
quentes que o julgamento pela improcedência. Julgamentos em
embargos de declaração (8,17%) e agravos de instrumento (2,62%)
vêm logo em seguida. Caso de outras especialidades de registro
(Registro Civil de Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Regis-
tro Civil da Pessoa Jurídica) respondem por 2,77% das decisões.
Finalmente, casos de declaração nulidade totalizam 0,77%. Houve,
apenas, um caso de mandado de segurança.
Os dados consolidados são expostos da seguinte maneira:

AnO P I nC ED AI n OE ms TOTAL18

2008 60 14 17 4 3 1 - - 99

2009 104 18 41 9 6 3 4 - 185

2010 90 11 21 7 3 2 18 1 139

2011 44 12 14 19 - - 2 - 91

2012 58 26 22 14 5 1 8 - 134

TOTAL 356 81 115 53 17 7 18 1 648
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Os dados também permitem afirmar que o número de dúvidas
que chega ao segundo grau é bastante pequeno (média de 129,6 por
ano). Considerando que o Estado de São Paulo conta com mais de
225 comarcas,19 isso significa que a média de dúvidas é inferior a
uma por comarca ao ano. 
Este dado, somado ao alto número de julgamentos em que foi

mantida a negativa ao registro, contraria uma noção difundida de
que há um alto número de devoluções e que tais devoluções decor-
rem de uma interpretação burocrática e excessivamente rigorosa da
lei pelos registradores. Tal constatação, a nosso ver, está mais de
acordo com a estrutura do sistema. Registros imobiliários são exer-
cidos em caráter privado e os registradores só recebem quando efe-
tivamente registram. Assim, parece-nos ilógico imaginar que,
havendo razões jurídicas suficientes para o registro, um registrador
preferisse se negar a prática do ato. Sem dúvida, são necessárias
maiores investigações para compreender as razões da devolução, o
que deverá ser feito na segunda parte da pesquisa quando analisare-
mos o inteiro teor de decisões. 
Chama atenção, ainda, o número de decisões em que não houve

conhecimento do recurso. Recentemente, houve alterações na regu-
lamentação do procedimento para que vícios possam ser sanados
antes da chegada do processo ao tribunal. Surpreende, ainda, o baixo
número de dúvidas relativas a outras especialidades. De fato, as
divergências ocorrem na quase totalidade de casos que envolvem o
registro de imóveis.
Excluídas as dúvidas suscitadas em virtude de negativa de regis-

tro em serventias de outras especialidades, como Registro Civil das
Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas, as decisões foram, em relação ao
tema, divididas da seguinte forma:

AnO C EO Es RfP RP VnR O E TOTAL20

2008 6 16 2 13 10 23 3 26 99

2009 26 22 2 15 11 40 10 5 131

2010 16 14 1 24 3 39 4 34 135

2011 15 9 1 11 3 17 - 33 89
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2012 13 14 1 20 16 20 - 42 126

TOTAL 76 75 7 83 43 139 17 21021 63622

A pesquisa revela que a maioria das devoluções não está direta-
mente ligadas a questões registrais. Devoluções em razão de restri-
ções fiscais e/ou previdenciárias somadas a vícios não registrais,
como, por exemplo, contratação de penhor com prazo superior a
três anos, contratação de Cédula de Crédito Rural com garantia pres-
tada por terceiros, falta de justa causa para imposição de cláusulas
restritivas da liberdade, são os temas discutidos em 139 dos proce-
dimentos de dúvidas. 
Chegaram ao tribunal em razão de restrição fiscal, como indispo-

nibilidade por averbação de penhora em favor da União, falta de
Certidões Negativas de Débitos Previdenciários e Fiscais Federais ou
mesmo falta de recolhimento dos impostos de transmissão, 83 dúvi-
das. Este número é superior ao de dúvidas em razão de violação ao
princípio da continuidade, por exemplo. Se considerarmos, apenas, os
temas essencialmente registrais, o número de dúvidas julgadas e que
tiveram o mérito apreciado pelo Conselho Superior da Magistratu-
ra cairia para 201 em cinco anos, número insignificante para um
Estado como São Paulo. 

7. ANÁLISE DAS DECISÕES
Como já mencionado, só haverá análise das decisões proferidas nos
três temas que apareceram com maior frequência, ou seja, negativas
de registro por restrições fiscais ou previdenciárias. Violação ao prin-
cípio da especialidade objetiva e violação ao princípio da especiali-
dade subjetiva.

