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RESUMO 

Os direitos reais consistem em um conjunto de princípios e normas que disciplinam a relação 

jurídica referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, possuindo capítulo 

exclusivo no Código Civil, tendo em vista a sua grande importância e aplicabilidade no 

ordenamento jurídico brasileiro. A matéria registral é a parte do direito que confere fé pública 

aos registros de imóveis, sendo ela pautada por alguns princípios norteadores, assumindo cada 

um deles a função de contribuir para a formação da fé pública dada ao que é registrado em 

cartório. A pesquisa que subsidiou a construção do artigo foi realizada no 1º Registro de 

Imóveis do Recife, localizado no Estado de Pernambuco. 
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ABSTRACT 

Real rights consist of a set of principles and norms that govern the legal relationship regarding 

things susceptible to appropriation by man, having an exclusive chapter in the Civil Code, in 

view of its great importance and applicability in the Brazilian legal system. The registration 

matter is the part of the law that grants public faith to property registrations, and it is guided 

by some guiding principles, each of which assumes the function of contributing to the 

formation of public faith given to what is registered in a notary. The research that supported 

the construction of the article was carried out in the 1st Real Estate Registry of Recife, located 

in the State of Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente artigo aborda o tema sobre os direitos reais. O tema escolhido é de suma 

importância para contribuir com o aprofundamento dos conhecimentos sobre os direitos reais, 

a partir da sua evolução histórica. A pesquisa que subsidiou a construção do artigo foi 

realizada no 1º Registro de Imóveis do Recife, localizado no Estado de Pernambuco. 
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DIREITOS REAIS 

Os direitos reais, ou o tão conhecido “direito das coisas”, consistem em um conjunto de 

princípios e normas que disciplinam a relação jurídica referente às coisas suscetíveis de 

apropriação pelo homem, segundo uma finalidade social. (STOLZE; PAMPLONA, 2018).    

Possuem capítulo exclusivo no Código Civil, tendo em vista a sua grande importância e 

aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, sendo eles a propriedade, a superfície, as 

servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o 

penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão 

de direito real de uso, e a laje. (BRASIL, 2002).  

Dentre os vários tipos elencados no parágrafo acima, primeiramente aborda-se o direito 

à propriedade, que consiste na aplicação prática de um direito constitucional: a moradia, 

consolidando-se com o devido registro no cartório de imóveis de circunscrição competente. 

Ressalta-se que a propriedade não deve ser confundida com o uso, tendo em vista que esse 

constitui um tipo de posse, sendo esta por si só, independente de contrato e de direito real, um 

fato jurídico relevante. (COSTA, 1999). 

Já o direito à superfície pode ser visto como uma concessão, onerosa ou não, que o 

proprietário de um terreno confere a outrem, para que seja utilizado e nele seja construído, por 

tempo determinado ou indeterminado. Diferindo-se das servidões, eis que essas caracterizam-

se pela participação de dois imóveis (dominante e serviente), impondo ao segundo uma 

finalidade de uso sobre o primeiro, a fim de torna-lo útil e valioso. Pode-se dizer que o uso se 

assemelha mais ao direito real de usufruto, que também é uma relação jurídica que 

necessariamente precisa de dois agentes para se realizar (usufrutuário e usufruto), mas confere 

a este a capacidade de utilizar do bem e suas rendas, ainda que não seja proprietário; o 

usufruto é esta capacidade. Legalmente, são conferidas as disposições relativas ao usufruto do 

direito de habitação, e por isso é necessário esclarecer que a particularidade que cabe à 

habitação é que ela confere uma simples prerrogativa de ocupação do imóvel pelo detentor, 

enquanto o usufruto concede a posse, uso e outras prerrogativas.  

 O direito real do promitente comprador do imóvel é adquirido através do registro do 

instrumento particular ou escritura pública de promessa de compra e venda, no cartório de 

imóveis, conferindo ao promitente comprador o direito de adquirir o imóvel futuramente, seja 

por transferência do bem pelo seu detentor ou por adjudicação judicial. (BRASIL, 2002).  

É importante definir a diferença entre o direito real da concessão de uso especial para 

fins de moradia, e a concessão de direito real de uso. O primeiro trata-se de relação jurídica 

formada entre o Estado e o particular, quando esse cede o bem a fim de promover sua 



 

utilização e cumprir sua função social de moradia. O segundo dá-se através de contrato que 

transfere o uso, de forma onerosa ou não, para que um particular possa utilizar o imóvel 

cedido, para objetivo específico e determinado pelo Estado, ou seja, também se utiliza da 

relação do Estado com o particular, mas com objetivo definido a fomentar o interesse público. 

