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1. INTRODUÇÃO 
O propósito deste artigo é tecer algumas considerações sobre os efeitos da 

existência de imóveis irregulares no Brasil. 
Com base nos indícios de que aproximadamente metade ou mais dos imóveis 

do Brasil não esteja regularmente documentada, são pelo menos duas as 
consequências desse fenômeno: em primeiro lugar isso seria sinal de que alguma 
deficiência grave ocorre dado que talvez a maioria da população não está acessando 
os mecanismos institucionais do direito para regularizar sua propriedade de imóveis. 

Em segundo lugar isso contribui para as altas de juros praticadas no Brasil. Ao 
não poder recorrer às linhas de crédito tendo como garantia a base existente de 
imóveis pela sua condição irregular, a população está sendo prejudicada pela restrição 
de acesso ao crédito a custos mais baixos, bem como a volumes maiores de crédito, e 
a prazos mais longos para sua amortização.  

E finalmente, a regularização desses imóveis teria efeitos positivos não apenas 
no acesso ao crédito, mas também na riqueza disponível para os proprietários desses 
imóveis, uma vez que a regularização resulta na valorização das propriedades em 
questão. Segundo os estudos do economista peruano  Hernando de Soto haveria um 
impacto inédito na distribuição de riqueza em termos do valor total, bem como do seu 
efeito distributivo para parcela muito grande da população. 
 
 
2. ESCOPO  

A abordagem predominante na questão dos imóveis com documentação 
irregular no Brasil é com foco na problemática relacionada a habitação para 
população de baixa renda. São inúmeras, e frequentes as ações e políticas 
governamentais, em todos os três níveis de governo, voltadas para a regularização 
fundiária, sempre com ênfase nos imóveis da populações de menor renda. 

Veremos aqui como essa é uma apenas uma parte do problema, que é 
meritória sem dúvida, mas o ponto principal é que as abordagens habituais deixam de 
enfrentar o problema que não se restringe à essa faixa da população. 

As estatísticas de imóveis no Brasil são muito pobres. A única estatística 
relevante e regular a esse respeito se refere aos domicílios que a PNAD Contínua do 
IBGE apresenta. O domicílio é a unidade básica da pesquisa (que não por acaso tem  
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Domicílio no nome – Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios Contínua). 
Definição contida na metodologia da PNAD Continua:   
 

Considera-se domicilio o local estruturalmente separado e independente que 
se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo 
utilizado como tal na data de referência da pesquisa. 1 

 
Um domicílio pode ser uma casa ou apartamento, ou um puxado num posto de 

gasolina, um barraco, ou um cercado de tapume sob uma ponte. O foco do conceito é 
a unidade familiar que o domicílio abriga. 

Apesar do conceito de domicílio da PNAD não ser o mesmo de imóvel 
residencial, é possível afirmar que a grande maioria dos domicílios da PNAD é 
composta de imóveis residenciais. Ao utilizarmos as estatísticas de domicílio da 
PNAD, temos clareza que os conceitos de domicílio e de imóvel residencial não são 
exatamente os mesmos, apesar da grande similaridade, mas a semelhança permite o 
uso dessa informação com as ressalvas expostas. 

No nosso caso estamos nos referindo ao bem composto por uma construção e 
o correspondente terreno ou fração dele, no caso de apartamentos e condomínios em 
geral. E que, além de ter um uso como abrigo de uma unidade familiar, o bem tem 
uma existência documental, ou titularidade, que pode ou não estar regular, sendo este 
o caso dos imóveis irregulares o foco deste trabalho. Um imóvel irregular é um 
imóvel sem matrícula atualizada no Cartório de Registro de Imóveis - CRI. Existem 
várias possibilidade para que um imóvel seja considerado irregular. Pode ir desde a 
ocupação informal de um terreno público ou privado, passando por terreno em 
loteamento que não tenha sido devidamente constituído respeitando as normas 
municipais e ambientais, até um imóvel que tenha tudo isso regular, mas que não 
tenha nada além de um contrato de compra e venda, ou finalmente que tenha este 
último, mas que não tenha sido devidamente atualizado no CRI. 
 
3. INCIDÊNCIA DE IMÓVEIS IRREGULARES: VALORIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA 

Há vários estudos e textos fazendo referência a um percentual muito elevado 
de imóveis residenciais com documentação irregular. 

Reydon, B et al.2, em estudo conjunto realizado entre Unicamp e BID  - Banco 
Interamericano de Desenvolvimento ,  para famílias com renda de até 7 salários 
mínimos na Região Metropolitana de Campinas, constatou que 69,5% das residências 
não tinham sua documentação regular. 