7.1. RESTRIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Três situações diferentes são tratadas sob a rubrica restrições fiscais
e previdenciárias:

falta de exibição das certidões negativas de débitos previdenciários•
(emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social) e de débitos
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de contribuições e tributos federais (emitida pela Secretaria da
Receita Federal), conforme art. 47 da Lei n. 8.212/91;

indisponibilidade em razão de penhora averbada em favor da•
Fazenda Nacional (União, suas autarquias e fundações), conforme
art. 53, § 1º, da Lei n. 8.212/91; e

falta de recolhimento dos impostos de transmissão causa mortis ou•
inter vivos.

A exigência de apresentação das certidões negativas de débitos e
a indisponibilidade em função de penhora em favor dos entes fede-
rais foram introduzidas pela reforma da previdência de 1991 com
dois objetivos: evitar o esvaziamento das execuções fiscais (em face
da possibilidade de alienação do patrimônio do devedor) e a puni-
ção das empresas devedoras, já que a falta de exibição das certidões
também impede a contratação com o poder público. 
A fim de garantir sua observância, a Lei n. 8.212/91 prevê, ainda,

que o notário ou registrador que deixar de exigir as certidões men-
cionadas se tornará devedor solidário (art. 48 da Lei n. 8.212/91). 
A análise do conteúdo das decisões ano a ano mostra uma interes-

sante evolução na intepretação da lei federal. Nos anos iniciais, veri-
fica-se que não havia nenhuma exceção à exigência de exibição das
certidões ou da indisponibilidade de bens. Em 2011, constata-se uma
flexibilização deste entendimento, passando-se a admitir a averbação
da penhora posterior, no caso da indisponibilidade, sob o argumen-
to de que o que está vedado é a transmissão e o registro de adjudica-
ções compulsórias, sem a exibição das certidões, sempre que se
pudesse concluir que a empresa estaria dispensada da apresentação de
certidões.23 Em 2012, houve uma completa alteração no entendi-
mento, passando-se ao total afastamento da exigência de apresenta-
ção das certidões, em qualquer caso, e a possibilidade de registro da
alienação em execução forçada, mesmo havendo penhora averbada
em favor da Fazenda Nacional.
Os argumentos utilizados são os seguintes:

I – O STF reconheceu em diversos casos que a exigência da
apresentação das certidões caracteriza sanção política e é,
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portanto, inconstitucional;

II – A arrematação é caso originário de aquisição da
propriedade e, por esta razão, não se aplicam ao adquirente
neste caso, eventuais restrições do transmitente.

Os argumentos utilizados par a adoção de nova orientação foram
expressos na Apelação Cível n. 0018870-06.2011.8.26.0068 –
Barueri, publicada no Diário Oficial de 17/12/2012:

Interessa para o caso em exame, o inciso IV, alínea “b”, que cuida
da necessidade de comprovação da quitação de créditos tributá-
rios, de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias
compulsórias quando do registro na serventia de imóveis dos
negócios jurídicos realizados.
O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionali-
dade do referido inciso, subtraiu-o do ordenamento jurídico por-
que incompatível com a ordem constitucional vigente.
Assim, não há mais que se falar em comprovação da quitação dos
créditos tributários, de contribuições federais e outras imposi-
ções pecuniárias compulsórias para o ingresso de qualquer ope-
ração financeira no registro de imóveis, por representar forma
oblíqua de cobrança do Estado.

Como consequência, no final de 2013, a Corregedoria-Geral de
Justiça alterou as Normas de Serviço dispensando a exibição de cer-
tidões, tanto no momento da lavratura da escritura quanto no
momento do registro.
O alto número de dúvidas em função de restrições previdenciá-

rias (83/636),24 superior ao número de dúvidas que envolvem temas
registrários por excelência evidencia que parte da irregularidade
fundiária é explicada não por deficiências do sistema registral, mas
por problemas ineficiência do Estado brasileiro como um todo.
Transfere-se ao tabelião e ao registrador a fiscalização que caberia
ao Executivo, ou como bem demonstrou a decisão, cobra-se por via
oblíqua, já que, em regra, a máquina estatal não consegue funcionar
eficientemente na inibição da evasão fiscal.
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7.2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA

A regra contida no art. 176 da Lei n. 6.015/73 estabelece quais os
requisitos mínimos para a descrição dos imóveis. Há critérios dife-
rentes para imóveis urbanos e rurais, oriundos de loteamento for-
malmente registrados e provenientes de desmembramentos.
Até a promulgação da atual Lei de Registros Públicos, tomava-se

pouco cuidado com a descrição dos imóveis. O sistema era organi-
zado em torno dos titulares do direito. Embora houvesse um índice
de imóveis (indicador real), não havia nenhuma exigência quanto à
sua descrição. Eram comuns, portanto, transcrição de frações ideais,
de imóveis a ser futuramente especializados (i.e., área de 200,00 m²
dentro das terras do Sr. A) ou descrições sem elementos suficientes
para a identificação do imóvel (por exemplo, uma área de terras no
município X que confronta à direita com o rio Tietê). Além disso, a
regulamentação e o cumprimento à nova lei não foram imediatos.
Desta forma, é possível encontrar imóveis matriculados com descri-
ções não condizentes com a lei. 
A dificuldade em se especializar os imóveis explica-se pela soma

de uma série de fatores, inclusive históricos e políticos. A ocupação
do solo brasileiro se deu de forma bastante desorganizada, sem qual-
quer controle estatal. A primeira Lei de Terras (1850) foi concebida
a partir da constatação de que o Estado não tinha informações quan-
to a quem efetivamente ocupava o território brasileiro. Na atualida-
de, destacam-se dois problemas. Em primeiro lugar, o avanço
tecnológico fez surgir uma demanda por descrições cada vez mais
precisas. Contudo, a obtenção de tais descrições exige o emprego de
aparelhos modernos e caros e mão de obra especializada, o que eleva
os custos. Ao mesmo tempo, há uma falta de planejamento crônica.
A Lei n. 10.267/2001 que criou a obrigatoriedade do georreferen-
ciamento dos imóveis rurais previu que o Governo Federal, por
intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), forneceria os meios necessários à realização do procedi-
mento aos pequenos proprietários. A estrutura para que isso se
tornasse realidade não está até hoje, passados 12 anos da promulga-
ção da lei, completamente pronta. Por esta razão, o prazo final para
o término do georreferenciamento tem sido constantemente adiado.
Um outro exemplo de falhas estatais que comprometem a eficiência
do registro de imóveis está na falta de delimitação dos terrenos que
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são, por destinação constitucional, da União. Para que sejamos capa-
zes de construir um sistema que funcione corretamente, é necessá-
rio levar em conta todos estes fatores limitantes.
A análise das decisões demonstrou que os problemas mais fre-

quentes são:

descrição tão precária que impossibilita completamente a localização•
do imóvel, levando à proibição de abertura de matrícula ou bloqueio
de matrícula eventualmente aberta;

inexistência de registro de loteamento que impede a abertura da•
matrícula do lote;

desmembramentos anteriores sem apresentação de planta,•
impedindo a identificação do imóvel remanescente; e

especialidade de áreas de servidão.•

O tribunal paulista tenta modular os efeitos da deficiência da
descrição e tem permitido a abertura de matrícula ou o prossegui-
mento dos registros, seguidos ou não de bloqueio, dependendo da
descrição, desde que o imóvel não esteja sendo desmembrado e que
a descrição seja idêntica à constante da transcrição anterior. O blo-
queio aplica-se, em regra, somente a alienações voluntárias. A pro-
pósito, Ap. Cível n. 902-6/9 – Ribeirão Pires (DOE de 11/12/2008):

Mostra-se, diante disso, possível o registro pretendido, que ensejará
a constituição do direito real em favor do apelante e de sua cônju-
ge, com determinação, porém, do subsequente bloqueio da matrícu-
la, a prevalecer enquanto não for promovida a necessária retificação,
como admite a jurisprudência recente deste Colendo Conselho
Superior da Magistratura (cf. Apelação Cível n. 000.430.6/4-00,
rel. Desembargador José Mário Antonio Cardinale).
O bloqueio da matrícula, por seu turno, será restrito aos títulos
representativos de alienação voluntária e evitará, enquanto não
for promovida a retificação, nova circulação do domínio que, em
tese, se mostra apta a causar eventuais prejuízos a terceiros que
pretendam adquiri-lo do apelante.
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Na Ap. Cível n.1.132-6/1 o dilema é diretamente enfrentado:

Se há casos em que, apesar de imperfeitas, mostra-se possível a
adoção de descrições constantes de transcrições pretéritas para a
abertura de matrículas, evidente se afigura que, para tanto, é pre-
ciso que propiciem um mínimo, seguro, de informações indi-
cativas da efetiva existência do imóvel e de sua localização.
Conforme revelado pela manifestação do registrador, não é o que
aqui se verifica.
Na verdade, a descrição adotada no formal provém da certidão de
fls. 108, do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, referen-
te à “Transcrição n. 29.653, feita em 12 de dezembro de 1925”.
Patentes, pois, a ancianidade e a deficiência de tal descrição, que
traz menções vetustas e vagas, tornadas ainda mais esfumadas pela
bruma do tempo.
Descabida a pretensão de invocar o princípio da continuidade
para perpetuar essa incerteza manifesta. Tal princípio, como sabi-
do, tem o escopo de garantir a higidez da cadeia registral e não
o de eternizar defeitos.
Na hipótese dos autos, impende preservar outro princípio funda-
mental, qual seja o da especialidade.
Tal preceito, no dizer de Afrânio de Carvalho, “significa que toda
inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individuado”.
Pondera que, para tanto, há requisitos a serem observados. “Esses
requisitos são os dados geográficos que se exigem para individuar
o imóvel, isto é, para determinar o espaço terrestre por ele ocupa-
do” (Registro de Imóveis, 4ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 1998,
p. 203).

