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PARA QUÊ?      PARA QUEM?







1. Palco imediato da atividade humana (POSSE).
• Ex: moradia, indústria, comércio, serviços, 

agricultura, extrativismo, etc.

2. Alavancagem econômica (PROPRIEDADE 
FORMAL).
• Garantia real em operações de crédito, para 

cidadãos e empresas.

Imóveis irregulares não são aceitos como 
garantia pelo sistema financeiro para a redução 
de taxa de juros de empréstimos!

IMÓVEIS – DUPLA FUNÇÃO



CADASTRO X REGISTRO



POPULAÇÃO URBANA BRASILEIRA: 84,4%*

POPULAÇÃO URBANA EM MG: 85,3%*

*FONTE: CENSO IBGE 2010.

ESTATÍSTICAS 
POPULACIONAIS



IMÓVEIS URBANOS NO BRASIL:
• APROX. 60 MILHÕES*.

IMÓVEIS URBANOS IRREGULARES NO BRASIL:
• APROX. 30 MILHÕES*.

IMÓVEIS URBANOS IRREGULARES EM MINAS 
GERAIS:
• APROX. 3 MILHÕES*.

*(ESTIMATIVA DO EXTINTO MCIDADES, A PARTIR DO CENSO IBGE.)

ESTATÍSTICAS 
IMOBILIÁRIAS



LEI DE TERRAS, DE 1850
O problema da medição das terras:

“Art. 7º O Governo marcará os prazos dentro dos 
quaes deverão ser medidas as terras adquiridas 
por posses ou por sesmarias, ou outras 
concessões, que estejam por medir, assim como 
designará e instruirá as pessoas que devam fazer 
a medição, attendendo ás circumstancias de cada 
Provincia, comarca e municipio, o podendo 
prorogar os prazos marcados, quando o julgar 
conveniente, por medida geral que comprehenda 
todos os possuidores da mesma Provincia, 
comarca e municipio, onde a prorogação 
convier.” 



LEI DE TERRAS, DE 1850
Domínio Público x Domínio Particular:

“Art. 10. O Governo proverá o modo pratico de 
extremar o dominio publico do particular, 
segundo as regras acima estabelecidas, 
incumbindo a sua execução ás autoridades que 
julgar mais convenientes, ou a commissarios 
especiaes, os quaes procederão 
administrativamente, fazendo decidir por arbitros 
as questões e duvidas de facto, e dando de suas 
proprias decisões recurso para o Presidente da 
Provincia, do qual o haverá tambem para o 
Governo.” 



LEI DE TERRAS, DE 1850
O efeito da falta de título:

“Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar 
titulos dos terrenos que lhes ficarem pertencendo 
por effeito desta Lei, e sem elles não poderão 
hypothecar os mesmos terrenos, nem aliena-los 
por qualquer modo.”  



LEI DE TERRAS, DE 1850
Registro do Vigário:

“Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por 
freguezias o registro das terras possuidas, sobre 
as declaracões feitas pelos respectivos 
possuidores, impondo multas e penas áquelles 
que deixarem de fazer nos prazos marcados as 
ditas declarações, ou as fizerem inexactas.” 



• A criação dos Ofícios de Registro de 
Imóveis no Brasil, com a Lei 1.237, de 
1864, teve por finalidade acabar com a 
dualidade de registros (do Comércio e do 
Vigário) instaurada em 1850, e unificar o 
sistema de registro de propriedade e 
registro de garantias reais imobiliárias!

• Contexto rural (ainda hoje): crédito rural 
alcança juros mais baixos, entre outras 
razões (além dos subsídios) porque 
imóveis, equipamentos e/ou produção são 
dados em garantia.

CRIAÇÃO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS



DECRETO-LEI 58/1937
• Parcelamento Urbano e Rural.

DECRETO-LEI 271/63
• Transferência de áreas públicas, aprovação.

LEI FEDERAL 6.766/79 
• Lei de Parcelamento do Solo Urbano.

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 
NO SÉCULO XX E LEGISLAÇÃO 
FEDERAL:



RELAÇÃO 
CARTÓRIO 
E  MUNICÍPIO



1. Municipio de envia dados do 
ITBI de 2014 ao CRI. (Foto 3, 
abaixo)
2. Municipio envia dados 
completos do IPTU ao CRI 
3. CRI faz trabalho de 
geolocalização dos Índices 
Cadastrais;
4. CRI geolocaliza matrículas 
urbanas com Índice Cadastral;
5. CRI fornece sistema para 
Prefeitura de Itabira.













OBRIGADO!
oficial@registroitabira.com.br
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