
 

APOSTILA – DIREITOS REAIS - COMPILAÇÃO 
 

POSSE 
 
 

1. CONCEITO 
 

Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio,  ou  seja,  a relação 
exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função 
econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem,  pois 
qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior 
com a pessoa. Por exemplo, se virmos alguns materiais  junto  a  uma  construção, apesar de ali 
não se encontrar o possuidor, exercendo poder sobre a coisa, a circunstância das obras e dos 
materiais indica a existência da posse de  alguém. 

 
São elementos constitutivos da  posse: 

 
a) o corpus, exterioridade da propriedade, que consiste  no  estado  normal das  coisas, 

sob o qual desempenham a função econômica de servir e pelo qual o homem distingue quem 
possui e quem não possui; 

 
b) o animus, que já está incluído no corpus, indicando o modo como o proprietário age 

em face do bem de que é  possuidor. 
 
 

Com isso o corpus é o único elemento visível e suscetível de comprovação, estando 
vinculado ao animus, do qual é manifestação externa. A dispensa da intenção de dono na 
caracterização da posse permite considerar como possuidores, além do proprietário, o 
comodatário, o depositário  etc. 

 
O possuidor é o que tem o pleno exercício de fato dos  poderes  constitutivos  do  

domínio ou somente de alguns deles, como no caso dos direitos reais sobre coisa alheia, como    
o usufruto, a servidão, etc. 

 
Posse direta. É a do possuidor direto que recebe o bem, em razão de direito real ou de 

contrato. Por exemplo, no usufruto, o usufrutuário tem o uso e o gozo da coisa frutuária,  
portanto a posse direta, porque a detém materialmente, utilizando-a economicamente como o 
faria o proprietário. A posse direta é derivada, porque procede de  alguém,  exigindo  sempre  
um intermediário. 

 
Logo, abrange todos os casos em que a posse de um bem passa a outrem em virtude de 



 

obrigação ou de direito, tais como: o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, do 
inventariante etc. 

 

É sempre temporária, por basear-se numa relação transitória de direito pessoal ou real;   
o possuidor detém materialmente a coisa, e quando molestado pode usar dos interditos 
possessórios, até mesmo  contra o possuidor  indireto. 

 
Posse indireta. É a do possuidor indireto que cede o uso do bem a outrem. Assim, no 

usufruto, o nu-proprietário tem a posse indireta, porque concedeu ao usufrutuário o direito de 
possuir, conservando  apenas a nua propriedade, ou  seja, a substância da coisa.  É, portanto, a  
de quem temporariamente concedeu a outrem (possuidor direto) o exercício do  direito  de 
possuir a coisa, enquanto durar a relação jurídica que o levou a isso. Extinta esta, readquire o 
possuidor indireto a posse  direta. 

 
As posses direta e indireta coexistem, por haver uma relação jurídica entre o possuidor 

direto e o indireto. Assim sendo, a direta é sempre temporária, baseando-se numa relação 

transitória de direito. Logo, a posse direta do locatário existe apenas enquanto durar a locação. 
Com a extinção do vínculo locatício o proprietário, que era possuidor  indireto, readquire a  

posse direta. 

 
O possuidor direto e o indireto podem utilizar-se das ações possessórias para defender 

sua posse. Deveras, como o possuidor indireto ainda conserva a posse, goza também de  
proteção possessória, podendo defender-se contra turbações de terceiros, porém não contra o 
próprio possuidor direto. 

 
Detentor da posse. O detentor da posse é aquele que, até prova em contrário, em razão  

de sua situação de dependência econômica ou de um vínculo de subordinação em relação  a  

uma outra pessoa (possuidor direto ou indireto), exerce sobre o bem  apenas  uma  posse  
natural, que se baseia na mera detenção. Assim, não tem o direito de invocar a proteção 

possessória, uma vez que o elemento econômico da posse está   afastado. 

 
Composse. Tem-se composse quando, em virtude de  contrato  ou  herança,  duas  ou 

mais pessoas se tornam possuidoras do mesmo bem, embora, por quota ideal, exercendo cada 
uma sua posse sem embaraçar a da outra (ex. herdeiros antes da partilha do acervo no 
inventário). É necessário que haja pluralidade de sujeitos e que a coisa seja indivisa. O 
compossuidor poderá valer-se, isolada ou conjuntamente, da proteção possessória contra  
terceiro ou mesmo contra outro compossuidor, que vier a perturbar   sua posse. 

 
Posse justa. A posse será justa quando não  for: 

 
a) violenta – adquirida pela força física ou violência  moral; 



 

b) clandestina – estabelecida às ocultas daquele que tem interesse em   conhecê-la; 

c) precária – originária do abuso de confiança por parte de quem recebe  a coisa,  a  
título provisório, com o dever de  restituí-la. 

 

Por óbvio, será injusta a posse que se revestir de violência, clandestinidade ou 

precariedade. 

 
Ter-se-á posse de boa-fé se o possuidor estiver convicto de que a coisa, realmente, lhe 

pertence. Ignora que está prejudicando direito de outra pessoa, por não saber da existência de 
vício que lhe impede a aquisição da coisa ou do direito. Presume-se que é possuidor de boa-fé 
aquele que tem justo título, ou seja, aquele que tem a aparência de título hábil para transferir 
a posse ou o domínio. Tal presunção é juris tantum, pois, se aparecer prova em contrário, 
desautoriza o possuidor. 

 
Haverá posse de má-fé se o possuidor, mesmo portador de um título, tiver ciência da 

ilegitimidade do seu direito de posse, em virtude de vício ou obstáculo impeditivo de sua 
aquisição. 

 
Há presunção juris tantum de que a posse guarda o caráter da sua aquisição. Se a posse 

começou violenta, clandestina ou precária, se adquirida de boa ou má-fé, se direta ou indireta, 

entende-se que ela permanecerá assim mesmo, conservando  essa qualificação, a não  ser que    
se prove o contrário. 

Ex: se uma pessoa, que tem a posse injusta do bem, obtendo-a por violência, vier a adquiri-lo  
em razão de compra e venda, o caráter de sua posse mudará mediante a apresentação da prova 
da alienação. 

 
 

2. FUNÇÃO SOCIAL DA  POSSE 

 
Cabe registrar, inicialmente, que muito do que foi apresentado sobre a função social da 

propriedade aplica-se diretamente à função social da posse, conquanto a nomenclatura 
legislativa, tanto constitucional como ordinária, não disponha explicitamente sobre a função 
social da posse. A usucapião, por exemplo, enquanto modo de aquisição da propriedade, dá-se 
por meio, principalmente, da posse. É a posse, qualificada conforme o caso, seu  elemento  
básico  e indispensável. Tome-se o caso da usucapião especial urbana, prevista no artigo 183    
da Constituição, segundo o qual “Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem  oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não  seja  proprietário  
de outro imóvel urbano ou rural”.  O dispositivo constitucional é reproduzido no artigo 1.240   
do Código  Civil e também no  artigo  9º da Lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade.  Em todos  os 
níveis, o tratamento é uniforme: protege-se a posse que cumpre com uma determinada 



 

destinação social, que, no exemplo apresentado, é servir o bem possuído de moradia para a 
pessoa e sua família. 