Nos casos em que o imóvel sofreu desmembramentos ou quando
o loteamento não foi registrado, tem-se decidido pela inviabilidade
do registro. Este tema merece uma pequena digressão. Embora não
seja responsável pelo maior número de devoluções em razão da falta
de especialidade, a negativa da matrícula por falta de registro do lotea-
mento é um dos problemas mais sérios enfrentados pelo registro de
imóveis, já que dificilmente pode ser solucionada pelo adquirente
sozinho. Nestes casos, o único caminho existente é a regularização
fundiária. A medida provisória que criou o programa Minha Casa,
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Minha Vida introduziu uma série de mecanismos com o intuito de
facilitar estes processos. Ainda que os atos a serem praticados no regis-
tro imobiliário sejam gratuitos nestes casos, por força da própria lei,
há outros custos, com elaboração de plantas e preparação de docu-
mentos. Em regra, portanto, programas de regularização fundiária só
chegam a termo quando realizados pelo poder público e/ou organi-
zações não governamentais. A regularização da área no Morro do
Cantagalo no Rio de Janeiro é um bom exemplo de como a socie-
dade civil e o terceiro setor podem auxiliar neste processo.
Um segundo entrave para a regularização fundiária ocorre quan-

do a área ocupada é pública.25 Áreas públicas são imprescritíveis, o que
significa que, por mais antiga que seja a ocupação, é indispensável que
o Estado transfira as áreas aos particulares. Tal processo é bastante com-
plexo, porque envolve um grande número de agências estatais e, muitas
vezes, a atuação conjunta dos poderes municipal, estadual e federal, o
que não é simples, até mesmo por razões políticas.
Finalmente, há questionamentos quanto à “mensagem” que se passa

com a realização de regularização fundiária indiscriminada. Várias
exigências da Lei do Parcelamento do Solo encontram respaldo na
necessidade de planejamento urbanístico. Todas as grandes cidades
brasileiras sofrem com sérios problemas de infraestrutura, que vão da
falta de saneamento básico a complexas questões de mobilidade urba-
na. Dentro desse contexto, muitos acreditam que regularizar indiscri-
minadamente pode sinalizar aos proprietários que a melhor maneira
de parcelar suas áreas é estimular a ocupação ou mesmo a venda sem
o respeito à lei, transferindo-se ao governo os custos da regulariza-
ção fundiária.26

A nossa conclusão é a de que a falha na especialização dos imó-
veis é o problema mais sério enfrentado pelo registro de imóveis
brasileiro. A eficiência do sistema depende da correta descrição dos
bens e, ao mesmo tempo, a correta descrição dos bens depende da
criação de uma infraestrutura que está além da função registral.

7.3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

O último grupo de decisões a ser analisado trata da continuidade. A
regra da continuidade, consubstanciada no art. 195 da Lei de Regis-
tros Públicos, determina que aquele que transmite ou onera o imóvel
conste da matrícula como seu proprietário. A grande maioria das
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devoluções decorrentes do desrespeito à Continuidade envolve títu-
los judiciais nas seguintes situações:

penhora ou arrematação de terrenos em execuções movidas con-•
tra aquele que não consta da matrícula como proprietário. São
particularmente comuns a devolução de Carta de Arrematação
expedidas em ações trabalhistas em que o imóvel está registrado
em nome do sócio (e não da empresa reclamada) sem a prévia
desconsideração da personalidade jurídica) ou em nome de ter-
ceiro, em razão de alienação, sem a desconstituição do negócio
jurídico anterior;

transmissão sem o registro de partilhas, seja por sucessão causa mortis,•
seja por divórcio ou separação;

registro de desapropriações amigáveis,27 sem que o imóvel este-•
ja registrado em nome do “alienante”.

