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1. Uma sociedade desenvolvida é um edifício de linhas 
arrojadas: normas e regras servem-lhe de estrutura, os 
contratos são os tijolos que lhe dão habitabilidade, e o 
dinheiro em circulacão (a liquidez) é a argamassa que 
mantém o todo coeso. Mas é a segurança jurídica, quais 
alicerces, que lhe confere robustez e resistência. 
Sem regras e contratos, o sector imobiliário ficaria confinado 
à autoconstrução. Sem liquidez (sobretudo, a 
liquidez criada pelo crédito bancário), haveria projectos 
de iniciativa governamental financiados exclusivamente 
com receitas fiscais (edifícios que permaneceriam 
para sempre na posse do Estado) e pouco mais. E é só 
quando estão reunidos regras, contratos, liquidez e segurança 
jurídica que surge um mercado capaz de satisfazer 
a procura imobiliária (residencial e comercial) e de dar 
confianca à construcão. ‘ 
2. No sector imobiliário, segurança jurídica é sinónimo 
de normas gerais, abstractas e enunciadas com clareza 
sobre: a titularidade da propriedade imobiliária; a sua 
transmissão; as formas de onerá-Ia (hipoteca, etc.); o 
arrendamento e o uso pacífico da propriedade arrendada; 
o regime fiscal não discriminatório da propriedade 
imobiliária e dos rendimentos que ela gerar. Sendo 
certo que ninguém, em seu perfeito juízo, quererá um 
direito (no caso, o direito de propriedade): que não 
consiga demonstrar com facilidade; que não possa fruir 
pacificamente; do qual não consiga dispor livremente; 
que esteja sujeito a um regime fiscal nebuloso; que possa 
ser violado impunemente; enfim, que seja causa de (más) 
surpresas e de litígios sem fim. 
Seja como for, a propriedade imobiliária nunca deixará 
de ser fonte de conflitos. Mas, para reduzir essa conflitualidade 
à menor expressão, terá de ser possível identificar, 
a todo o momento e sem sombra de dúvida: 
já o prédio (aqui, sinónimo de terreno, edifício ou 
fracção autónoma) em causa, distinguindo-o com 
nitidez de qualquer outro; já quem seja o seu proprietário. 
Isto implica, desde logo, que os prédios 
do domínio público estejam, também eles, correctamente 
identificados. 3. A identificação da propriedade imobiliária faz-se por 
meio de um registo universal (o Cadastro Predial) permanentemente 
actualizado. Todos os prédios (incluindo 
os que pertençam ao domínio público), os seus titulares 
e, quando for o caso, os ónus que os atinjam, aí devem 
constar, formando assim uma base de dados (Base de 



Dados Cadastrais) única. Não existe solução mais eficaz 
para esvaziar os conflitos que tenham epicentro na propriedade 
imobiliária.É que, se subsistir a mais remota dúvida sobre os limites 
do prédio, as hipotecas que o oneram, ou a identidade 
do seu proprietário –o que é dizer, se a segurança 
jurídica abrir brechas, o crédito bancário manter-se- 
-á afastado do sector imobiliário, e nem a construcão, 
nem o arrendamento, nem a procura imobiliária terão, 
alguma vez, condições de prosperar, por absoluta falta 
de liquidez.Construir e adquirir prédios é, sempre, um investimento: 
investimentos com prazos diferentes, expostos a riscos 
diferentes, a mas que só se tornam realidade quando os 
investidores sabem que há quem esteja na disposição de 
os financiar. Ora, o financiador (as mais das vezes, um 
banco) vai querer, certamente, garantir o reembolso dos 
capitais que emprestar, aconteca o acontecer ao devedor, 
e mesmo que o prédio que é objecto do financiamento 
mude de mãos.Uma tal garantia (geralmente, uma hipoteca) só será útil: 
se estiver formalizada (para os bancos, tal é exigido pela 
própria supervisão); se for do conhecimento público; e se 
puder ser eficazmente reclamada independentemente de 
quem esteja na posse do prédio dado em garantia. Ou 
seja, deve constar do Cadastro Predial – 
e, por isso, umaBase de Dados Cadastrais actualizada e em boa ordem 
é condição indispensável para que a liquidez (designada 
mente, o crédito bancário) aflua ao sector imobiliário. 
Por seu turno, quem se propõe adquirir um prédio há-de 
querer saber se existem hipotecas e, se existirem, quais 
os seus valores –e é no Cadastro Predial que encontrará 
essa informacão.4. O Cadastrô Predial deve assim permitir: O acesso 
público –qualquer um deve poder consultá-lo; O acesso 
irrestrito –para consultá-lo, não há que demonstrar previamente 
o interesse directo e legítimo no resultado da 
consulta;• O acesso por múltiplos critérios de pesquisa 
número do registo, identidade da pessoa do 
titular (ou co-titular), uma qualquer estrema geográfica, 
conservatória, data da inscrição registral, 
etc.;• A correspondência automática com um sistema 
de informação geográfica –de tal forma, que seja 
possível “ver” a implantação da propriedade no 
terreno, e as respectivas confrontações; 
• Uma única referência para efeitos, simultaneamente, 
registrais e fiscais – 
evitando-se, deste. 
modo, as inconsistências entre a Base de Dados 
Cadastrais e a Base de Dados Fiscais; 
• A actualização em tempo real a partir dos principais 
pontos onde tenham lugar actos susceptrveis 
de modificar o registo cadastral (cartórios notariais, 
bancos, municípios, administracão fiscal). 
5. Identificár proprietários não é complicado, desde que 