O penhor, a hipoteca e a anticrese são obrigações acessórias, mas enquanto o penhor é 

um instituto de garantia que recai sobre bens móveis, a hipoteca e a anticrese recaem sobre 

bens imóveis, mas a hipoteca visa dar o próprio imóvel ou terceiro em garantia e deve ser 

registrada em cartório para que tenha eficácia. Já a anticrese busca retirar do bem dado em 

garantia os seus frutos, até que seja cumprida a obrigação devida. (BRASIL, 2002). 

E, por último, a laje, que é o direito real que possibilita a coexistência de imóveis 

autônomos de titulares distintos sobre a mesma área, permitindo que cada proprietário ceda a 

superfície de seu uso para que outro possa edificar sobre a mesma, podendo ser horizontal ou 

vertical.  

Para Stolze e Pamplona (2018), é possível classificar os direitos reais entre os direitos 

sobre coisa própria (jus in re propria) que compreende o direito de propriedade, ou sobre 

coisa alheia (jus in re aliena) que se subdivide entre os de gozo ou fruição, os de garantia e o 

direito à coisa, que é o caso da promessa de compra e venda. No tocante aos direitos reais 

sobre coisa alheia de gozo ou fruição, compreende-se os de superfície, servidão, uso, 

habitação, concessão de uso especial para moradia, concessão de direito real de uso e laje; já 

os de garantia são o penhor, a anticrese e a hipoteca.  

 

Evolução histórica do direito de propriedade 

O direito de propriedade, como já fora acima explicitado, é a parte dos direitos reais que 

trata sobre o direito de moradia em seu sentido mais estrito, dependendo do registro 

imobiliário para que tenha eficácia, tendo em vista que lhe foi percebida essa atribuição legal. 

Entretanto, o tema ‘’propriedade’’ está sujeito a diversos riscos culturais, por ser plurívoco, 

evocando uma miríade de doutrinas, ideologias, concepções e tradições históricas diferentes. 

Um risco cultural é adotar uma visão histórica ligada à tradição da modernidade, limitada a 

uma concepção individualista da relação entre os homens e os bens. Um outro risco, 

decorrente do primeiro é a “absolutização” da ideia de propriedade nos moldes em que foi 

pensada na modernidade. Nesse viés, a propriedade acaba por ser entendida como uma 

construção praticamente imutável e estática, o que implica em eliminar a historicidade própria 

do conceito. (MATIAS & ROCHA, 2006). 



 

No tocante a sua historicidade, a configuração da propriedade passa por profundas 

modificações ao longo de sua evolução histórica, representada pelo entendimento desse 

instituto nas regras jurídicas do Direito Romano, do Direito Medieval, do Direito Moderno, 

marcado pelas transformações decorrentes da Revolução Francesa e do Direito 

Contemporâneo, caracterizado por um novo sistema constitucional voltado para a realização 

da Justiça Social. (SOARES, 2006). 

A propriedade no Império Romano era considerada erga omnes, mas sofria diversas 

influências do interesse público.  Pode-se entende-la como sendo um direito exclusivo, eis que 

apenas poderia haver um proprietário, tendo evoluído para um sentido mais ‘’social’’ pelas 

influências políticas, sociais e culturais da época. Diferindo-se da propriedade feudal, essa 

poderia ser a primeira conhecida por haver ‘’função social’’, tendo em vista que era pautada 

na disponibilização da mesma para que se pudesse usar, fruir e dispor, desde que se fosse 

atingida a sua finalidade com essa cessão, assemelhando-se ao que se conhece hoje como 

‘’posse’’ ou direito real da concessão de uso especial para fins de moradia e, ainda, a 

concessão de direito real de uso. 

Para Soares (2006), o direito de propriedade moderno tem seu marco histórico na 

Revolução Francesa, que traz modificações no contexto social, político e jurídico, marcado 

pela concepção individualista, produto da exaltação das liberdades individuais e da mínima 

intervenção do Estado na organização social.  