 

Pode-se sustentar, portanto, que, em muitos dos casos em que a função  social da propriedade     
é explicitamente afirmada, o instituto que é, primitivamente, valorizado pelo ordenamento 

jurídico é, na verdade, a posse, desde que esta esteja em consonância com sua dimensão social    
e em harmonia com os princípios regentes da ordem econômica, como a justiça social, a 

valorização do trabalho humano, a existência digna de todos como finalidade, a redução de 

desigualdades etc., conforme dispõe o artigo 170 da   Constituição. 

 
Diferentemente do tratamento conferido à propriedade, o  Código  Civil,  em  seus artigos 

1.196 e seguintes, não apresenta normas que disponham explicitamente sobre a função social 
da posse, o que acabou provocando entendimentos no sentido de negar à posse a incidência 
deste princípio. Todavia, contra tais posturas, vale reproduzir o ensinamento do Professor Teori 
Zavascki, Ministro do STJ: “A relação de pertinência entre posse e função social permeia-se, 
como se verá, no atual regime da Constituição e está evidente também na orientação adotada 
no novo Código  Civil. 

 
Nesse Código, conforme o testemunho qualificado do presidente da comissão que 

elaborou o Anteprojeto, Professor Miguel Reale, ‘foi revisto e atualizado o antigo conceito de 
posse, em consonância com os fins sociais da propriedade’ (REALE, Miguel.  O projeto do  novo 
Código Civil, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p.   8). 

 
Resulta assim plenamente justificada a tutela jurídica da posse  como  instituto 

autônomo, a merecer, independentemente de sua relação  com o direito  de propriedade, um  

trato especial, apropriado à sua vocação natural de instrumento concretizador daquele  
importante princípio constitucional. Fenômenos jurídicos autônomos, posse e propriedade 

convivem, de um modo geral, harmonicamente, em relação de mútua complementaridade, 

refletindo, cada um deles, princípios constitucionais não excludentes, mas, ao contrário,  
também complementares um do outro. Direito de propriedade  e  função  social  das  

propriedades são, com efeito, valores encartados na Constituição como direitos fundamentais 

(art. 5º, XXII e XXII) e como princípios da ordem econômica (art. 170, II e III), com força 

normativa de mesmo quilate e  hierarquia. 

 
Vistos em sua configuração abstrata, representam mandamentos sem qualquer  

antinomia, a merecer, ambos, idêntica e plena observância. Entretanto, não há princípios 

constitucionais absolutos. E uma das manifestações mais  comuns  desta  verdade  fica 

patenteada nas situações em que, por circunstâncias de caso  concreto,  se mostra  impossível  
dar atendimento pleno a dois princípios de mesma hierarquia. Nem sempre, por exemplo, o 

princípio da liberdade de informação pode ser atendido plenamente sem limitar  o  da 

privacidade, e vice-versa. Nem sempre o princípio da presunção da inocência pode conviver  



 

com o da segurança pública. Nem sempre o princípio da efetividade da jurisdição pode ser 
assegurado plenamente sem restrição ao da ampla  defesa. 

 

Ora, nos casos em que, circunstancialmente, a realidade dos fatos acarretar  fenômenos  de 
colisão entre princípios da mesma hierarquia, outra alternativa não existe senão a  de criar 

solução que resulte em concordância prática entre eles, o que somente será possível a partir 
de uma visão relativizadora dos princípios colidentes. Ou seja: a solução do caso concreto 

importará, de alguma forma e em alguma medida,  limitação  de um ou de ambos em prol de   

um resultado específico. Daí porque se afirma que os princípios têm força normativa, mas não 
absoluta.” 

 
 

3. AQUISIÇÃO, EFEITOS E PERDA DA  POSSE 

 
A pessoa adquire a posse assim que puder exercer, em nome próprio, os poderes 

inerentes à propriedade. Com a apropriação da coisa, tendo condições de dela dispor, usar ou 
gozar de suas vantagens, livremente, excluindo ação de terceiro, mediante o emprego de 
interditos possessórios. Pode adquirir posse a pessoa que se encontre no pleno gozo de sua 
capacidade de exercício ou de fato, e que pratique o ato gerador da relação possessória, 
instituindo a exteriorização do  domínio. 

 
Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de  

um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. 

Também não induzem posse os atos violentos ou clandestinos, senão após a cessação da 

violência ou da  clandestinidade. 

Assim sendo, se a violência ou a clandestinidade cessaram há mais de um  ano  e dia,  sua  posse 

passará a ser reconhecida, convalescendo-se dos vícios que a maculavam. O mesmo não  se dá 

com a posse precária, pois a precariedade não cessará   jamais. 

 
A posse do imóvel presume, até prova em contrário, a dos móveis que nele    estiverem. 

 
Ação de manutenção da posse: É o meio de que pode servir-se o possuidor que sofrer 

turbação, a fim de se manter na sua posse, receber indenização dos danos sofridos e obter a 

cominação da pena para o caso de reincidência, ou ainda, se de má-fé o turbador remover ou 

demolir construção ou plantação feita em detrimento de sua posse.  Se a  turbação  for nova, 
com menos de ano e dia, dar-se-á a liminar, sem audiência da outra parte; porém, contra as 

pessoas jurídicas de direito público há necessidade de prévia audiência dos respectivos 

representantes judiciais. (Turbação é todo ato que embaraça o livre exercício da posse, haja ou 
não dano, tenha ou não o turbador melhor direito sobre a   coisa). 

 
Ação de reintegração de posse: É a ação movida pelo esbulhado, a fim de recuperar 



 

posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Se  o  esbulho  datar 
menos de ano e dia, ter-se-á expedição de mandado liminar, a fim de reintegrar o possuidor 
imediatamente;  se mais de um  ano  e dia,  o  juiz citará o  réu para que ofereça a     contestação. 

 

(Esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência, 

clandestinidade ou  precariedade). 

 
Interdito proibitório: É a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação e 

esbulho. O possuidor direto ou indireto, receoso de ser molestado na posse, procura obter 
mandado judicial para segurar-se da violência iminente, e evitar a consumação do esbulho ou   
da turbação. 

 
 

Requisitos para propositura do  interdito proibitório: 
 

a) Posse atual do autor; 
b) Ameaça de esbulho ou de turbação  iminente; 
c) Justo receio de ser molestado na posse da  coisa. 

 
Saliente-se que a alegação de domínio (exceptio proprietatis) não obsta a manutenção 

nem a reintegração de posse, pois o juízo possessório independe do petitório. De modo geral,  
não se deve cogitar, em matéria ius possessionis, que é um instituto jurídico autônomo,  
protegido por ações especiais, de defesa do domínio, que é objeto de outra defesa    processual. 