 

																																																								
1	PNAD	Pesquisa	Nacional	de	Amostragem	de	Domicílios	Contínua	–	Notas	Metodológicas	–	
IBGE	-2014	
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_ís_continua/N
otas_metodologicas/notas_metodologicas.pdf	
2	REYDON,	Bastiaan	Philip;	SIQUEIRA,	G.	P.	;	FERNANDES,	Vitor	Bukvar	.	Informality	in	the	
Brazilian	housing	market:	the	case	of	the	Metropolitan	region	of	Campinas	-	SP	(RMC).	In:	Annual	
World	Bank	Conference	on	Land	and	Poverty,	2018,	Washington.	Annals	of	World	Bank	
Conference	on	Land	and	Poverty	2018,	2018. 
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Hoffmann, R.3 em estudo de 2019 sobre distribuição de renda, informa que 

95%  da população do estado de São Paulo tem renda familiar inferior a 7 salários 
mínimos de 2017, ou R$6.559. (1 SM de 2017 = R$937,00). Essa referência é muito 
boa para a fundamentação dos números apresentados por Reydon et al., dado que 
ambos tomaram como fonte a renda domiciliar da PNAD Continua anual de 2017.   

O número apresentado na pesquisa da Unicamp é surpreendentemente 
elevado. Mesmo que ela tenha se limitado à população de renda familiar de até 7 
salários mínimos, a informação é de gr-ande relevância tendo em vista que engloba 
95% ou mais da população.  

Ávila e  Ferreira 4, em estudo sobre os vários tipos de documentos e de 
situações de titulação no Estado de Minas Gerais, informa números que oscilam entre 
44% e 63% quanto à irregularidade da titulação. A variação nos percentuais se deve à 
grande variação conceitual empregada pelos autores. 

Tutikian, C.5, estudiosa do assunto, Doutora pela UFRGS, e titular de CRI no 
RS afirma, em seu livro Propriedade imobiliária e o registro de imóveis: perspectiva 
histórica, econômica, social e jurídica cita que 40% dos imóveis não dispõe de 
matrícula atualizada em CRI. Sua fonte é um outro artigo6 que menciona esses 40%, 
mas não apresenta a fonte da informação nem a metodologia empregada a apuração 
do percentual. 

O deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) ao apresentar PL sobre o tema de 
regularização fundiária na Câmara dos Deputados 7, cita a existência de mais de 70% 
dos imóveis sem registro no Brasil. Ele não cita fonte. 

Documento do Colégio Notarial do Brasil Seção S. Paulo, reproduz audiência 
na Câmara dos Deputados  sobre a lei Lei 13.465/17, na qual se menciona que Mais 
de 50% dos imóveis urbanos no Brasil têm alguma irregularidade fundiária” 8. 

Apresentação do ministério das Cidades9 em abril de 2017 informa que: 
“Estima-se que o Brasil possui mais de 50% dos seus imóveis urbanos com alguma 
irregularidade fundiária.” 
As citações são várias, inúmeras na verdade, mas na maioria dos casos não 

citam a fonte da informação nem mencionam qualquer metodologia empregada para 
isso. As pesquisas de Reydon et al., e de Ávila e Ferreira são as únicas  desta lista que 
tem metodologia e pesquisa para informar um percentual de irregularidade fundiária. 

																																																								
3 Hoffman, R.; Texto para Discussão nº 46 do IEPE/Casa das Garças, fevereiro de 2019  
4 Ávila, P. e Ferreira, F.; Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban 
Management) 
5 Tutikian, C.; Propriedade imobiliária e o registro de imóveis: perspectiva histórica, econômica, social 
e jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2011 
6 Erpen, D., e Lamana, J. - http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=270 
7 Câmara Federal https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/453135-PROJETO-
PERMITE-REGISTRO-DE-IMOVEIS-SEM-ESCRITURA-PUBLICA.html 
8 Colégio Notarial do Brasil Seção S. Paulo 
https://www.cnbsp.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MTQ5ODA=&filtro=1 
9https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwih1J21-
uvjAhWUJLkGHWpFCP44ChAWMAJ6BAgAEAI&url=http%3A%2F%2Fwww2.camara.leg.br%2Fa
tividade-legislativa%2Fcomissoes%2Fcomissoes-permanentes%2Fcdu%2Faudiencias-
publicas%2Faudiencias-publicas-2017%2F35-audiencia-publica-1%2Fmin-
cidades%2Fview&usg=AOvVaw3zR3qXMkRk2aQn5HRveV6V	
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 Uma primeira conclusão, quase uma evidência, é que não há dados estatísticos 
a respeito, conforme nossa afirmação inicial sobre a pobreza das estatísticas sobre 
imóveis no Brasil. E certamente isso inclui também os imóveis não residenciais, pelas 
mesmas razões. 

Uma segunda conclusão é que essa incerteza existe porque não se tem registro 
ou informação de iniciativas no sentido de se apurar os números reais, por parte dos 
poderes constituídos, ou daqueles encarregados dessa função.  