Já o direito contemporâneo é marcado pela Revolução Industrial, onde passou-se a ver a 

intervenção sindical e o começo do que se conhece por ‘’mínimo existencial’’, repensando a 

propriedade para que atingisse os direitos coletivos e individuais, prezando pela regulação da 

intervenção estatal, definindo tributos ao invés de atribuições à propriedade, como fazia-se na 

época feudal.  

Não obstante, em um contexto nacional, antes do marco moderno e do contemporâneo, 

houve o direito de propriedade colonial, que surge a partir da colonização das terras 

brasileiras, desde a criação das capitanias hereditárias, que foi a primeira divisão territorial 

implantada pelos portugueses, até a criação dos cartórios de notas e registro de imóveis. 

Um marco importante no direito de propriedade colonial foi a promulgação da Lei de 

Terras, sendo a primeira legislação conhecida no Brasil que determinava o uso e distinção de 

propriedades, criando a ‘’Repartição Geral das Terras Públicas’’, órgão público encarregado 

de dirigir a medição, divisão e descrição das terras devolutas, além da sua conservação, 

fiscalização da venda e distribuição, promovendo a colonização nacional e estrangeira. 

(BRASIL, 1850). 



 

No tocante à criação das serventias de notas e de registro de imóveis, decorreu da 

necessidade da nomeação de notários pelo rei, tendo em vista serem os responsáveis por 

acompanhar as fundações de vilas e povoados, bem como registrarem as guerras, invasões e 

aquisições de escravos e seu comércio no Brasil. Por isso foi criado o primeiro cartório de 

notas do Brasil, inaugurado em 1 de março de 1565, no Rio de Janeiro, juntamente com a 

criação da cidade, pelo capitão Estácio de Sá, tendo sido nomeado em 20 de setembro de 1565 

o seu primeiro tabelião, Pero da Costa.  

A propriedade colonial definia as pessoas submetidas à condição de escravidão como 

bens, sendo descritas formalmente em cartório de notas, a fim de assegurar e conferir fé 

pública aos documentos de aquisição, e registradas em cartórios de imóveis para fazer saber 

as transferências dessas ‘’propriedades’’, ou seja, um escravo era comercializado e o seu 

comprador elaborava seu documento de aquisição em cartório de notas, contendo todas as 

suas características, dimensões, particularidades e registrava no cartório de imóveis para dar 

fé ao documento de transferência (não havia que se falar em registro civil, eis que não eram 

consideradas pessoas e sim bens), e esse registro persiste até os dias atuais, através de 

certidões e arquivos constantes nos cartórios. (Anexo 1). 

Nota-se, desta forma, que a noção de propriedade foi bastante diversificada ao longo das 

eras, pois, para ter-se a concepção do que é o direito real de propriedade incidente sobre bem 

móvel (que é o caso da anticrese) como todos os demais incidentes sobre bens imóveis, foi 

necessário o percurso temporal valorado por costumes e normas. Esse percurso temporal 

deixa clara a noção do direito real de propriedade como mutável, e a análise dele observa 

muito mais a sua historicidade do que a sua moralidade, tendo em vista também que a 

apropriação de bens é uma forma de realização pessoal. (MATIAS; ROCHA, 2006). 

 

Incidência da matéria registral sobre os imóveis 

A matéria registral é a parte do direito que confere fé pública aos registros de imóveis, 

sendo ela pautada por alguns princípios norteadores, assumindo cada um deles a função de 

contribuir para a formação da fé pública dada ao que é registrado em cartório, considerando 

também, a fé de ofício conferida aos titulares das serventias. 

Para Salles (2007), o sistema registral é um subgrupo do sistema administrativo, 

estruturando-se com base em seus princípios, que devem ser extraídos e colhidos do próprio 

ordenamento, do próprio sistema registral. Os principais compêndios que versam sobre o 

Direito Registral, ainda escassos, assinalam a existência de sete princípios estruturais ou 

internos típicos, que se acham consagrados e revelados pela própria Lei de Registros Públicos, 



 

quais sejam os da unitariedade, legalidade, instância, legitimação registral, prioridade, 

continuidade e especialidade.  

O princípio da unitariedade assume papel de grande relevância, pois confere grande 

autonomia aos cartórios e seus órgãos regulamentadores, no sentido de lhes conferir o direito 

de acompanharem por apenas um número de matrícula toda a ‘’vida’’ de um imóvel, toda a 

sua ‘’história’’. É o princípio que afirma que cada imóvel registrado somente pode ter um 

único número e ficha de matrícula, até que seja dividido ou desmembrado. (PERNAMBUCO, 

2019).  