Este último caso está superado, já que em 2012 o Conselho Supe-
rior da Magistratura em importante alteração de entendimento há
muito consagrado, decidiu que a desapropriação amigável também
caracteriza aquisição originária da propriedade.
O baixo número de devoluções por violação à regra da continui-

dade em transmissões voluntárias não é de surpreender. O tabelião, ao
lavrar a escritura pública de transmissão ou constituição de garantia
sobre o imóvel, toma o cuidado de verificar a regularidade do regis-
tro. As Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de São Paulo expres-
samente determinam que o tabelião deve abster-se de lavrar escrituras
sem que o imóvel esteja registrado em nome daquele que comparece
como outorgante. Quando não há este registro, os tabeliães costumam
fazer constar da própria escritura, para eximir-se de responsabilidade
civil ou funcional, que o outorgado foi alertado que o registro da
escritura dependeria do registro do título anterior.
No entanto, a análise das decisões demonstrou que está havendo

um aumento do número de devoluções que envolvem transmissões
após divórcio ou separação. Este fenômeno pode ser explicado pelo
significativo aumento do número de divórcios no país nos últimos
anos. De acordo com dados do IBGE, este número cresceu 45,6%28

UM RETRATO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

64 : sumáRIO



só entre 2010 e 2011. Estes dados refletem, em parte, a alteração
da legislação para permitir sempre o divórcio direto, mas, de qual-
quer forma, há uma tendência de aumento já observada desde os
anos 1980. 
Além disso, de fato, a legislação civil é bastante confusa ao lidar

com esta questão, já que a partilha dos bens do casal não precisa ocor-
rer no momento da separação ou mesmo do divórcio. Sem a partilha,
mantém-se o estado de mancomunhão dos bens adquiridos na cons-
tância do casamento, na hipótese de o matrimônio ter sido contraído
no regime da comunhão parcial ou separação obrigatória (aplicação
da Súmula 377 do STF) ou de qualquer bem, no caso da comunhão
universal. Mantida a mancomunhão, um cônjuge não pode alienar
“sua parte” no imóvel. Na realidade, o estado de mancomunhão sig-
nifica que a fração de cada cônjuge não pode ser extremada. Para que
a mancomunhão seja extinta, é necessário o registro da partilha. Só
aí os cônjuges passam a ter a livre disposição da parte que lhe coube
dos bens.
A falta de acordo ou mesmo de conhecimento faz com que, em

regra, a partilha não seja realizada no momento da efetivação do
divórcio, o que eterniza uma situação que deveria ser provisória e que
só é enfrentada quando se resolve alienar os bens. A hipótese aqui não
é, portanto, de necessidade de reforma da lei registrária, mas sim da lei
civil que precisa ser simplificada.
Em número bastante menor, há dúvidas de que aparecem em razão

de controvérsias em relação à transferência em virtude de sucessão
causa mortis, normalmente quando várias sucessões precisam ser regis-
tradas. Como o inventário ou arrolamento de bens são procedimen-
tos de jurisdição voluntária, quando os herdeiros são maiores e
capazes, os juízes têm por hábito homologar partilhas sem um rigoro-
so controle. Por esta razão, é grande o número de devoluções que
envolvem formais de partilha. O Conselho Superior da Magistratura
recentemente alterou o entendimento segundo o qual o registrador
poderia questionar a partilha homologada. De acordo com o entendi-
mento atual, havendo homologação, ainda que nela haja vício naqui-
lo que foi decidido,29 deve ser feito o registro. 
A negativa de registro de arrematações em execuções trabalhistas

é, pela sua frequência e consequências, um tema que precisa ser melhor
discutido e regulado. São frequentes conflitos entre registradores e
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Juízes do Trabalho, não sendo rara a emissão de mandados de regis-
tro com ordem de prisão em caso de descumprimento ou sob pena de
caracterização do crime de desobediência. Recentemente, o STF
(HC n. 85.911-9/MG) decidiu que a negativa do registro não carac-
teriza desobediência porque é atribuição do registrador zelar pela
regularidade e eficácia dos registros de imóveis. 
Para compreender estes conflitos, é preciso ter em mente que o

registrador responde civil e objetivamente quando pratica ato em
desacordo com a lei, o que não ocorre com o juiz, salvo em caso de
comprovada má-fé. Na tentativa de diminuir o número de conflitos,
a Corregedoria-Geral de Justiça fixou entendimento de que o regis-
trador deve devolver mandados de registro irregulares uma vez,
alertando o juiz das exigências, para se resguardar de eventual res-
ponsabilização. Reiterando-se a ordem, ela deve ser cumprida.
É preciso, ainda, compreender que, se, por um lado, a negativa do

registro de ordens judiciais pode comprometer a eficiência da justiça
e contribuir para a sensação de impunidade, de outro, o registro de
ordens contrárias ao ordenamento jurídico contribui para o aumento
da insegurança jurídica. Há, portanto, bens jurídicos extremamente
relevantes em choque e a questão não pode ser traduzida corretamen-
te se a tratarmos como um conflito entre formalismo e eficiência.
Aqui, claramente se faz necessária uma reforma da legislação visando
à harmonização dos interesses e aos valores em jogo, adotando-se
uma solução que possa contemplar os dois interesses.