 
 

4.   PERDA DA POSSE. 
 

Perde-se a posse da coisa, mesmo contra a vontade do possuidor, quando houver 
privação de sua disponibilidade física, não mais se podendo exercer sobre ela qualquer ato 
possessório ou os poderes inerentes ao domínio. Considera-se perda da posse para aquele que 
não está presente no momento do esbulho  quando: 

 
a) Tendo notícia da ocupação, se abstém de retomar a coisa, não tomando as devidas 
providências, abandonando seu direito e demonstrando   desinteresse; 

 
b) Tentando  recuperar  a sua posse, for violentamente repelido por quem detém o bem   
e se recusa a entregá-lo. 

 

IX. PROPRIEDADE 
 

A propriedade é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites 



 

normativos, de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de 
reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Há limitações ao direito de propriedade, com o 

escopo de coibir abusos e impedir que seja exercido em prejuízo  ao  bem-estar  social.  Com 

isso se possibilita o desempenho da função social da propriedade, preconizada 

constitucionalmente, criando condições para que ela seja economicamente útil e produtiva, 

atendendo ao desenvolvimento econômico e  aos reclamos da justiça  social.  Assim,  o  direito 
de propriedade deve ser exercido na conjugação dos interesses do proprietário, da sociedade 

e do Estado, afastando o individualismo e o uso abusivo do   domínio. 

 
 

1. AQUISIÇÃO  DA PROPRIEDADE IMÓVEL 
 

Adquire-se a propriedade imóvel por usucapião, por registro do título ou por   acessão: 
 

a) usucapião: também conhecido como prescrição aquisitiva, é modo originário de 
aquisição da propriedade pela posse continuada somada a outros requisitos   legais. 

 
- extraordinária: exige 15 anos de posse contínua, mansa e pacífica, exercida com o 

ânimo de dono, dispensando-se justo título e boa-fé. O prazo poderá ser reduzido para 10 anos 

quando o possuidor tiver estabelecido ali sua residência habitual ou tenha nele realizado obras    
e serviços de caráter  produtivo. 

 
- ordinária: exige 10  anos de posse contínua, mansa e pacífica, exercida com o ânimo  

de dono, mais justo título e boa-fé. Tal prazo poderá ser reduzido para 5 anos na hipótese do 
parágrafo único do art. 1.242 do  CC. 

 
- especial rural (pro labore): exige que o usucapiente não seja proprietário de outro 

imóvel rural ou urbano, que tenha exercido a posse mansa e pacífica pelo prazo de 5 anos em 
área rural contínua, não excedente a 50 hectares, e que tenha tornado-a produtiva com seu 
trabalho ou ali estabelecido moradia. É modalidade que dispensa o    justo título e a boa-fé. 

 
- especial urbana: exige que o usucapiente não  seja proprietário  de outro  imóvel rural 

ou urbano, tenha exercido a posse mansa e pacífica pelo prazo de 5 anos em área urbana, não 
excedente a 250 metros quadrados, e que ali tenha estabelecido sua moradia ou de    sua 
família. 

 
- especial coletiva: exige a ocupação por população de baixa renda, para sua moradia, 

pelo prazo de 5 anos, em imóveis urbanos que possuam  mais de 250 metros quadrados onde  
não seja possível determinar-se a ocupação  individual. 

 

b) registro do título: 



 

 
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo,  o 

alienante continua a ser havido como dono do  imóvel. 

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade  
do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do 
imóvel. 

 
Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se  apresentar  o  título  ao  oficial 

do registro, e este o prenotar no  protocolo. 

 
Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar 

que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário 
reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro   adquirente. 

 
c) acessão: 

 
c’) acessões físicas ou naturais: são aquelas ocorridas em razão de fenômenos naturais 

e se dão apenas de imóveis a  imóveis: 

 
- formação de ilhas: 

 
Art. 1.249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem  

aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras   seguintes: 
I - as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos 

terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha 
que dividir o álveo em duas partes  iguais; 

II - as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se 
acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo   lado; 

III - as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a 
pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se   constituíram. 

 
- aluvião: 

 
Art. 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e 

aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das  águas  destas,  
pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem   indenização. 

Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários 

diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga    margem. 

 
- avulsão: 



 

Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um 
prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o 

dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver    reclamado. 

Parágrafo único.  Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio  a que  
se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte   acrescida. 

 
- abandono  de álveo: 

 
Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das 

duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem 
novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do   álveo. 

 
c’’) acessões industriais: são as construções e plantações assim chamadas  por  decorrem 

de intervenção ativa do comportamento humano. De regra, presume-se que as construções e 

plantações tenham sido feitas pelo proprietário do imóvel e a sua custa. Tal presunção, 
entretanto, admite prova em  contrário. 

 

 
2. AQUISIÇÃO  DA PROPRIEDADE MÓVEL 

 
a) usucapião: é modo de aquisição da propriedade pela posse continuada desde que 

atendidos alguns requisitos legais. Poderá  ser: 

 
- ordinário: exige três anos de posse continuada e justo título e   boa-fé; 

 
- extraordinária: exige apenas a posse continuada por  cinco  nos  independente  de 
justo título e boa-fé. 

 
b) ocupação: é modo de aquisição originário da propriedade. Consiste na tomada da 

coisa que não tem dono para si, com a intenção de fazer-se   proprietário. 

 
c) achado de tesouro: aquele que encontra depósito antigo, de coisas  preciosas,  

oculto, de cujo dono não haja notícia, tornar-se dela proprietário. Por inteiro se encontrá-lo em 

prédio seu, se for encontrado por terceiro que realize pesquisa por ordem sua, ou por terceiro 
desautorizado. Adquirirá, entretanto, metade da propriedade se encontrá-lo em prédio alheio, 

caso em que a outra metade pertencerá ao dono do  prédio. 

 
d) tradição: consiste na entrega da coisa (real), na entrega real de coisa que a  

represente (simbólica) ou constituto possessório  (ficta). 
 

e) especificação: consiste na transformação de matéria prima,  pelo  homem,  em 



 

espécie nova, que nela não  se  possa mais converter. Se o material pertencia ao  especificar, a  
ele caberá a propriedade. Se, entretanto, pertencer a terceiro a titularidade da propriedade 

dependerá de ter ele ou não agido com boa ou má-fé. Influenciará, ainda, a circunstância de o 

valor da coisa nova superar em muito o da matéria prima, caso em que poderá pertencer ao 

especificador – ainda que tenha agido com má-fé – sendo devida a indenização pelo valor da 

matéria prima e por eventuais perdas e  danos. 

 
f) confusão, comissão e adjunção: quando as coisas misturadas pertencerem a donos 

diversos e o tenham sido sem autorização destes, se possível separá-las sem deterioração, 
continuarão pertencendo a cada um. Caso a separação não seja possível ou implicar excessivo 
dispêndio, permanecerá indivisa e pertencerá a cada um na proporção  de  seu  quinhão.  Se  
entre as coisas misturadas se puder reputar alguma como principal, o proprietário desta se 
tornará dono do todo, devendo indenizar os  demais. 