A terceira conclusão possível, é que não estamos falando  de imóveis de 
população de baixa renda, favelas, ou assemelhados. Dentre os 70 milhões de 
domicílios do Brasil estamos falando de algo entre 28 e 49 milhões de domicílios sem 
matrícula atualizada em CRI. Isso equivale a um intervalo entre 40% 70% dos 
imóveis sem registro, de acordo com os números levantados pelos estudos e pelas 
afirmações de agentes qualificados. 

Um indicador indireto de que a quantidade de imóveis residenciais excede em 
muito os imóveis da população de baixa renda, são os programas de regularização 
fundiária. 
 Informação típica se encontra no site do Governo Federal, de julho de 2017, 
mencionando um dos vários programas existentes para a regularização fundiária de 
imóveis urbanos10. É dito ali que 150 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas 
pelo programa, ou seja alguma coisa entre 0,5%,(se forem 28 milhões), e 0,3% (se 
forem 49 milhões) dos imóveis irregulares serão saneados. Isso se a medida for 100% 
eficiente. Ao final do processo os moradores recebem um título de propriedade, mas 
não ha menção à matrícula do imóvel. 
 No mesmo sentido, a Prefeitura da cidade de São Paulo enviou à Câmara 
municipal  em 2019 projeto de lei para a regularização de imóveis residenciais na 
cidade, o que, segundo o material de divulgação utilizado, atingirá 150.000 imóveis11. 
Louvável, por um lado, dado que um programa de alcance municipal se proponha a 
regularizar a mesma quantidade de imóveis que uma das iniciativas do Governo 
Federal pretenda regularizar no Brasil inteiro.  

Ocorre que o projeto da PMSP tem por escopo a regularização de imóveis em 
face da legislação municipal, o que, caso a iniciativa seja 100% eficiente, atingiria 
aquele número de imóveis. Isso não significa que ao final do programa esses imóveis 
estarão com sua matrículas atualizadas em CRI. A legislação municipal não tem poder 
ordenatório sobre os CRIs, e o PL do Prefeito vai até a o ponto em que seja possível  
se obter a regularização, dado que foram atendidas as posturas municipais, mas o ato 
de atualizar o registro continua na dependência dos proprietários tomarem a 
iniciativas de assim proceder. Não há garantia ou previsão que isso ocorra. 
 Em termos numéricos, esse total de imóveis residenciais equivale a 1% dos 
domicílios do estado com base nos dados da PNAD continua de 201812. 
 Ainda para estabelecer termos de comparação, a CDHU, empresa do governo 
do estado de São Paulo encarregada de programas habitacionais para baixa renda,  
entregou 248.536 imóveis nos últimos 9 anos (de 2009 a 2018), o que equivale a  

																																																								
10	Ministério	do	Planejamento	http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-federal-lanca-
programa-nacional-de-regularizacao-fundiaria	
11	PMSP		
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/comunicacao/arquivos/capital/Le
i-de-anistia-2019.pdf	
12	IBGE	PNAD	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-
por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=downloads	
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1,7% dos domicílios do estado segundo a PNAD Contínua de 2018. Vale lembrar que 
uma das poucas isenções dos custos cartoriais são para habitações dos programas da 
CDHU.  
 Esses números, que são um indicador da quantidade de programas de 
habitação para população de baixa renda no país, tem dois efeitos para o 
entendimento da questão: em primeiro lugar mostra o pequeno percentual desses 
imóveis em relação aos indícios de imóveis irregulares no país, que excederiam em 
muito os imóveis abrangidos pelos programas governamentais para população de 
baixa renda. Outro indicador relevante é que os dispositivos legais existentes para 
reduzir ou isentar habitações de baixa renda de ITBI e/ou de custas cartoriais, 
abrangem uma parcela muito pequena dos imóveis de população de baixa renda, 
apenas aquelas abrangidos pelos programas oficiais com essa finalidade. Para 
ficarmos em um exemplo concreto, um usucapião de imóvel residencial de baixa 
renda, se não estiver incluído nos programas oficiais, não terá direito às 
reduções/isenções previstas, e deverá pagar os emolumentos cartoriais normais, sem 
desconto. O efeito disto é uma anulação parcial dos mecanismos de usucapião e de 
regularização de imóveis residenciais simplificados introduzidos pela legislação, em 
especial a lei 13.465 de 2017.  

Esses são indicadores fortes de que  a questão de imóveis irregulares no Brasil 
não seja uma questão restrita à população de baixa renda, e que na realidade atinge 
proporções vultosas sobre todo o estoque de imóveis residenciais do País. Os 
programas de governo existentes beneficiam uma parcela muito pequena do total de 
imóveis não registrados.  

É necessário que sejam feitos estudos aprofundados e consistentes pelas 
entidades de estado, em especial o CNJ e a RFB. e que revelem não apenas os 
números reais desse fenômeno, mas que cuidem também de inquirir sobre as reais 
razões disso, primeiro passo para a solução do problema. 
 
