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CAPITULO 11 

DA PROPRIEDAnE IMMOVET. 

SECÇAO I 

ACQUlSIÇ:\O Tl.\ 1'1~OPRl1-:I J,\J)E DI~roV EL 

Art. 534. Adquire-se a propriedade immovcl : 
1. Pela inscripção do titulo de transferencia no registro predial 

da si tuação do immovel. 

Pelo disposto ne:;te artigo o nos . arts. 535 a 539 es
tende o projocto o designativo de inscdpfíio (~forma de 
publicidade adoptada para os nctos de constituiç~o e tran
smissÃo ue propriedade sobro immoveis. Pelo disposto no 
art. 681 faz o mesmo quanto a03 actos, pelos quaes se 
constituem c transmittem as servidões, a cmphyteuse, o uso
li'ueto, o uso, a, habitação, o penhor e a autichrese. 

Esta alteração na linguagem juridic~ é indefeusavel. 
Na legislação patria sempre so reservou o nome de inseri· 
pr:ão ao registro das hypothecas. (L. n. 1.237, de 24 do 
sete de 1864, arts. 9° e 10. Reg. de 20 de abro de 1865, 
arts. 199 a 2,j8. Dccr. n. 160 A, do 19 de Janeiro de 1890, 
art. 0°. Docr. n. 370, de:2 do maio de 1800, arts. 171 a 215.) 
No tocante á. constituição c transmissão quer dos outr03 
direitos reaes sobre immoveis, quer do senhorio delles, o 
nome consagrado sempre foi o de trtLnsc1'ipçeio. (L. n. 1864, 

art. 8,\ Dec. de 1865, arts . 256 a 281, Decr. n. 160 A, de 
1800, art. 8°, Decr. n. 370, de 18~)o, arts. 11 e segs. e 233 a 
23ô,) 

Est:i r.S~ :l di f; l.incção trndidoll:11 n:1~ p)'incipaes legisla
çõe3 e,c;tl'llllgr.il'as. O co'l. civ, fI'. (arts. 21-1.ô o segs.) 
eslatelece a in.scripçíro para as hypothecas. A h'ctnsc ripç (f o 

instituida na. lei de I" do nov. de 1808 para as alienações 
de immoveis, recebeu, na lei de 23 do março de 1835 fi, 

devida ampliação a todo·s os direitos l'enc~. susceptiveis ou 
não, ele hypotheca. A mesma discriminação está. no cod. 
civ. ital. (Arts. 1932 8 1047 e 1981 a 2.006.) Seria faeU 
mostra.I-a. em quasi todos os outros, so valesse a pena. 

Desse consenso afastou-se o cod. civ. allemão (arts. 313 
e 1115), designando indíft'ereutemonte peJo nome do inscri
pç{(o o registro quanto tis hypotbecas e todos os outros 

direitos reaeH. Pal'a. lhe SP.guil'fiOS a inoovaçao, porém, 
não descubro motivo al,gum, a. nno ser o do no.s pormos ao 
t om do ultimo figurino. O systema de escripturação de 
registro, entre nós, está. organizado em conformidade com 
t\ distincção firmada pelas nossas leis ate hoje, ramificando-::o 
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DA ACQUIsrçÃO DA P R OP It lE OA DE IlIlMOVEL 

Art. 5~{4. 
I. Pela transcripção do titulo uo trans[erencia no l'egistro pre

dial do Jogar onde Ior sito o immovel. (Art. 681.) 
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em l ivros de insCi'ipçiio, e livros de transcl"Ípçiio. Com (l. 

f LU:ião desses dois ramos num só não se ha mister de esforço, 
para calcular os inconvenien tos, que na pratica enxa
mearão a cada. p~ESO. E para que ~ Cui uono? Com que 
beneficio ~ Na real i lade apellas o lIe t r rmos eliminado 
uma palavra ao vocabulario do I"cgistro predial, a troco de 
inconvOIúonL,.,s consju erLwei~ , na pratica de t al ser viço. 

n. Pela accos~ão . 
IH. Pelo usucapião . 
IV. Pelo diroito Il eredi~ario. 

ACI,lUIS I<;' O peLA IN~GICIl'V:i.O DO "rITlI LO 

Art. 535 . Estão sujeitos á i n~cri pção, no registro predial, os 
titulos translat ivos da. lll'opl'ied,\ue immovel, por acto ent!'e vivos. 

Art . 530 . São tam lJem sujeitas á inscl'ipção : 
1. As sentenças profel'iLl.as nas acções divisarias, das quae~ re

sulte cessaçr'f! do estado de communhão. 
Jl. A s sentenças qne nos inventa rios e partilhas adjudicam 

bens de r a iz para I'agamento das dividas da herança. 
lII. A arrelllata~ão em hasta publica c as adj udi cações. 
Art. 537. Os actos sujeitos à. inscripção não operam t ransmissão 

do dominio, sinão da. data em que forem inscriptos. 

Art . 5::18. A in cripção deve ser datada do dia em que o titulo 
fÔr apr'esentado ao omcial do registro e este o prenotal' em seu pro
tocollo . 

Art. 539 , obl'evindo falleneia ou insolveneia -uo a. lienan te entre 
a. prenota(,'ão do t itulo e a sua inseripção, por demol'a do otflcial ou 
duv ida julgad ,~ improcedente, duvc , lJão obstante, fazct'-se a inseri
pção, I]ue n:lrolralu;, Deste c<u;o, á data da p['eno tação. 

l. -Maisuma vez, aClui, /'CII'ol,'ahú' na voz neutra, que 
eslo vúrbo não tem. Vide notas aos arts. 204, § 4", c 627 . 

~.-Coll tin úa a. redacção do texto a })rerer ir o e tylo 
clouttinanto do del'c ú. forma imperatoria, adequatli~ á au
to['idaJe coerei ti va das leis. Ver a not,t ao art. 478. _ 

Si, pOr01l1, ao tempo da insel'ipção, a inda não estiver pago o 
praço d v Í1ll1lJove l, o adqllirente, noti tlcado (13 fallencia ou inso lven
cia, do a lienante, c/ara deposl t<1l-o emjllizo. 

SECÇ,\.O 1lI 

ALIJ !J ' l ~\r) IVll . C'I.! LSSÃO 

Art. 540 . 1\ accu~"ão pódo dar-so : 
L Pela ['or ma,iín 11(' llh :)~ ou ilhnt:lll. 
11 . Por alln vifío. 
lU Por a.vltl~a, ). 
i V. Por al'an, lona de o.h, o. 
V. 1'01' 'ollstl' ucção de ubra", ou pl.llllat;ues. 
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