 
3. PERDA DA PROPRIEDADE: 

 
O art. 1.275 do CC enumera algumas causas de perda da propriedade. Outras podem 

existir, tais como a usucapião e a acessão. Perde-se a   propriedade: 
 

a) por alienação: o titular transfere, por meio de contrato, a propriedade a  outrem. 
 

b) pela renúncia: por ato unilateral, o titular abre mão de seus direitos, de forma 

expressa. 

 
c) por abandono: o titular tem intenção de não  mais  ter a coisa para si e dela abre  mão, 

tacitamente. 

 
d) por perecimento da coisa: perda do  objeto. 

 
e) por desapropriação: para bens imóveis, nos casos previstos na  Constituição Federal. 

 

X. SUPERFÍCIE, SERVIDÕES,  USUFRUTO,  USO,  HABITAÇÃO,  PENHOR E HIPOTECA 

 
 

1. SUPERFÍCIE 
 

O Direito de Superfície surge quando o proprietário concede a terceiro o direito de 
construir ou plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante instrumento público 
devidamente registrado no Cartório de Imóveis, eis os principais dispositivos, que regulam a 
matéria, a saber: 

 



 

TÍTULO IV 
Da Superfície 

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar 

em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for 

inerente ao objeto da concessão. 

 
Art. 1.370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se onerosa, 

estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. 

 
Art. 1.371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre 
o imóvel. 

 
Art. 1.372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do 
superficiário, aos seus herdeiros. 
Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, 

qualquer pagamento pela transferência. 

 
Art. 1.373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário 
ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. 

Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao 
terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. 

 
Art. 1.375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre 
o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes 
não houverem estipulado o contrário. 

 
Art. 1.376. No caso de extinção do direito de superfície em conseqüência de 

desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor 

correspondente ao direito real de cada um. 

 

Art. 1.377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público 

interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente disciplinado em lei 
especial. 

 

 
2. SERVIDÕES 

 
2.1 Da Conceituação 

 



 

 
Na lição de Washington de Barros Monteiro, para que haja servidão, devem estar  

presentes os seguintes  elementos: 
 

a) Não há servidão sobre a coisa própria; Para que haja servidão devem existir dois 
prédios distintos, o serviente e o dominante. O serviente sofre as restrições, enquanto o 
dominante é o beneficiado. 

 
b) O dono do prédio serviente assume o encargo de suportar as   limitações; 
c) O dono do prédio serviente assume o encargo de suportar as   limitações; 

 
d) Os prédios devem ser vizinhos; 

 
e) A servidão não se  presume; 

 
f) As servidões são indivisíveis. 

 
 

2.2 Dos Aspectos legislativos  fundamentais 
 

TÍTULO V 

Das Servidões 
 

CAPÍTULO I 

Da Constituição das Servidões 

 
Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o 

prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração 

expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de 

Registro de Imóveis. 

 
Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez 

anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no 

Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a 

usucapião. 

 

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte 
anos. 

CAPÍTULO II 
Do Exercício das Servidões 

 



 

Art. 1.380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua 
conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas 
rateadas entre os respectivos donos. 

 
Art. 1.381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono 
do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. 

 
Art. 1.382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá 
exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do 
dominante. 
Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a 

propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. 

 
Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o 

exercício legítimo da servidão. 

 
Art. 1.384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio 

serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou 

pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não 

prejudicar o prédio serviente. 

 
Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio 
dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. 

§ 1o Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. 

§ 2o Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a 
mais onerosa. 

§ 3o Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem 
à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la; mas tem direito 
a ser indenizado pelo excesso. 

 
Art. 1.386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos 
imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a 

gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só se 

aplicarem a certa parte de um ou de outro. 

 
CAPÍTULO III 
Da Extinção das Servidões 

 
Art. 1.387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue, 
com respeito a terceiros, quando cancelada. 



 

 

Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar 

no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar, o consentimento do 
credor. 

 
Art. 1.388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao 

cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lho impugne: 

I - quando o titular houver renunciado a sua servidão; 
II - quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que 

determinou a constituição da servidão; 

III - quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. 
 

Art. 1.389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a 

faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção: 
I - pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa; 
II - pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título 

expresso; 

III - pelo não uso, durante dez anos contínuos. 
 
 

3. USUFRUTO 
 

3.1 Da Conceituação 
 

Consoante leciona Marco Aurélio Bezerra de Melo: “Usufruto é um direito real sobre  coisa 
alheia exercido pelo usufrutuário que adquire o direito temporário de uso e fruição  do  bem 
pertencente ao nu-proprietário, utilizando do mesmo e extraindo todas as vantagens possíveis 
com a obrigação de preservação da substância da coisa sobre a  qual  o  direito  incide.” As 
principais características do usufruto são: a) É um Direito Real; b) É intuitu personae, pois não  
se transmite aos herdeiros,  sendo  vedada a sua alienação, conforme   artigo 
1.393 do CCB; c) É temporário; d) É  inalienável. 

 
O usufruto pode recair sobre bens móveis e imóveis, inclusive, sobre um patrimônio 

inteiro, a saber: “Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis,   
em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e 
utilidades.” 

3.2  Dos Aspectos legislativos fundamentais 
 

TÍTULO VI 

Do Usufruto 

 



 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 
Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um 
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e 
utilidades. 

 
Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á 

mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

 
Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da 
coisa e seus acrescidos. 

§ 1o Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, terá o 

usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver e, das outras, 

o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, 

estimado ao tempo da restituição. 

§ 2o Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que 
se refere o art. 1.230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo 
e a maneira de exploração. 

§ 3o Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário 
tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do 

prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. 

 
Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode 
ceder-se por título gratuito ou oneroso. 

 
CAPÍTULO II 
Dos Direitos do Usufrutuário 

 
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos 
frutos. 

 
Art. 1.395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito 

a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. 

Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a 

importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública federal, 

com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos. 

 

Art. 1.396. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos 



 

naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de 
produção. 

Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, 

pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. 

 
Art. 1.397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem 
para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. 

 
Art. 1.398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao 
proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. 

 
Art. 1.399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa, ou mediante arrendamento, o 
prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do 
proprietário. 

 
CAPÍTULO III 
Dos Deveres do Usufrutuário 

 
Art. 1.400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os 
bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução, 

fidejussória ou real, se lha exigir o dono, de velar-lhes pela conservação, e entregá-los 

findo o usufruto. 

Parágrafo único. Não é obrigado à caução o doador que se reservar o usufruto da 
coisa doada. 

 
Art. 1.401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá 

o direito de administrar o usufruto; e, neste caso, os bens serão administrados pelo 

proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o 
rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá 

a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. 

 
Art. 1.402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do 

exercício regular do usufruto. 

 
Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário: 

I - as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu; II 

- as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. 

 
Art. 1.404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de 

custo módico; mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as 

que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da coisa 



 

usufruída. 

§ 1o Não se consideram módicas as despesas superiores a dois terços do líquido 
rendimento em um ano. 

 

§ 2o Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis 

à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a 
importância  despendida. 