 
3.1. Imóveis irregulares: A contribuição de Hernando de Soto e a distribuição 
de riqueza. Uma Avaliação. 
 

Em seu livro “The Mistery of Capital”, Hernando de Soto13 cobriu 
extensamente a questão dos imóveis irregulares em países pobres ou em 
desenvolvimento. 

Segundo De Soto uma das características comuns desigualdade de renda de 
países, o Brasil entre eles, é a irregularidade documental das propriedades das pessoas 
de baixa renda. Isto contribui para a falta de liquidez e desvalorização desses imóveis 
em relação aos imóveis regularmente titulados. 

Segundo o autor um imóvel irregular não tem a representação simbólica que 
permite ao imóvel ter valor como capital. Isto significa dificuldade de acesso a 
capital, e desvalorização do seu capital (do imóvel), o que foi constatado 
empiricamente no estudo de Reydon et al. Um imóvel não pode ser empregado como 
garantia de uma operação de crédito dado que não tem a liquidez necessária para isso.  
 

																																																								
13	De	Soto,	Hernando;	The	Mistery	of	Capital;	Editora	Black	Swan;	2001	
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Um imóvel sem registro perde  valor como capital. Um cidadão que não tenha seu 
imóvel devidamente regularizado é um cidadão de segunda classe. 

Uma das características do estado de direito é a garantia que o Estado deve 
propiciar a seus cidadãos acesso a esses direitos, que neste caso não ocorre. 

O registro do imóvel, que dá ao cidadão direito líquido e certo de livremente 
dispor de seu imóvel, ocorre a partir do momento que ele/ela, tem livre acesso às 
instituições que lhe asseguram  esse direito. Ao constatarmos que uma parte 
significativa dos cidadãos não está acessando os mecanismos institucionais existentes, 
alguma anomalia existe que gera esse fenômeno. 

De Soto aponta para os dois elementos básicos na origem da irregularidade 
dos imóveis: 1 - as dificuldades originadas dos processos burocráticos de 
licenciamento da propriedade, e do Brasil poderíamos citar normas municipais e do 
INSS relativos à construção e habite-se, e 2 - o custo para sua regularização, 
essencialmente os impostos de transmissão (ITBI e ITCMD), e os emolumentos 
cartoriais. 

Existem dispositivos legais que procuram atenuar esses custos. Basicamente 
são as reduções do ITBI e dos custos cartoriais, e que tem por alvo os programas 
governamentais de barateamento da aquisição da moradia, tais como MCMV (Minha 
Casa Minha Vida), e a aquisição do primeiro imóvel, estes dois em âmbito nacional. 
No âmbito dos estados essas isenções abrangem os programas da CDHU, 
especificamente no estado de São Paulo, e programas similares em outros estados. 
Como vimos mais acima, apenas uma parcela menor dos imóveis residenciais se 
inclui nesses programas. A grande maioria dos imóveis residenciais ou são adquiridos 
no mercado, ou resultam da auto-construção. 

Essa constatação no trabalho de De Soto é uma das duas conclusões mais 
importantes. A outra se refere aos efeitos da regularização dos imóveis. Segundo o 
autor, a somatória da valorização do estoque de imóveis que transita da irregularidade 
para a regularidade é uma das maiores grandezas no estoque de capital de uma nação. 
E tão relevante quanto o volume, é o efeito de distribuição de renda que a 
regularização ocasiona. Segundo ele o capital morto que se torna capital “vivo” 
(adjetivo meu) atinge volumes que nenhum programa patrocinado por entidades bi e 
multilaterais como Banco Mundial ou BID, sequer chegou perto. Seria uma forma 
múltiplas vezes mais poderosa de distribuição de riqueza do que qualquer outra já 
levada a cabo por países pobres ou em desenvolvimento. 

Além das considerações sobre aspectos intangíveis (tranquilidade do cidadão 
proprietário, regularidade jurídica), De Soto aponta ainda para o fato que os imóveis 
irregulares são desvalorizados no mercado. 

O trabalho de Reydon et al., que teve como um de seus objetivos mensurar a 
desvalorização dos imóveis irregulares, constatou valores a menor da ordem de 13% a 
32% em relação aos imóveis regulares, que resulta , de forma simplificada, em uma 
média simples de 22%. 

Na tabela abaixo apresentamos um exercício para avaliar o resultado de um 
hipotético programa de regularização em massa de imóveis no Brasil, aplicando os 
resultados do estudo de Reydon et al. 
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Tab. 1 – Valor dos imóveis irregulares no Brasil 
 

 
(*) Ver Tab. 4 mais adiante 
(**) Desvalorização média, com base em Reydon et al. 
 

O valor total, ou o intervalo de valores entre o máximo (70%) e o mínimo 
(40%) de imóveis irregulares que  poderiam se valorizar, é ainda mais impressionante 
ao distribuir dessa valorização pelo número de imóveis beneficiados.  