8. CONCLUSÃO
Apesar de todas as limitações do método e do próprio objeto de pes-
quisa, acreditamos que os dados obtidos permitem conclusões impor-
tantes sobre o funcionamento do sistema de registro de imóveis.
Em primeiro lugar, o baixo número de recursos somado ao alto

índice de decisões que mantêm a negativa ao registro contrariam,
em parte, a crença de que o entrave ao bom funcionamento do sis-
tema seria uma interpretação extremamente formalista da lei pelos
registradores.
Confirmou-se, ainda, uma suposição inicial de que o problema

registrário mais sério é a dificuldade na especialização dos imóveis.
Tal problema pode ser solucionado de duas formas: ou aceitamos que
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não temos condições econômicas e estruturais de realizar um amplo
levantamento das terras brasileiras e nos contentamos com descrições
menos precisas ou nos comprometemos em realizar um amplo mapea-
mento do território brasileiro assumindo o enorme custo para a sua
efetivação. Deixamos claro, entretanto, que não há uma resposta
única. Esta é uma opção a ser tomada considerando as limitações e
prioridades do Estado Brasileiro e não modelos estrangeiros pouco
conectados com nossa realidade.
Por fim, a constatação de que uma parte significativa das devolu-

ções é causada por exigências não registrárias sinaliza que a solução
do problema registral passa pela solução de muitos outros problemas
do Estado brasileiro e que a reforma do sistema de registros de imó-
veis pode ser insuficiente para que, de fato, atinjamos um estágio em
que o registro é a regra e não a exceção. Em outras palavras, pouco
adiantará agilizar e simplificar o registro, se ele continuar funcionan-
do como um grande fiscal de obrigações de toda ordem. A cada nova
fraude ou golpe, a tendência do Estado brasileiro é a de criar um
novo mecanismo burocrático visando à eliminação completa do risco,
o que sabemos ser, na realidade, impossível. Como exemplo recente,
temos a recomendação de apresentação de mais uma certidão, isto é,
a certidão negativa de débitos trabalhistas. Obviamente, a intenção de
evitar que o adquirente venha a ser surpreendido com uma execução
trabalhista contra o alienante é excelente. Contudo, ao final, a impres-
são para o cidadão que adquire ou vende um imóvel é de que este é
mais um documento a ser obtido a duras penas e que, ao mesmo
tempo, não será suficiente para garantir a higidez de sua aquisição, já
que na praxe presume-se a má-fé e não o contrário.
A linha que separa o que é uma exigência legítima para a manu-

tenção da segurança jurídica e uma exigência burocrática é, portanto,
muito tênue. A reposta que damos à pergunta que propusemos no
início é de que o sistema não é burocrático, o que, frise-se, não sig-
nifica dizer que ele não possa e não deva ser melhorado, se pensarmos
que o paradigma que inspirou a sua criação foi o modelo germâ-
nico, em que o registro cria um atestado de legalidade. Contudo, o
preço que pagamos por isso é o de deixar grande parcela da popu-
lação desprotegida. 
Tais problemas devem ser levado em conta pelo Estado brasilei-

ro ao tratar do registro eletrônico, sob pena de passados outros 40
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anos, ainda não termos um registro de imóveis que atenda às neces-
sidades brasileiras.
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Na exposição de motivos do Projeto de Lei que deu origem à lei, o3

Deputado Accioly Filho explica: O Decreto-lei n. 100, de 21 de outubro de 1989,
que dispõe sobre a execução dos serviços concernentes aos registros públicos
estabelecidos no Código Civil e legislação posterior, teve sua prorrogação duas
vezes e nos decretos que determinam tais prorrogações foi apresentada, como
justificativa principal, a exiguidade do tempo de que dispunham os oficiais do
registro para mandarem confeccionar os livros de escrituração.

Na realidade, o tempo não era exíguo, pois, entre a data de promulgação
do decreto (21/10/1969) e a prevista originariamente para a sua execução
(29/04/1970), os livros poderiam ter sido confeccionados sem qualquer dificuldade.
Em verdade, a execução da lei estava prejudicada por impropriedades em seu texto,
principalmente no que se relaciona com o perfeito entendimento do processo de
escrituração no registro de imóveis. Diário do Congresso Nacional, de 5 de setembro
de 1970. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD05
SET1970.pdf#page=10>.