 
Art. 1.405. Se o usufruto recair num patrimônio, ou parte deste, será o usufrutuário 

obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. 

 
Art. 1.406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão 

produzida contra a posse da coisa, ou os direitos deste. 

 
Art. 1.407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o 

usufruto, as contribuições do seguro. 

§ 1o Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante 
contra o segurador. 

§ 2o Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica sub-rogado no valor da 

indenização do seguro. 

 
Art. 1.408. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, 

não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o 

proprietário reconstruir à sua custa o prédio; mas se a indenização do seguro for 

aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. 

 
Art. 1.409. Também fica sub-rogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a 
indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo 

terceiro responsável no caso de danificação ou perda. 

 
CAPÍTULO IV 
Da Extinção do Usufruto 

 
Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; II 
- pelo termo de sua duração; 

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, 
se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; 

IV - pela cessação do motivo de que se origina; 



 

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, 
e 1.409; 
VI - pela consolidação; 

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não 

lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de 

crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do 

art. 1.395; 

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 
1.399). 



 

 

Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a 

parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o 
quinhão desses couber ao sobrevivente. 

 

 
4. USO 

 
Como adverte Washington de Barros Monteiro, o uso  é usufruto  restrito, pois: trata-se  

de um direito real; é temporário e é um desmembramento do direito de propriedade. Contudo, 
diversamente do usufruto, é indivisível e não pode ser   cedido. 

 
É o que dispõe o Código Civil  Brasileiro: 

 
Art. 1.412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as 
necessidades suas e de sua família. 

§ 1o Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social 

e o lugar onde viver. 

§ 2o As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos 

solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. 

 
Art. 1.413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as 
disposições relativas ao usufruto. 

 
 

5. HABITAÇÃO 
 

O direito real de habitação se dá quando o uso consistir no direito de habitar  
gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas 
simplesmente ocupá-la com sua família, nos termos do artigo 1.414 do   CCB. 

 
Há que se salientar: 

 
Art. 1.415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer 

delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra, ou às outras, mas 

não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes compete, de 



 

habitá-la. 

 
É o direito que exerce, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, em matéria de direito das 

sucessões, nos termos do artigo 1.831 do  CCB: 

 

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será 

assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de 

habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o 
único daquela natureza a inventariar. 

 
 

6. PENHOR 
 

6.1. Da Conceituação 
 

Penhor comum é direito real de garantia que se trata da transferência real da posse direta 
de um bem móvel pelo devedor ou alguém por ele, ao credor, com o objetivo de garantir 
determinada obrigação, consoante leciona Marco Aurélio Bezerra de   Melo. 

 
É o que o artigo 1.431 do CCB dispõe: “Constitui-se  o  penhor  pela  transferência  efetiva 

da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor,  ou 

alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de  alienação.” 

 
O penhor deve ser contratado formalmente, devendo haver a especialização e o registro.  

A especialização é identificar a dívida e o bem dado em garantia, nos termos do  artigo  1.424  
do CCB, a saber: 

 
Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não 

terem eficácia: 

I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; II - 
o prazo fixado para pagamento; 

III - a taxa dos juros, se houver; 
IV - o bem dado em garantia com as suas especificações. 

 
6.2. Dos Direitos do Credor  Pignoratício 

 



 

Art. 1.433 CCB. O credor pignoratício tem direito: I - 

à posse da coisa empenhada; 

II - à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que 
tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua; 

III - ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada; 

IV - a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir 
expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração; 

V - a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder; 
VI - a promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que 

haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o 

preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, 
substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. 

 

6.3. Das Obrigações do Credor  Pignoratício 
 

Art. 1.435 do CCB. O credor pignoratício é obrigado: 

I - à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou 
deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, até a 
concorrente quantia, a importância da responsabilidade; 
II - à defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência, ao dono dela, das 

circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória; 

III - a imputar o valor dos frutos, de que se apropriar (art. 1.433, inciso V) nas despesas 
de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, 
sucessivamente; 

IV - a restituí-la, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida; 
V - a entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso IV 

do art. 1.433. 

 
6.4. Da Extinção do Penhor 

 
Artigo 1.436 do CC. Extingue-se o penhor: I - 
extinguindo-se a obrigação; 
II - perecendo a coisa; 

III - renunciando o credor; 
IV - confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa; 
V - dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita 



 

pelo credor ou por ele autorizada. 

§ 1o Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor 
sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir à sua 

substituição por outra garantia. 

§ 2o Operando-se a confusão tão-somente quanto a parte da dívida pignoratícia, 
subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. 

 
Art. 1.437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento 
do registro, à vista da respectiva prova. 

 
Importa destacar, que se abordou no presente estudo o penhor comum, havendo ainda, 

entre outros, penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, nos termos dos artigos 1.438 e 
seguintes. 

 

7. HIPOTECA 
 

7.1 Da Conceituação 
 

A hipoteca se classifica entre os direitos reais de  garantia,  sendo  temporária,  e,  em 
regra, recai sobre bem imóvel -  pode  incidir  também excepcionalmente  sobre bens móveis, 
tais como navios e aeronaves-, com a finalidade de garantir  o pagamento  de um débito. Em  
não havendo o pagamento do débito, com o produto da  venda  do  imóvel,  assegura-se  ao 
credor o recebimento. 

 
É o que se depreende do artigo 1.473 do  CCB: 

 
Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca: 

I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; II 

- o domínio direto; 
III - o domínio útil; 
IV - as estradas de ferro; 
V - os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente do solo onde 

se acham; 
VI - os navios; 
VII - as aeronaves. 

VIII - o direito de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 



 

2007) 
IX - o direito real de uso; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

X - a propriedade superficiária. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
 

 

7.2 Das Características da  Hipoteca 
 

a) Princípio Acessorium sequitur principale: nos termos do artigo 1.474 do Código Civil, 
a saber: “Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do 

imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o 

mesmo  imóvel.” 

 
b) Exercício do  Direito de Sequela; 

 
c) Publicidade (registro do ato constitutivo da   hipoteca); 

 
d) Acessoriedade: existe em razão de garantir uma obrigação   principal; 

 
e) Indivisibilidade (o gravame incide sobre a totalidade do bem, somente extinguindo a 

hipoteca com a quitação integral da  dívida); 

 

7.3 Das Espécies de Hipoteca 
 

Três são as espécies de  hipoteca: 
 

a) Voluntária: constituída pela vontade das partes, mediante   contrato; 
 

b) Legal: que a lei institui em favor de determinadas pessoas, nos  termos  do  artigo 1.489, 
a saber: 

 
Art. 1.489. A lei confere hipoteca: 
I - às pessoas de direito público interno (art. 41) sobre os imóveis pertencentes aos 

encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas; 

II - aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes 

de fazer o inventário do casal anterior; 

III - ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, para 



 

satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais; 

IV - ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel 
adjudicado ao herdeiro reponente; 
V - ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do 

preço da arrematação. 

 
c) Judicial: que se dá em razão de sentença condenatória, artigo 466 do Código de 

Processo Civil Brasileiro, a  saber: 

 
Art. 466. A sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação, consistente 

em dinheiro ou em coisa, valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja 

inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. 