Ao distribuirmos esses valores (entre R$1 trilhão e R$ 583 bilhões) pelos 
imóveis irregulares conforme a Tab. 3 abaixo, temos que para cada um dos imóveis 
regularizados haveria um benefício médio de R$29 mil reais, o equivalente a 29 
salários mínimos para cada imóvel, ou para cada proprietário. 
 
 
4. CRÉDITO – OPERAÇÕES DE HOME EQUITY 

São chamadas operações de home equity (a origem do termo é do mercado 
financeiro dos EUA), as operações de crédito em que uma instituição financeira 
empresta dinheiro para um tomador, tendo como garantia um imóvel, sob o regime de 
alienação fiduciária. Regra geral o imóvel dado em garantia é do próprio tomador do 
crédito, mas pode ser de uma terceira pessoa conquanto a alienação fiduciária seja 
feita sobre esse imóvel. Pode ser imóvel residencial ou não residencial.  

As vantagens para o tomador do crédito são basicamente três: custo mais 
baixo, prazo mais longo e volume maior. 

O custo mais baixo é pela taxa de juros mais baixa, em função da garantia 
oferecida. Artigo recente do Banco Central14 “Garantias e Diferenças nas taxas de 
juros de Crédito”, faz uma análise dos elementos que contribuem para a redução do 
custo do crédito, e a garantia é o principal desses elementos:  

“observa-se que o valor da taxa de juros é inversamente proporcional à 
qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito.”(14) 

 
Isto se reflete na tabela inserida no artigo mencionado e apresentada a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
14	BCB	https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/reb/boxesreb2018/boxe5.pdf	

Valor médio do imóvel (*)         R$150.000,00 70% 4.636           
40% 2.649           

 Desvalorização(**)
22% 1.020                

583                  

Intervalo de ocorrência 
de imóveis irregulares

 Valor (R$ bi) 
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Tab. 2 – Taxas de Juros segundo os tipos agrupados de operações de crédito 14 

 

 
 

A diferença é notável. As taxas de juros dos empréstimos com garantia de 
imóvel são 1/10 das modalidades rotativas (cheque especial e parcelamento do cartão 
de crédito essencialmente) e 1/4 do custo de empréstimo pessoal sem garantia. 

Outra diferença notável é o prazo.  Além do custo menor, e em poarte como 
consequência disso, operações de crédito garantidas por imóveis podem ser 
concedidas por prazos mais longos. O Banco do Brasil permite que as operações 
sejam por 20 anos, a fintech Creditas, por 15 anos e a fintech CashMe até 10 anos.  

As operações de crédito permitem, além do custo menor e do prazo maior, que 
o tomador do crédito possa tomar volume maior de recursos quando comparados às 
operações de crédito pessoal ou outras, sem garantia. Essencialmente as operações de 
crédito pessoal ficam limitadas pela renda dos tomadores, o que às vezes é difícil de 
comprovar no caso de não assalariados. A existência de garantia do imóvel permite 
romper essa limitação. 

Na apresentação recente do Presidente do BC, foi apresentado um quadro que 
resume algumas dessas informações sobre crédito de melhor qualidade que 
empréstimos de home equity permitem. 
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Tab.3 Tabela de condições de financiamento, com foco no CET – Custo 
Efetivo Total15 

 
Fonte: BCB 
 
 
 A tabela acima apresenta dois aspectos levantados pelo Presidente do BC: 1 - 
as limitações das operações de crédito sem garantia, representado pela coluna CDC – 
Crédito Direto ao Consumidor, quando comparada com uma operação de home 
equity. Os prazos e os volumes são maiores enquanto a taxa de juros nominal, e o 
CET são menores. 2 – O Presidente do BC aponta também para a desigualdade de 
condições quando comparamos uma operação de crédito imobiliário típica, com uma 
operação de home equity, quando na essência elas não são diferentes em seus 
fundamentos.  
 
 
4.1. Potencial de crescimento do crédito tendo por base as operações de Home 
Equity 

São duas as  hipóteses apresentadas como exercício para simular o 
crescimento dos empréstimos na modalidade home equity.  

A primeira é resultado da hipotética regularização dos imóveis irregulares 
conforme apresentado neste trabalho.  

A segunda é a aventada pelo BC em apresentação recente realizada pelo seu 
Presidente em evento do jornal Correio Braziliense. 

 
4.1.1. Primeira hipótese – Ampliação do estoque de garantias via regularização em 
massa dos imóveis irregulares. 

Como vimos no inicio do texto, de acordo com as várias estimativas e 
declarações a respeito existe um percentual entre 40% e 70% dos imóveis residenciais 
no Brasil que estão irregulares. 
 
																																																								
15	BCB	https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-
ptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_CorreioDebate_vpub.pdf	
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 Na tabela abaixo é apresentado o valor das garantias que poderiam tornar-se 
disponíveis caso houvesse uma regularização em massa dos imóveis irregulares. 
 