Já o princípio da legalidade no âmbito registral versa sobre a obrigatoriedade da 

existência de norma regulamentadora para que o título seja considerado hábil para registro à 

fim de que seja praticado o ato. Não se deve confundir tal princípio com o da legitimação 

registral, eis que esse refere-se à duração da validade do registro (ainda que nocivo) até o seu 

expresso cancelamento; e nesse sentido também segue o princípio da instância, que garante 

manutenção do registro, que somente alterado de qualquer maneira para qualquer fim, sob 

pedido fundamentado de quem tenha interesse jurídico para fazê-lo. 

O princípio da prioridade é ligado à priorização no tocante à natureza do título, 

analisando também os demais concorrentes, à fim de garantir que o direito não seja perecido. 

Essa garantia do não perecimento do direito também é encontrada no princípio da 

continuidade, ou ‘’princípio da perfeita concatenação’’, tendo em vista que ele assegura que 

seja perfeitamente comprovado o elo de ligação entre o titular do domínio com o adquirente, 

permite também, que haja uma cadeia contínua entre os atos praticados. 

Em relação ao princípio da especialidade, ressalta-se que é aquele que versa sobre a 

obrigatoriedade da perfeita descrição individualizada dos componentes integrantes da matéria 

objeto de registro, tanto no que se refere aos indivíduos envolvidos, independentemente de 

quantos forem (especialidade subjetiva), tanto ao imóvel (especialidade objetiva). 

A incidência da matéria registral sobre os imóveis, com base nos princípios acima 

demonstrados, confere eficácia, segurança e autenticidade aos atos jurídicos relacionados a 

eles. (BRASIL, 1973).  

Tanto a eficácia, como a segurança e autenticidade, são objetivos, pilares, para que o 

registro seja realizado e validado na existência de um imóvel e, para que existam, é necessária 

a aplicação da lei como instrumento norteador do ato registral, sendo uma das leis mais 

importantes a Lei de Registros Públicos, juntamente com os Códigos de Normas, criados e 

regulamentados pelos poderes judiciários dos estados, e as instruções do Conselho Nacional 

de Justiça. (BRASIL, 1973). 



 

A eficácia versa sobre os efeitos erga omnes que são provenientes do ato de registro, 

bem como à validade no tempo que esse ato possui. Um registro se torna eficaz quando 

consegue atingir seus objetivos. Um exemplo é quando se almeja obter garantias imobiliárias 

e o registro do instrumento particular no cartório de imóveis competente confere ao particular 

envolvido o direito de obter as garantias desejadas.  

Os atos praticados em cartórios são presumidos de autenticidade e isso é uma 

ferramenta fundamental para que o imóvel seja considerado regular, tendo em vista que se há 

registro imobiliário, devidamente certificado, é irrebatível a situação da propriedade, no que 

tange ao seu proprietário e também quando falamos de propriedade imóvel. Isso se dá porque 

há normas regulamentadoras internas de condutas para os cartórios, a fim de que assegurem a 

lisura do processo de registro. 

Referente à segurança registral, afirma-se que ela decorre da ‘’segurança jurídica’’, 

sendo resultante da imutabilidade e da garantia ou arguição de que será preservado o conteúdo 

do ato de registro pelo tempo. Essa segurança independe do material físico relacionado ao ato 

praticado, pois, uma vez feito, esse perpetua-se até que seja retificado e/ou continuado. O 

imóvel passa a ter uma ‘’história’’ que será ‘’contada’’ através de atos jurídicos perfeitos e 

soluções legais. (SALLES, 2007). 

Desta forma, a incidência da matéria registral sobre os imóveis garante a possibilidade 

da regularidade e o cumprimento das determinações legais, com a aplicação dos princípios e a 

firmação da autenticidade, eficácia e segurança sobre as ‘’histórias’’ daqueles. Também 

confere aos particulares envolvidos a juridicidade que se precisa para exigir, cumprir e fazer 

cumprir obrigações. É importante, é válido e legal, carecendo de visibilidade, pois os atos 

praticados possuem fé pública concedida pelo Estado.    

 

METODOLOGIA           

          O objeto de estudo deste artigo é formado pelos direitos reais, direito de propriedade e 

incidência da matéria registral sobre os imóveis.  