Parágrafo único. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária: 
I - embora a condenação seja genérica; 

II - pendente arresto de bens do devedor; 

III - ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença. 

 
7.4 Da Extinção da Hipoteca 

 
Extingue-se hipoteca, nos termos do artigo 1.499 do Código Civil   Brasileiro: 

 
Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: 
I - pela extinção da obrigação principal; II - 
pelo perecimento da coisa; 
III - pela resolução da propriedade; IV - 

pela renúncia do credor; 
V - pela remição; 
VI - pela arrematação ou adjudicação. 

 

XIV. REGISTROS PÚBLICOS 
 
 

1. OS SERVIÇOS DE  REGISTROS. 

Aos oficiais de registro, ou registradores, de imóveis, de  títulos e documentos e  civis 
das pessoas jurídicas, e civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática 

dos atos previstos na Lei 6.015, independentemente de prévia distribuição, respeitadas  as 



 

normas que definem as circunscrições geográficas conforme art. 12 Lei nº   8.935/94.. 

 

Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das 
pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a 

prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de 
que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os 

oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que 
definirem as circunscrições geográficas. 

 
As atribuições dos oficiais de registro de distribuição estão elencadas no  art.  13  da  

Lei 8.935/94. 

 
Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente: 

 
I - quando previamente exigida, proceder à distribuição eqüitativa pelos serviços 
da mesma natureza, registrando os atos praticados; em caso contrário, registrar 

as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes; 

 
II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência; 

 
III - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e 

papéis. 
 
 

2. REGISTRO  DE IMÓVEIS. 
 

Ao registro de imóveis aplicam-se, sem prejuízo de dispositivos de outras leis, os arts. 
arts. 1º a 28; 167 a 299 da Lei  6.015/73. 

 
O registro imobiliário tem como função básica constituir o repositório fiel da  

propriedade imóvel e dos atos e negócios jurídicos a ela   referentes. 

 
Os atos de registro, em sentido amplo, englobam a matrícula do imóvel, os atos de 

registro em sentido estrito e as  averbações. 

 



 

A abertura da matrícula é obrigatória por ocasião da prática de ato de registro  em  

sentido estrito na vigência da Lei 6.015/73 e à matrícula se aplica o princípio da unitariedade, 
pelo qual a cada imóvel corresponde uma matrícula e pelo  qual uma  mesma  matrícula  não 

pode abranger  mais de um imóvel. 

 
É vedada a matrícula de parte ideal de imóvel. No sistema anterior à Lei 6.015/73 um 

mesmo registro poderia se referir a mais de um imóvel ao a apenas uma parte ideal de um 
imóvel. Os atos de registro em sentido estrito estão arrolados no art. 167, I, da Lei 6.015/73, e 
podem ser definidos como atos principais em relação  às  averbações,  e  referem-se,  em 
conceito simplificado, às aquisições e onerações de   imóveis. 

 

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I 

- o registro: 

1) da instituição de bem de família; 

 
2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais; 

 
3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula 
de vigência no caso de alienação da coisa locada; 

 
4) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em 

funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles; 

 
5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis; 

 
6) das servidões em geral; 

 
7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do 
direito de família; 

 
8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de 

última vontade; 

 
9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de 



 

promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por 

objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua 
celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações; 

 
10) da enfiteuse; 

 
11) da anticrese; 

 
12) das convenções antenupciais; 

 

13) das cédulas de crédito rural; 
 

14) das cédulas de crédito, industrial; 
 

15) dos contratos de penhor rural; 
 

16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as 
conversíveis em ações; 

 
17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio; 

 
18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de 

unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro 

de 1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na 

vigência desta Lei; 

 
19) dos loteamentos urbanos e rurais; 

 
20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em 

conformidade com o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva 

cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência 

desta Lei; 

 
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; 

 
22) (Revogado pela Lei nº 6.850, de 1980) 



 

 

23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os 

demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição 

de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores; 

 
24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem 
bens de raiz em pagamento das dívidas da herança; 

 
25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das 

sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver 

partilha; 

 
26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública; 

 
27) do dote; 

 
28) das sentenças declaratórias de usucapião; 

 
29) da compra e venda pura e da condicional; 

 
30) da permuta; 

 
31) da dação em pagamento; 

 

32) da transferência, de imóvel a sociedade, quando integrar quota social; 

 
33) da doação entre vivos; 

 
34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de 

desapropriação, fixarem o valor da indenização; 

 
35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. 

 
36). da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva 
cessão e promessa de cessão; 



 

 
37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de 
uso especial para fins de moradia; 

 
38) (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

 

39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano; 
 

40) do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 
 

41. da legitimação de posse; 
 

42. da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no art. 60 da 

Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; 

 

Quanto às averbações, não há que se falar em numerus clausus. Meramente 

exemplificativo o inciso II do art. 167 da Lei   6.015/73: 

 

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. II 

- a averbação: 

1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos 

registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos 

cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento; 

 
2) por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais; 

 
3) dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas 
de cessão a que alude o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quando 
o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta Lei; 

 
4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da 

reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis; 



 

 

5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras 
circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas 
pessoas nele interessadas; 

 
6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 

4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada 
anteriormente à vigência desta Lei; 

 
7) das cédulas hipotecárias; 

 
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis; 

 
9) das sentenças de separação de dote; 

 
10) do restabelecimento da sociedade conjugal; 

 
11) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade 
impostas a imóveis, bem como da constituição de fideicomisso; 

 
12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos 

registrados ou averbados; 

 
13) " ex offício ", dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder público. 

 
14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação 
de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos 
reais sujeitos a registro. 

 
15 - da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em 
favor de entidade integrante do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que 

importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que 

inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 

 
16) do contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência. 

 
17) do Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a 



 

regime fiduciário. 

 
18) da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de 
imóvel urbano; 

 
19) da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 

 
20) da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. 

 
21) da cessão de crédito imobiliário. 

 
22. da reserva legal; 

 

23. da servidão ambiental. 

 
24. do destaque de imóvel de gleba pública originária. 

 
25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças 

de adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver partilha; 

 
26. do auto de demarcação urbanística. 

 
27. da extinção da legitimação de posse; 

 
28. da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 

 
29. da extinção da concessão de direito real de uso. 

 

 
3. EFEITOS DO REGISTRO. 

Os efeitos do registro imobiliário  são: 
 

a) constitutivos – quando o registro é formalidade essencial, indispensável à aquisição 
do direito. No direito brasileiro adquire-se a propriedade imóvel entre vivos pelo registro 
conforme o princípio da inscrição contido no art. 1.245 do Código   Civil; 

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 



 

translativo no Registro de Imóveis. 
 

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 
havido como dono do imóvel. 