Tab. 4 – Hipótese sobre as quantidade máxima e mínima de imóveis 
 irregulares existentes no País. 

 
 

As Reduções referem-se aos imóveis que estariam excluídos desse exercício, 
para fins de torna-lo mais conservador. O item 1 refere-se aos imóveis urbanos. O 
item 2 refere-se aos imóveis de proprietários com renda familiar acima de 7 SM. A 
terceira foi atribuída arbitrariamente, tendo em conta que existem imóveis que não são 
passiveis de regularização po9r outros problemas , que não apenas por questões 
documentais. 

Ao final temos que entre 17 e 31 milhões de imóveis estão irregulares, sempre 
tomando os  números de domicílios da PNAD Contínua como referência. 

Na tabela a seguir é apresentada a somatória dos valores dos imóveis 
irregulares que poderiam ser apresentados como garantias. Para isso tomamos como 
referência o valor médio de R$173 mil de cada imóvel, com base na estimativa do 
BCB16. Sobre esse valor aplicamos um redutor de 22%, que foi o valor médio da 
desvalorização dos imóveis irregulares apresentado no estudo de Reydon et al., 
resultando em R$150 mil.   
  

Tab. 5 – Estimativa do valor dos imóveis irregulares no país 
 

 
 

																																																								
(*)BCB	
https://www.bcb.gov.br/conteudo/homeptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_Correi
oDebate_vpub.pdf					O	ideal	seria	que	o	BC	adotasse	o	valor	da	mediana,	e	não	a	média.	Isso	
permitiria	eliminar	outliers,	e	proporcionaria	um	valor	mais	relevante	em	relação	ao	conjunto	
dos	elementos	da	amostra.	Essa	prática	é	comum	na	avaliação	dos	índices	de	preços	de	imóveis,	
justamente	para	desprezar	unidades	que	fogem	da	massa	central	dos	imóveis	em	avaliação	(os	
outliers).	
16	BCB	Estimativa	de	valor	médio	Segundo	informações	do	SCR	do	BCB,	conforme	apresentado	
na	comunicação	do	Presidente	do	BCB	em	6/8/2019	https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-
ptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_CorreioDebate_vpub.pdf	

Total de imóveis (base: domicílios PNAD)
% do Total de imóveis 

abrangidos pelas hipótese 70.000              

Reduções
1 - Urbano/ Total (PNAD) 83% 58.100              
2 - Até 7 SM (Hoffman) 95% 55.195              
3 - Irregularidades municipais, ambientais, outras 20% 44.156              

Total de imoveis irregulares - limite superior 70% 30.909          
                                             - limite inferior 40% 17.662          

Valor médio do imovel (*)         R$150.000,00 70% 4.636           
40% 2.649           

Intervalo de ocorrência de 
imóveis irregulares

 R$ bilhões 
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Para elaboração dessa tabela utilizamos o intervalo entre 40% e 70% dos 
imóveis irregulares no Brasil, multiplicando o número de imóveis residenciais 
(utilizando o número de domicílios da PNAD).  

O valor do estoque dos imóveis irregulares está entre R$2,6 e R$4,6 trilhões. 
Apenas como referência, o estoque total de créditos nos livros do sistema bancário 
brasileiro é de R$3,4 trilhões, e o PIB de 2018 é R$6,8 trilhões.  

As operações de crédito de home equity no brasil estão em torno de 2% dos 
empréstimos habitacionais do Brasil17 , e que portanto devem estar em torno de 
R$12,5 bilhões (o número é indireto, ou aproximado, porque o BCB ainda hoje – 
9/8/2019 -  não publica essa informação (saldo dos empréstimo do tipo home equity) 
nas suas séries estatísticas). 

Esta primeira hipótese levaria em conta um aumento linear da operações de 
home equity, ou seja, fica mantido o percentual de empréstimos de home equity sobre 
um volume maior de garantias.  

Levando em conta a possibilidade de aumento das garantias o aumento do 
saldo dos financiamentos pode ser equivalente ao acréscimo de imóveis regularizados, 
algo entre 40% e 70% do total de imóveis existentes. Se o saldo desses créditos hoje é 
R$12,5 bilhões, ele poderia, em função da regularização por via dessa providência, 
atingir os seguintes níveis mantendo os percentuais existentes, tendo por base os 
imóveis regularmente registrados:    
 
Tab. 5 – Estimativa de aumento dos saldos das operações de crédito de home equity 
pelo sistema financeiro nacional com base no aumento das garantias disponíveis. 

 

 
 
 

Neste caso, poderia haver um aumento entre 67% e 233%, ou entre R$8 e 
R$29 bilhões nas operações de home equity. 

