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O sistema imobiliário brasileiro sofreu profundas alterações nos últimos 
anos, sem dúvida, o maior objetivo do Legislador em todas as mudanças 
foi promover a regularização das centenas de milhares de bens imóveis à 
margem do registro de imóvel, alheios ao Estado.
 
A mantença do bem imóvel à margem do fólio real é extremamente
prejudicial ao real proprietário, ao terceiro e ao Estado – em linhas gerais, prejudicial ao real proprietário, ao terceiro e ao Estado – em linhas gerais, 
vale salientar as principais dificuldades a cada um dos atingidos:
 

          I. Ao real proprietário – pessoa que ganhou, recebeu como forma de 
pagamento, herdou ou mesmo comprou o imóvel mas nunca registrou o 
bem em seu nome – valendo salientar que o não registro do bem obsta o 
reconhecimento da propriedade pela Lei de Registros Públicos - é 
profundamente temerário: a) o bem não poderá ser dado em garantia (com 
a devida averbação ou registro da garantia junto a matricula do imóvel), 
tampouco não será possível realizar regularmente nenhum loteamento ou 
incorporaçãoincorporação imobiliária na área; b) o valor do imóvel sofrerá significativa 
desvalorização em negócios futuros (ante a falta de registro em nome do 
proprietário ou mesmo pela falta de averbação de construções existentes); 
c) possíveis permutas de imóveis não serão registradas (fragilizando a 
situação jurídica dos permutantes); d) questões de ordem tributária são 
preocupantes também – sonegação fiscal, acréscimo de patrimônio sem 
lastro declarado, dentre outras questões; e) impossibilidade de 
integralizaçãointegralização de capital social com os imóveis irregulares; f) repasse do 
problema com o imóvel irregular para os herdeiros (cônjuges e 
descendentes, ascendentes e demais beneficiados); g) necessidade de 
defesa processual do imóvel a qualquer momento (embargos de terceiro) na 
hipótese de constrição judicial do imóvel registrado em nome de devedor 
que figure ainda como dono da coisa; h) dificuldade de regularização do 
imóvel junto a Prefeitura no tocante a questões administrativas 
(regularização(regularização de construções, novas construções, tributos e taxas 
incidentes no bem) – dentre outros impactos negativos;
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          II. Ao terceiro – não regularizado formalmente o imóvel (com o 
registro no Registro de Imóveis competente), todo negócio jurídico que 
envolva o bem será cercado de insegurança jurídica (preocupação 
permanente quanto a possível perda (ou discussão, no mínimo) do bem): a) 
arrendamentos rurais; b) aquisição de imóvel (terrenos, casas, 
apartamentos, lotes, salas comerciais e demais espaços imobiliários); c) 
aceitação de imóveis irregulares em garantia (o que fragilizará 
sobremaneirasobremaneira o direito de preferência); d) não admissão de recebimento de 
bens imóveis irregulares para fim de integralização de capital social de 
empresas – dentre outros impactos negativos;
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     III. Estado – a irregularidade do imóvel junto ao Registro de Imóveis 
fragiliza o controle do Poder Público no tocante: a) ao recolhimento de ITBI 
e ITCMD; b) ao ganho patrimonial e declaração de IR; c) a sonegação fiscal; 
d) parcelamentos irregulares do solo; e) aspectos ambientais e urbanísticos 
– dentre outros impactos negativos.
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Por todo o apresentado, mostram-se claros os diversos elementos 
motivadores para regularização dos imóveis – mas interpretar as reformas 
ocorridas na Lei de Registros Públicos, Código Civil e por leis esparsas, 
notadamente pela Lei 13.465/17 como instrumentos exclusivos da 
regularização de imóveis é muito pouco.
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O legislador infraconstitucional promoveu significativas alterações na 
estrutura dos direitos reais, claro, primeiramente, objetivando facilitar a 
regularização dos imóveis, mas a gama de novos direitos e, portanto, de 
negócios jurídicos imobiliários criados, é marcante - como por exemplo: 
condomínio de lote, condomínio urbano simples e direito de laje (além das 
Reurb-S e Reurb-E).
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