Com o promulgação da Lei n. 10.931, em 2004, passou-se a admitir a4

retificação do registro diretamente na serventia imobiliária, sempre que não
há conflito.

É preciso dizer, ainda que fugindo do tema central desta pesquisa, que5

a adoção dessas medidas da forma em que foi feita evidencia a falta de
comprometimento do Estado brasileiro com os problemas das cidades e do
planejamento urbano. Medidas de regularização fundiária são essenciais para a
democratização do acesso à terra, mas devem ser tidos como medidas emergenciais.
O Estado não pode abdicar de sua função planejadora do uso do solo. Programas de
regularização fundiária desacompanhados ou não seguidos de mudanças necessárias
na lei tendem a se perpetuar, já que não se cuidou das causas da informalidade
em primeiro lugar.

É preciso levar a sério a advertência feita por Peter Dale e John McLaughlin:6

“As técnicas de boa administração da informação são claramente melhoradas
quando técnicas apropriadas de tecnologia informática são utilizadas. Entretanto,
utilizar computadores em operações ineficientes resulta em pouca melhora do
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processo total; sendo que o resultado final é a informatização da bagunça a grande
custo” (1999, p. 35). O problema não é exclusivamente brasileiro. Susan Nichols
ressalta: “Land reform and information technology have inspired renewed interest
in land registration and have provided the rationale for many projects to introduce
improved systems. But Project managers have sometimes ignore dor misunderstood
fundamental problems, technology has not Always been used to full advantage, and
opportunities to make more effective improvements have frequently been lost.
Many of the difficulties result from three problems which are adressed in this thesis.
The first it that the function and objectives of land registration have been too
narrowly defined to meet the emerging needs in society for land tenure
information. Secondly, unquestioned belief in the merits or demerits of certain
land registration models has led to sterile, theoretical debates over systems that
were designed, often over a century ago, to meet the needs of specific countries.
Attention has thus been diverted from more fruitful exploration of alternatives that
may be more appropriate in a world of changing information requirements. Related
to this, but a separate issue, is the problem of how appropriate land registration
reforms can be designed and implemented – what are the requirements and
constraints, what are the priorities, and what are the option?” (NICHOLS, p. 9-10.
Disponível em: <http://www2.unb.ca/gge/Pubs/TR168.pdf>). 

Este é o entendimento manifestado pelo Presidente da MRV, empresa7

responsável por grande parte das obras do “Programa Minha Casa, Minha
Vida” em entrevista concedia ao jornal A Folha de São Paulo publicada no dia
20 de novembro de 2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
fsp/mercado/139757-falta-de-regras-tira-competitividade-da-construcao-
no-pais.shtml>. No mesmo sentido, a série de reportagens veiculadas no
Jornal Nacional, da Rede Globo, na segunda semana de novembro. Disponível
em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/serie-especial-
mostra-burocracia-que-inferniza-a-vida-dos-brasileiros/2933966//>.

Ver Apelações Cíveis n. 072621-0/7 (Brotas) e 065090-0/8 (Atibaia).8

Como salienta Tim Hanstad, os egípcios já realizavam registro de terras9

há 3.000 anos a.C. Os romanos também mantinham um cadastro com fins fiscais
que foi utilizado em vários países europeus até muito tempo depois do colapso
do Império Romano. William I, o Conquistador, encomendou em dezembro de
1085 um amplo levantamento das propriedades na Inglaterra, dando origem ao
Domesday Book, que é utilizado até hoje como importante fonte histórica (sobre
o Domesdaybook, consultar: <www.domesdaybook.co.uk>) (HANSTAD, 1997-
1998. Disponível em: HeinOnline).

“The bundle of rights metaphor was intended to signify that property is10

a set of legal relationships among people and is not merely ownership of ‘things’
or the relationship between owners and things.” (JOHNSON, 2007, p. 249)
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Há necessidade aqui de um esclarecimento técnico-semântico. Em inglês,11

os termos utilizados são deed registration e title registration. A tradução mais
apropriada para a palavra deed é escritura, que no jargão brasileiro é normalmente
referida como título por instrumento público. Preferimos utilizar a denominação
registro de títulos por estar ela consagrada no Brasil. É preciso ressaltar, no
entanto, que o registro de títulos mencionado aqui não é equivalente a title
registration, que nós denominaremos registro de direitos.

Meu objetivo aqui é o de apenas introduzir um vocabulário comum para12

a compreensão dos temas que serão discutidos no restante da pesquisa. Não se
trata, portanto, de uma tentativa de conceituar ou de iniciar um debate teórico
aprofundado sobre o significado ou alcance dessas regras. Para uma análise
detalhada dos princípios registrários, remetemos o leitor à obra de Afrânio de
Carvalho (2001).