 
 

4.1.2. Segunda hipótese 
 
Segundo informações do BCB,  
... o BC avalia o potencial de crescimento do home equity no Brasil. Enquanto 
nos EUA essas linhas representam cerca de 15% do crédito residencial, no  
 
 

																																																								
17	Site	Seu	Dinheiro	https://www.seudinheiro.com/banco-central-reduz-custo-e-estimula-
home-equity/	

Saldo dos créditos 
do SFN hoje R$ bi

% dos imoveis 
registrados hoje

Saldo dos 
créditos com 

100% dos 
imoveis 

registrados - 
R$ bi

Valor %

12,5 30% 41,7 29,2 233%
60% 20,8 8,3 67%

Crescimento do crédito 
via operações de Home 

equity
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Brasil tal percentual é inferior a 2%. A avaliação é de que o crescimento do 
home equity pode contribuir para reduzir o custo de crédito. 18 

 
O Banco Central vê na possibilidade de aumentar as operações de home equity 

no Brasil como uma forma importante de redução do custo do crédito.  
Esta hipótese foi feita com base no potencial de crescimento desse tipo de 

operação mantendo constante o estoque de imóveis hoje devidamente registrados, isto 
é passíveis de serem aceitos pelos bancos como garantia. 

 
Tab. 6 – Potencial de crescimento das operações de home equity – Exercício 

apresentado pelo Presidente do BC em evento do Correio Braziliense em 6/8/1919 

 
 

Nessa avaliação o BC estima em R$ 500 bilhões, o potencial de crescimento 
pela utilização maior desse tipo de crédito.  

Por seu custo menor, esse volume contribuiria para a redução dos juros médios 
do sistema bancário brasileiro 

 
4.1.3. Avaliação e comparação das duas hipótese  

Por uma lado as duas hipóteses partem de pressupostos muito diferentes entre 
si, mas ao mesmo tempo isso não elimina a possibilidade de que elas possam ter 
desdobramentos simultâneos. 

																																																								
18	Site	Seu	Dinheiro:		https://www.seudinheiro.com/banco-central-reduz-custo-e-estimula-
home-equity/	
19	BCB	https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-
ptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_CorreioDebate_vpub.pdf	
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Os obstáculos à realização da primeira hipótese são as dificuldades associadas 

à regularização dos imóveis, seja de ordem formal que engloba essencialmente as 
questões de escopo municipal, mas pode incluir também certidões do INSS, seja de 
ordem econômica, ou seja, relacionada aos custos econômicos em especial ITBI e 
custos cartoriais, e também o INSS. Não podemos deixar de lado as questões 
relacionadas a imposto de renda das pessoas físicas que não teriam como justificar o 
aumento patrimonial.   

Para ser implementado um programa desse tipo, seria necessário uma 
articulação coordenada  e intensa entre União, Estados e Municípios, em função dos 
tributos, custos e normas que são competência de cada um. As principais seriam: ITBI 
e posturas edilícias, municípios; custas cartoriais e ITCMD, estados; IR, INSS e IOF; 
Federais. 

No caso da hipótese de crescimento do crédito concedido via home equity, as  
dificuldades são, pelo menos de duas ordens: a questão cultural relacionada à 
exposição da residência dos tomadores à sistema financeiro, e aos riscos associados à 
inadimplência desse crédito. A outra dificuldade está relacionada aos custos desse 
tipo de operação, conforme citado pelo pelo presidente do BC em entrevista ao jornal 
O Estado de São Paulo, em 6/7/2019: 
 

(Essa operação) não é muito comum por causa dos custos atrelados à (ela): 
avaliação do imóvel, seguros, registro do imóvel tarifa de cadastro (e IOF).  

 
O presidente do BC afirmou nessa e em outras instâncias, que é preciso baixar 

os custos dessas operações de crédito, e que o BC estaria estudando o assunto para 
efetuar alterações.  

Não é coincidência que parte dos custos que obstruem o acesso ao crédito 
barato do home equity, são coincidentes com as questões que obstruem a que os 
cidadãos acessem o sistema jurídico institucional para terem seus direitos de 
propriedade plenamente estabelecidos, que são os custos cartoriais. 
 

As dificuldades a que o Presidente do BC se refere aparecem na simulação 
proporcionada pelo site do Banco do Brasil, a seguir: 
 
Tab. 7 – Simulação no site do Banco do Brasil para uma operação de home equity 
no valor de R$ 100 mil com um imóvel dado em garantia no valor de R$500 mil, no 
Estado de S. Paulo 
 

 

1 Valor	total	devido	no	ato	da	contratação R$106.619,76 100,0%
2 Valor	liberado	ao	cliente R$100.000,00 93,8%
3 Despesas	vinculadas	a	concessão	de	crédito R$6.619,76 6,2%
4 IOF R$3.141,82 3,0%
5 IOF	(sobre	seguros) R$3,95 0,0%
6 Seguro	Prestamista R$334,99 0,3%
7 Seguro	Danos	Imovel R$39,00 0,0%
8 Avaliação	do	Bem	Recebido	em	Garantia R$3.100,00 2,9%

9 Total	dos	custos	(sobre	valor	liberado	-	Item	2) R$13.239,52 13,2%
10 Soma	dos	itens	3,	4	e	8 R$12.861,58 12,9%
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Os custos elevados mencionados aparecem aqui nas linhas 3 – Despesas 

vinculadas à concessão do crédito (não está explicitado mas a maior parte 
provavelmente se refere aos emolumentos cartoriais); 4 – IOF; 8 -  Avaliação do Bem  
- esses 3 itens somam 12,9% do valor do efetivamente desembolsado ao cliente. 