          O objetivo é ressaltar a versatilidade dos direitos reais em um contexto histórico, 

abordando o direito de propriedade, trazendo à tona a concepção do direito de propriedade 

colonial e a incidência da matéria registral sobre os considerados imóveis. A proposta consiste 

em:  

a) Descrever e diferenciar os direitos reais; 

b) Abordar a evolução histórica do direito de propriedade, demonstrando de forma 

fática a existência do direito de propriedade colonial; e 



 

c) Reforçar o conhecimento e aplicação da matéria registral sobre os imóveis. 

           A pesquisa de campo foi realizada no 1º Registro de Imóveis do Recife3, localizado no 

Estado de Pernambuco. 

           O universo da pesquisa foi composto por funcionários do referido cartório, tendo como 

amostra 10% (dez por cento) do total de funcionários do local. Universo: 90 colaboradores; 

amostra: 9 colaboradores.  

          O desenvolvimento dessa pesquisa teve os seguintes parâmetros: 

a) Quanto à forma: Bibliografia e de Campo; 

b) Quanto a finalidade: Aplicada; 

c) Quanto ao método de análise: Propositivo;  

d) Quanto à abordagem: Qualitativa. 

         Na pesquisa de campo foi utilizado como instrumento um questionário fechado, 

constante no apêndice deste artigo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO  

          Neste item foram analisados os dados coletados em campo com base no referencial 

teórico e legislação pertinente, trazidos no item 2 desse projeto.  

 

                                                                 
3 O 1º Registro de Imóveis do Recife foi inaugurado em 15 de dezembro de 1865, sendo um dos cartórios de 

imóveis mais antigos do Brasil, concentrando em seus arquivos alguns documentos de transferência de 

titularidade épicos e de suma relevância para o direito registral imobiliário. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O tema escolhido é de suma importância para contribuir com o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre os direitos reais, a partir da sua evolução histórica. O conhecimento 

deste tema é um dos principais instrumentos para explicar a origem dos direitos reais, 

especificamente do direito de propriedade, tendo em vista a sua magnitude e aplicação na 

sociedade, bem como seu significado no meio de atuação dos juristas civilistas, sendo o 

direito de propriedade colonial enraizado e ainda presente no Brasil, pois seus efeitos 

perpetuam-se na eternidade dos registros imobiliários.  
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APÊNDICE A – Questionário utilizado na pesquisa campo 

 

Este questionário tem por finalidade ressaltar a versatilidade dos direitos reais em um 

contexto histórico, abordando o direito de propriedade, trazendo à tona a concepção do 

direito de propriedade colonial e a incidência da matéria registral sobre os considerados 

imóveis. 

 

Os Direitos reais, ou o tão conhecido ‘’Direito das Coisas’’, consistem em um conjunto 

de princípios e normas que disciplinam a relação jurídica referente às coisas suscetíveis 

de apropriação pelo homem, segundo uma finalidade social. 

 

1. Como você classifica os direitos reais? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/531/r144-04.PDF?sequence=4&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/531/r144-04.PDF?sequence=4&isAllowed=y
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_rocha.pdf
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_rocha.pdf
https://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101020/Codigo+de+Normas+atualizado+at%C3%A9+Prov+16-2019+-+Dje+24.10.2019.pdf/becad42a-aa49-2e16-59f4-7d284a33c335
https://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101020/Codigo+de+Normas+atualizado+at%C3%A9+Prov+16-2019+-+Dje+24.10.2019.pdf/becad42a-aa49-2e16-59f4-7d284a33c335
https://docero.com.br/doc/xc0xcn0
https://www.diritto.it/pdf_archive/21748.pdf
https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/attachments/67300/5175-Manual-de-Direito-Civil-2020-Volume-Unico-Pablo-Stolze-Gagliano.pdf
https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/attachments/67300/5175-Manual-de-Direito-Civil-2020-Volume-Unico-Pablo-Stolze-Gagliano.pdf


 

a) Um conjunto de princípios e normas que disciplinam a relação jurídica referente 

às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, segundo uma finalidade social. 

b) Um conjunto de princípios e normas que disciplinam a relação jurídica referente 

às coisas, que não são suscetíveis de apropriação pelo homem, segundo uma 

finalidade social. 

c) Um conjunto de princípios apenas, que disciplinam a relação jurídica referente às 

coisas que são reais, e por isso, não se aplicam ao direito de posse e nem se 

usufruto, tendo em vista não serem reais de fato. 

d) Um conjunto de normas apenas, que disciplinam a relação jurídica referente às 

coisas que são reais, e por isso, não se aplicam ao direito de posse e nem se 

usufruto, tendo em vista não serem reais de fato. 