 

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de 

invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser 
havido como dono do imóvel. 

 

b) comprobatórios – o registro prova a existência e a veracidade do ato ao qual se 

reporta; 

 
c) publicitários – o ato é acessível a todos. No entanto, tratando-se de aquisição de 

imóvel causa mortis o registro é declaratório, e seus efeitos publicitários asseguram o 
conhecimento de todos e a disponibilidade do bem, com observância do princípio da 

continuidade. 

 

4. PRINCÍPIOS  DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. 
 

São princípios fundamentais do registro  imobiliário: 
 

a) princípio da inscrição – a constituição, transmissão, modificação ou extinção dos 
direitos  reais  sobre  imóveis  só  se  operam  entre  vivos,  mediante  o  registro  conforme arts. 

1.227 e 1.245 do Código Civil; 
 

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos 

entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos 

referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. 

 
 

b) princípio da publicidade – engloba os princípios da legitimidade e da fé pública, 
referindo-se à presunção de que o conteúdo do registro é exato e verdadeiro,  como  
conseqüência da publicidade por ele  gerada; 

 



 

c) princípios da presunção e da fé pública – o registro induz a presunção legal da 

validade do ato registrado, constituindo meio decisivo de proteger as aquisições de caráter 
oneroso realizadas por terceiros de boa-fé, que hajam confiado  nos  teores  do  registro; 

garantem a segurança jurídica e do  comércio; 

 
d) princípio da especialidade ou determinação – exige a individuação  do  que se lança  

no registro, inerente ao bem objeto do direito real sobre o qual recai o negócio jurídico;     e 
ainda quanto aos sujeitos do registro, que devem ser perfeitamente   identificados; 

 
e) da legalidade, da legitimidade ou da qualificação – consiste na atribuição outorgada 

ao registrador para examinar se o documento cujo registro ou averbação que lhe foi solicitado 
reúne os pressupostos legais ou imprescindíveis para ingressar no  registro;  trata-se  de um 
juízo de valor; 

 
f) princípio da continuidade ou do trato sucessivo– o registro deve manter  uma efetiva 

conexão entre os diferentes negócios modificativos da situação jurídico-real, por meio  de 
assentamentos registrários; 

 
g) princípio da instância ou rogação – o procedimento registral se inicia a pedido do 

interessado, não se podendo, em princípio, proceder de ofício os atos do   registro; 



 

 

h) princípio da prioridade – determina a prioridade do título e esta a preferência dos 
direitos reais, sendo eficaz o registro desde o momento em que se apresentar o título ao oficial 
do registro e este o prenotar no  protocolo. 

 
 

5. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. 

 
O registro de títulos e documentos está regulado pela Lei 6.015/73 nos arts. 127   a 166. 
 

Tem função suplementar ou residual, praticando os registros não atribuídos aos demais 
serviços (registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas 
naturais). 

 
Os títulos, documentos e papéis valem para as partes que os subscrevem, induzindo o 

registro a prioridade da data do documento em concorrência com os  demais  da  mesma  

natureza não registrados. 
São efeitos do registro em títulos e  documentos: 

 
a) autenticação de data – evita o perigo da antedata, fixando a data do  documento; 

 
b) validade contra terceiros – decorre da publicidade erga omnes em razão do  registro; 

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por 

quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 

obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os 

da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro 

público. 

 
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de 

caráter legal. 

 

c) conservação – destina-se a conservar ou perpetuar o documento – é denominada 
transcrição facultativa conforme art. 127, VII, da Lei   6.015/73. 

 

Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: VII 



 

- facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação 

 

O registro terá validade erga omnes ex tunc a partir da data da  assinatura  se  
apresentado no prazo de vinte dias de sua formalização e, se apresentado  após  tal  prazo, 
eficácia ex nunc, operando contra terceiros a partir da   protocolização. 

 

Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, 

todos os atos enumerados nos arts. 128 e 129, serão registrados no domicílio das 

partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais 

diversas, far-se-á o registro em todas elas. 

 
Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o 
prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação. 

 

Os documentos de procedência estrangeira devem ser traduzidos e registrados  em  
títulos e documentos para produzirem efeitos legais no país  e  para valerem  contra terceiros. 
Para efeito apenas de conservação ou perpetuidade podem ser registrados no   original. 

 
O serviço de títulos e documentos se presta, ainda, a notificar do registro ou da 

averbação os interessados que figuram no título, documento ou papel apresentado, ou  a  
qualquer terceiro que lhe seja indicado pelo apresentante. Por tal processo podem também ser 
feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida intervenção   judicial. 

 
Relevante atribuição das serventias de títulos e documentos,  as notificações em foco  

têm efeito premonitório ou cautelar, e o documento deve ser registrado na  íntegra.  O  
registrador de imóveis pode se utilizar do serviço quando a lei prevê intimações pelo registro 
imobiliário e faculta sejam feitas por títulos e   documentos. 

 
As certidões do registro integral de títulos têm o mesmo valor probante dos originais, 

ressalvado o incidente de falsidade destes conforme os arts. 161 da Lei 6.015/73 e art. 217 do 

Código Civil. 
 

Art. 161. As certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante 
dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente 



 

levantado em juízo. 

 
Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por 
tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas 

notas. 

 

O registro civil das pessoas jurídicas será feito nos ofícios privativos ou  nas   serventias 
de registro de títulos e documentos. É o que dispõe o inciso II do art. 2º da Lei 6.015/73, 

cabendo à legislação estadual optar pela serventia privativa ou pela serventia com atribuição 
para registro de títulos e documentos e civis das pessoas   jurídicas. 

 

Art. 2º Os registros indicados no § 1º do artigo anterior ficam a cargo de 
serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de 

Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas 
Resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária dos Estados, e serão feitos: 

 
I - o do item I, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de nascimentos, 

casamentos e óbitos; 

 
II - os dos itens II e III, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de títulos 

e documentos; 

 
III - os do item IV, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de imóveis. 

 

No entanto, o registro das sociedades empresárias será realizado  no  Registro  Público 
das Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais. Esta atividade não foi delegada ao 
particular, sendo exercida diretamente pelo Poder Público, e está regulada pela Lei 8.934/94,  
que dispõe sobre o registro público das empresas mercantis e atividades   afins. 

 
Ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas cabe o registro das sociedades simples, sendo  tal 

atividade exercida em caráter privado por delegação. As sociedades simples, denominação  do 
Código Civil se contrapõem às  empresariais. 

 
Assim, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas cabe o registro das sociedades simples  em 

geral, das associações e das fundações de direito  privado. 



 

 
 

Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos: 
 

I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das 

sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das 
fundações e das associações de utilidade pública; 

 
II - as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis 
comerciais, salvo as anônimas. 

 
III - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. 



 

 

O registro tem efeito constitutivo, já que a existência legal das pessoas jurídicas de 
direito privado começa com o registro dos atos constitutivos, na dicção do art. 45 do Código 
Civil. 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 

inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, 
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas 

as alterações por que passar o ato constitutivo. 