Numa operação de crédito pessoal, ou consignado os custos da operação, 
exceto os juros, são bem menores. 
 O resultado disso é que o custo nominal da operação, que é a taxa de juros  
pura, sem os custos, é de 1,55%, mas o CET (Custo Efetivo Total) apresentado pelo 
simulador do site do BB, vai a 2,23%, ou 43% maior do que o custo nominal  da 
operação. 
 
5. Conclusão 
  
 O assunto de irregularidade de imóveis é vasto, presta-se a uma quantidade 
imensa de estudos e conclusões, e oferece benefícios potenciais extremamente 
interessantes.  
 Neste trabalho focamos em duas questões principais:  

1 - uma avaliação do volume desses imóveis, e o impacto positivo resultante  
da sua regularização; e  

2 – uma avaliação e correspondente análise da redução dos custos dos 
empréstimos do sistema financeiro com a expansão do crédito garantido pelos 
imóveis dos tomadores desses créditos. 

Nos dois casos os efeitos seriam notáveis, seja pelo seu volume total e pelos 
efeitos na distribuição de riqueza, seja pelo potencial de redução dos custos do 
crédito, permitindo o acesso a linhas extremamente mais baratas de empréstimos. 

Ao mesmo tempo há uma série de outras constatações que resultaram das 
pesquisas para este trabalho. 

Em primeiro lugar, e já destacado na abertura, é a pobreza das estatísticas 
sobre imóveis no Brasil. Poderíamos dizer que as estatísticas são pobres quando elas 
existem e apresentam falhas e inconsistências. Talvez fosse necessário afirmar que 
elas são inexistentes, e não apenas pobres. 

Mas o problema não se esgota aí. Mesmo que tivéssemos publicadas 
mensalmente as estatísticas dos negócios com imóveis novos e usados, compras, 
transmissão para herdeiros, penhoras, leilões, usucapiões, desmembramentos, 
remembramentos, demolições, incorporações imobiliárias, capitalização de empresas, 
hipotecas, alienações fiduciárias, consolidações, sentenças e ordens judiciais, 
inventários, dações em pagamento, averbações, e sabe-se lá mais o que, ainda assim 
essas estatísticas não seriam confiáveis.  

Isso porque é consenso (e nesse consenso, como vimos, estão incluídos 
governos e registradores de imóveis) que uma proporção extremamente elevada das 
transações  não é levada a registro. Seja porque os destinatários dos imóveis em uma 
transação assim não o querem, ou não podem, seja porque muitas dessas transações 
são propositalmente não registradas. Sem contar a questão das sub-declarações. 

De um lado pessoas que moram em imóveis deixados pelos ascendentes, ou 
construídos sem apoio do governo, evitam, se recusam ao gasto elevado da 
regularização, ou tem prioridades mais importantes, já que não será gerado qualquer 
beneficio adicional à moradia que já têm.  
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De outro lado, é sabido que imóveis são a forma mais eficiente de lavagem de 
dinheiro, seja por sonegação ao fisco, seja por recursos de origem criminosa. Basta ler 
os jornais onde isso é mencionado diariamente. 

Fica a indagação: Dados os benefícios de um programa de regularização de 
imóveis em massa, incentivada pela isenção/redução temporária de todos os custos 
para isso, inclusive com alterações em alguns princípios e regras para o registro de 
imóveis, sem esquecer é claro, de reduções temporárias de IR, à guisa de anistia, para 
aumentos patrimoniais sem comprovação de renda20, não seria isso um programa 
altamente meritório a ser iniciado imediatamente? Na esteira desse processo, além dos 
benefícios tangíveis, e intangíveis, aos milhões de proprietários hoje em 
irregularidade, e da arrecadação parruda pela RFB, seria um ganho adicional a 
redução do custo Brasil, e a saída da informalidade de trilhões de reais, que poderiam 
gerar mais riqueza, e tributos, para a economia como um todo. 
  

																																																								
20	Nos	referimos	a	um	programa	semelhante	à	anistia	de	2017	proporcionada	aos	beneficiários	
de	recursos	no	exterior.	Certamente,	dada	a	base	instalada	de	imóveis	e	a	prática	habitual	de	sub-
declaração,	os	recursos	arrecadados	pela	RFB	com	essa	providência	seriam	um	múltiplo	daquele	
programa	de	anistia.-	
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