 

2.  É possível identificar os direitos reais dentro da lei? 

       a) Não, pois, estão dispostos em um rol meramente ilustrativo do Código Civil. 

       b) Sim, pois, estão dispostos em um rol taxativo do Código Civil. 

       c) Sim, pois, estão dispostos em um rol exemplificativo do Código Civil.  

                d) Não, pois, estão desconcentrados no Código Civil. 

 

3. Para você, existe diferença entre a propriedade e uso? 

a) Sim, pois, o uso constitui um tipo de posse, sendo esta por si só, independente de 

contrato e de direito real, um fato jurídico relevante. 

b) Não, pois, o uso é um tipo de obrigação acessória à propriedade. 

c) Sim, pois, a posse é um tipo de uso, sendo esse por si só, independente de 

contrato e de direito real, um fato jurídico relevante.  

d) Não, pois, a posse não é um tipo de uso. 

 

4. Na sua opinião, o direito à moradia pode ser considerado um direito real?  

a) Sim, pois, está consagrado no direito à propriedade. 

b) Não, pois, não está vinculado ao direito à propriedade. 

c) Sim, pois, é um direito constitucional. 

d) Não, pois, não está definido por lei. 

 

5. Apenas os imóveis podiam ser registrados nos cartórios na época colonial? 

a) Não, pois, a visão de propriedade era mais abrangente. 

b) Não, pois, não havia registro de imóveis no período colonial. 

c) Sim, pois, eram considerados imóveis apenas as terras de propriedade da coroa. 

d) Sim, pois, eram considerados imóveis todos os bens de grande porte. 

 

6. Qual exemplo abaixo você não entende como uma época importante para a história 

do direito de propriedade?  

a) Direito Romano. 

b) Direito Medieval. 

c) Direito contemporâneo. 

d) Direito canônico. 

 

7. Na sua opinião, houve alguma mudança desde o período colonial até o presente 

momento, no tocante ao direito de propriedade? 

a) Não, pois, algumas leis da época ainda vigoram. 

b) Sim, pois, muitas leis foram revogadas. 

c) Não, pois, não houve revogação de nenhuma lei. 



 

d) Não, pois, ainda é visível a divisão das capitanias hereditárias. 

 

8. Como você avalia a importância da evolução histórica do direito de propriedade? 

a) Muito importante. A noção de propriedade mudou bastante com o avanço da 

tecnologia. 

b) Pouco importante. Não houve mudança com o avanço da tecnologia. 

c) Não é importante. Ficou mais difícil de se adquirir imóveis 

d) Relativamente importante. A definição de propriedade ficou menos abrangente. 

 

9. Na sua opinião, os cartórios são capazes de conferir eficácia aos documentos? 

a) Sim, pois, o registro perpetua o fato pelo tempo. 

b) Não, pois, todos os atos são revogáveis. 

c) Não, pois, a vontade das partes é suficiente. 

d) Sim, pois, não é possível revogar atos praticados por cartórios. 

 

10.  Existem leis que disciplinam o ato registral? 

a) Sim, pois, o registro de imóveis depende de autorização expressa. 

b) Não, pois, não há necessidade de autorização legal para se realizar registros. 

c) Sim, pois, é com base na lei que os cartórios criam seus atos. 

d) Não, pois, é livre a iniciativa do registrador. 

 

11.  Para você, é importante registrar documentos? 

a) Não. A vontade das partes basta. 

b) Sim. A fé pública é importante para conferir segurança. 

c) Sim. Os cartórios são obrigados a registrarem todo tipo de documento. 

d) Não. Os cartórios não suprem o interesse da população. 

12.  Os atos praticados em cartórios são presumidos de autenticidade? 

 

a) Sim, pois, há normas regulamentadoras internas de condutas para os cartórios. 

b) Não, pois, não há normas regulamentadoras internas de condutas para os 

cartórios. 

c) Sim, pois, os cartórios possuem ações regulamentadoras entre si. 

d) Não, pois, não há regulamentação entre os cartórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – Certidão de registro de penhor de escravos, emitida pelo 1º Registro de 

Imóveis do Recife.  

 

 

 
 