se observe escrupulosamente o princípio do trato sucessivo 
(segundo o qual só o actual proprietário registado 
pode tomar a iniciativa de modificar o Cadastro Predial 
e haja o cuidado de proceder à renovação oficiosa se o 
Cadastro Predial permanecer sem movimento durante 
largo tempo (a liquidação de um imposto sobre a propriedade 
imobiliária é um excelente meio para evitar que 
esta caia de mão morta), Assim como também não será 
difícil manter actualizado o registo, quer das hipotecas 
(e outros ónus) que impendem sobre cada prédio, quer 
dos respectivos beneficiários. 
Pelo contrário, a identificação geográfica de um prédio, 
distinguindo-o dos prédios vizinhos, é uma tarefa assaz 
complexa – 
mas que os novos sistemas de referenciação 
geográfica por satélite vieram simplificar. 
Uma coisa é certa, porém: o mercado imobiliário só 
tem condições para funcionar se a realidade estiver ali 
mesmo, à vista e ao alcance de todos, numa qualquer 
conservatória do registo predial. 
6. Onde há insegurança jurídica não há crédito bancário 
– 
e, não havendo crédito bancário, a liquidez que 
circular (emitida pelo banco central, ou porque está a 
monetizar a dívida pública, ou porque está a acumular 
reservas cambiais) terá, cedo ou tarde, efeitos inflacionistas. 
Mesmo nas economias mais desenvolvidas e 
nos mercados financeiros mais eficientes, a liquidez à 
disposição do mercado imobiliário tem origem, em larguíssima 
medida, no crédito bancário muito embora os 
bancos, num segundo momento, possam repassar esses 
créditos para outros investidores. 
Segurança jurídica, pois, para que o crédito bancário 
encontre condições que lhe permitam financiar tanto a 
construção de imóveis (residenciais e comerciais) como 
a aquisição de imóveis (seja para ocupação própria, seja 
para arrendar) – 
e para que o mercado imobiliário ganhe 
pujança. Nesta matéria, quem diz segurança jurídica diz 
cadastros prediais, base de dados cadastrais e conservatórias 
de registo predial. 
7. Acontece, porém, que o mercado imobiliário, com 
especial destaque para a procura residencial, necessita 
de financiamentos por largo prazo. Mas os balanços dos 
bancos comerciais, financiados como são por depósitos 
a menos de um ano, não estão preparados para acolher 
até ao respectivo vencimento créditos com prazos longos 
– 
e foi justamente isto que a actual crise veio revelar. 
Quando esta realidade é ignorada, e se permite que os 
créditos de longo prazo ganhem um peso significativo 



no sistema bancário, as economias caminham permanentemente 
à beira de crises de liquidez, e os bancos centrais 
convivem diariamente com um dilema: ou mantêm 
o rumo da política monetária e assistem à propagação 
do risco sistémico (com a consequente fragilização do 
sistema bancário); ou privilegiam a estabilidade financeira 
da banca e desistem dos objectivos da política 
monetária. 
Dir-se-ia, então, que mercados imobiliários com liquidez 
suficiente para funcionarem bem, por um lado, e estabilidade 
financeira da economia, por outro, são cenários 
incompatíveis, que mutuamente se excluem. Assim não 
é, felizmente – 
se houver o cuidado: já, de estruturar os 
mercados financeiros de modo tal, que o crédito bancário 
que alimenta de liquidez o mercado imobiliário possa 
ser, num segundo momento, repassado para um amplo 
leque de investidores, designadamente investidores institucionais 
(seguradoras, fundos de pensões, fundos de 
investimento já, de vigiar de perto, para contê-los, os 
riscos inerentes ao mercado imobiliário. São estes dois 
cuidados que levam a conceber mecanismos de financiamento 
específicos para as políticas de habitação. 