Os chamados princípios registrários são regras contidas na Lei de13

Registros Públicos que estabelecem diretrizes gerais para o funcionamento
do sistema. Não se trata, pela formulação da própria lei, de princípios no
estrito sentido teórico. Muito embora a nomenclatura esteja consagrada na
praxe, não nos parece correto continuar a repeti-la. Assim, de agora em diante,
utilizaremos a palavra regra, que é a que melhor descreve teoricamente os
dispositivos legais mencionados.

Há um capítulo inteiro dedicado aos problemas terminológicos da lei no14

clássico livro de Afrânio de Carvalho (2001, p. 115-135).

Segundo definição contida no Dicionário Aurélio, “averbar” é “escrever em15

verba, à margem”.

As consultas foram realizadas diretamente no site do Diário Oficial do16

Estado de São Paulo (disponível em: <www.dje.tjsp.jus.br>) entre novembro de
2012 e maio de 2013.

Pensou-se, ao iniciar a pesquisa, em comparar o número de imóveis17

inscritos no cadastro fiscal das prefeituras com o número de imóveis registrados.
Contudo, até mesmo em São Paulo, há várias serventias que compreendem mais
de um município, o que exigiria um levantamento muito mais complexo do que
uma mera comparação entre números fornecidos. Além disso, para que este
experimento funcionasse, seria necessária uma colaboração irrestrita dos
registros imobiliários, o que não ocorreu.

Sendo Procedente (P); Improcedente (I); Não Conhecidas (NC); Embargos18

de Declaração (ED); Agravo de Instrumento (AI); Nulidade (N); Outras
Especialidades (OE); e Mandado de Segurança (MS)
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Dado obtido em 27 de julho de 2013 em consulta ao site<www.mp.sp.gov.19

br/assessoria/comarcas/COMARCA/MUNICIPIO>. 

Sendo Continuidade (C); Especialidade Objetiva (EO), Especialidade20

Subjetiva (ES); Restrições Fiscais e Previdenciárias (RFP); Registro/
Regularização de Parcelamento (P); Vícios Não Registrais (VCN); Outros (O);
e Excluídas (E).

Foram excluídas as decisões que não adentraram ao mérito, as proferidas21

em embargos de declaração, agravo de instrumento e mandado de segurança.

Foram consideradas apenas as decisões proferidas em decisões que22

envolvem registro de imóveis, tendo sido, portanto, excluídas as decisões proferidas
em dúvidas de outras especialidades.

Em grande parte dos casos, a adjudicação compulsória é proposta quando23

o compromissário comprador já não tem nenhum contato com a vendedora ou,
ainda, no caso do encerramento das atividades da empresa sem que ela deixe
alguém responsável por cumprir os compromissos. Por esta razão, na maioria dos
casos, não se tem acesso nem sequer aos atos constitutivos da empresa.

O número de decisões em função do não recolhimento dos impostos de24

transmissão é quase incipiente.

Se a área é pública, normalmente é necessária a prévia discriminatória,25

para a qual poucos entes públicos têm estrutura. Várias áreas públicas são de
proteção ambiental, razão pela qual é necessária a discussão política da
conveniência da regularização, o que envolve a avaliação da antiguidade da
ocupação, possibilidade de recuperação ambiental da área etc. Finalmente, há os
problemas jurídicos de desafetação da área e doação ao particular. Um relato da
dificuldade em se conseguir a transferência da área pública ao particular pode
ser lido no livro O galo cantou: a regularização fundiária do Morro do Cantagalo. Em
Cubatão, litoral de São Paulo, aguarda-se por mais de seis meses a autorização
da Advocacia-Geral da União para a doação de várias áreas para o término de
programas de regularização fundiária.

Foi o que aparentemente ocorreu no Jardim Iguatemi, na zona leste da26

Capital de São Paulo, desocupado em 26 de março de 2013. A participação do
proprietário da área é investigada hoje pelo Ministério Público.

As desapropriações amigáveis são levadas a termo por escritura pública,27

quando o poder público e o desapropriado entram em acordo quanto ao valor da
indenização. Nestes casos, entendia-se que não havia transmissão forçada, razão
pela qual a desapropriação não constituía aquisição originária da propriedade.
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Fonte IBGE. Resultado disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Registro_28

Civil/2011/rc2011.pdf>. 

Uma das situações mais comuns é o que costuma chamar-se partilha per29

saltum. A transmissão direta do autor da herança ao seus netos, por exemplo,
quando no momento da morte o filho ainda era vivo e, em razão do saisine,
chegou a adquirir o bem.
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