 
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas 
jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da 
publicação de sua inscrição no registro. 

 

Além dos registros mencionados, ao R.C.P.J. cabe a matrícula de jornais, publicações 
periódicas, oficinas impressoras, empresas de radiofusão e de agenciamento de notícias e são 
inscritos os atos constitutivos e os estatutos dos partidos  políticos. 

Art. 122. No registro civil das pessoas jurídicas serão matriculados: I 

- os jornais e demais publicações periódicas; 

II - as oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas 
naturais ou jurídicas; 

 
III - as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, 
reportagens, comentários, debates e entrevistas; 

 
IV - as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. 

 
 

6. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

 
Ao registro civil das pessoas naturais está atrelado ao  registro  dos  atos  de nascimentos, 

dos casamentos, dos óbitos, das emancipações, das interdições, das sentenças declaratórias de 
ausência e de adoção e das opções de   nacionalidade. 

 



 

As ocorrências que venham a alterar os registros são averbadas no registro inicial. 

Assegura a Lei 8.935/94 que "em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil  
das pessoas naturais" e que "nos municípios de significativa extensão territorial,  a  juízo  de 

cada Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um registrador civil das  pessoas  

naturais". Os distritos são divisões administrativas dos municípios, estes pessoas jurídicas de 
direito público integrantes da  federação. 

 

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso 

público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou 

inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade 

competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da 
mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na sede do respectivo 

Município ou de Município contíguo. 

 
§ 1º (Vetado). 

 

§ 2º Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas 
naturais. 

 
§ 3º Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo 
Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas 
naturais. 

 

O direito ao nome integra os direitos da personalidade, e o estado civil das pessoas é 
regulado por normas de ordem pública. O art. 30 da Lei 6.015/73 dispunha que não  se  
cobravam emolumentos pelo registro civil  e  respectiva  certidão  das  pessoas 
comprovadamente pobres, "à vista de atestado da autoridade  competente".  Diante  da 
magnitude de tais direitos, o constituinte de 1.988 incluiu entre os direitos e garantias 
fundamentais, no inciso LXXVI do art. 5°, a gratuidade para os reconhecidamente pobres do 
registro civil de nascimento e da certidão de  óbito. 

 
A Lei 8.935/94, no art. 45, assegurou aos reconhecidamente pobres a gratuidade dos 

assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como    as respectivas certidões. 

 
Posteriormente, foi editada a Lei 9.534/97, acrescentando o inciso VI ao art. 1º da Lei 

9.265/96 (o art. 1º assegura gratuidade para os atos necessários ao exercício da cidadania, 



 

incluindo o referido inciso VI dentre eles o registro de nascimento e o de óbito e a primeira 
certidão respectiva) e alterando a redação do art. 30 da Lei 6.015/73 e do art. 45  da Lei 
8.935/94, para isentar de emolumentos o registro civil de nascimento e de óbito, bem como a 
primeira certidão respectiva, para todo e qualquer cidadão e não apenas para os 
hipossuficientes. 

 
Sendo a atividade de registro civil exercida em caráter privado, cabendo ao registrador 

responder pelas despesas do serviço, os Estados vêm criando mecanismos de reembolso dos 
emolumentos isentados aos usuários dos serviços, com a finalidade de não inviabilizar o 
exercício  da atividade. 

 

O banco de dados do registro civil é orientador das políticas estatais. O número de 

nascimentos e a região em que ocorreram, quantos óbitos e sua causa, o percentual de uniões 
formais, dentre outros dados, são informações estatísticas importantes para a definição de 

políticas de governo. 

 

7. REGISTRO  DE DISTRIBUIÇÃO. 
 

Previstas no art. 13 da Lei 8.935/94, são  atribuições privativas dos oficiais de registro  de 
distribuição: proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, quando 
previamente exigida, registrando os atos praticados; não sendo exigida prévia distribuição, 
registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Além do registro, 
praticam averbações e expedem  certidões. 

 

Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente: 

 
I - quando previamente exigida, proceder à distribuição eqüitativa pelos serviços 

da mesma natureza, registrando os atos praticados; em caso contrário, registrar 

as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes; 

 
II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência; 

 
III - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e 
papéis. 

 



 

A prévia distribuição só é obrigatória no tabelionato de protestos,  e quando  houver  
mais de um tabelião na mesma  localidade. 

 

Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente: 
[...] 

 
Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma 
localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. 

 

Aos registradores não se aplica a prévia distribuição conforme art. 12 da Lei 8.935/94, 
estando os registradores de imóveis e os civis das pessoas naturais cingidos a atuar apenas na 
base de suas circunscrições geográficas. Quanto ao tabelião de notas, é de livre escolha 
independentemente do domicílio das partes ou do local de situação dos bens objeto do ato, já  
que o tabelião deve gozar da confiança das partes,  não  havendo  prévia  distribuição, 
igualmente, no  tabelionato de notas. 

 

Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das 

pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a 

prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de 

que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os 

oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que 

definirem as circunscrições geográficas. 

 

O parágrafo único do art. 7º da Lei 9.492/97 estabelece que a distribuição aos 
tabelionatos de protesto será feita por "um Serviço instalado e mantido pelos próprios 
tabelionatos", ressalvada a existência de Ofício Distribuidor organizado antes da promulgação  
da lei. 

Art. 7º Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão 
sujeitos a prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um 
Tabelionato de Protesto de Títulos. 

 
Parágrafo único. Onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos, a 

distribuição será feita por um Serviço instalado e mantido pelos próprios 
Tabelionatos, salvo se já existir Ofício Distribuidor organizado antes da 

promulgação desta Lei. 



 

 
 

XV. ESTATUTO DA TERRA 
 
 

O Estatuto da Terra foi promulgado pelo  governo  militar basicamente com o objetivo  
de abafar as reivindicações dos movimentos de trabalhadores rurais, especialmente a Liga 

Camponesa. Sua importância advém do fato de ter  consagrado  conceitos e  definições que  

ainda hoje são referências na elaboração das propostas de política fundiária,    destacando-se: 

 
- Reforma agrária – Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover 

melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de 
atender aos princípios de justiça social e ao aumento de   produtividade; 

 
- Função social – como parâmetro para viabilizar desapropriações por interesse social 

para fins de reforma agrária. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função 
social quando, simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores 
que nela labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis  satisfatórios  de  
produtividade; c) assegura a conservação dos recursos naturais; d)  observa  as  disposições 
legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a   cultivem. 

 

- Propriedade familiar – o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 
agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e   

o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e  tipo  de  
exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de   terceiros; 

 
Módulo rural – a menor unidade de terra onde uma família possa se sustentar (Art. 4o , 

inciso III); 
 

Minifúndio – uma propriedade de terra cujas dimensões não perfazem o mínimo para 
configurar um módulo rural; 

 
Latifúndio – propriedades que excedam a certo número de módulos rurais – latifúndio 

por extensão – ou, independente deste valor, que sejam destinadas a fins não produtivos – 
latifúndio  por exploração; 

 


