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CONGRESSO'NACIONAL. 

EMENDAS OFERECIDAS PERANTE A COMISSÃO MIS
T•• INCUMBIDA DO ESTUDO E PARECER SOBRE o PRO
JETO DE LEI N' 03. DE' 1975 (CN). QUE "ALTERA DIS
POSITIVOS DA LEI N'Ó.OI5.DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. 
QUE mSPOE SOBRE OS REGISTROS i'VBL1COS". 
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I~MENJjANY i 

I' da Lei 6.0\ S, de ,31 de Dezembro de 
. 

O,~ serviços cOncernentes aos Rl:gistros 
Públii:o~. I:slabclr:cido~ pl:ia legislaçào civil para autenti
cidade. segurancuc cficlcia dos utos jurldicos, ficam sujeitos 
1I0 regime.eslUbe/ecido nest.a lei. 

§ ,.- Ess~ regi~tro~ ~ào: 
I - o registro civil de pcssoas naturais; 
II - o.registro civil de: pessoas jurídica~: 

/li - O registro de tllu'o~ c: documentos: 
IV - o registro de imóveis: 
~ 2' - Os dcmai. registro. "" regem por lei. própria.. .' 
I\rli~o 2-·- O~ registros indicados nos números·l· li IV 

do ~ I" rio urti,;" anterior. ficam a cargo dI:. serventuários 
nomcarln~ de ;lr.nrdo com °que estabelecem a lei sobre a Oro' 
!'1JlÜ:.:H;:I(J l\\lnt;r1'~traliva e Judiciária do Distriío Federal, 
do~ Tcrril6rim e ;I~ leis do~ E'lados. e ~cl;i'I0 feitos: 

I - u óe li' I. nus oricios privativos, ou nos cllrtórios de 
regj,\rll de nasCi'Pt:nIOS. casarnl:ntos e óbitos: 

II - os de lI's. fi e "I. nos oficios privativos. ou nos ear
lério, de n:llistro de título~ e documentos; . 

!li ~ o de: n' IV, no~ oncios privat ivos, ou nos cartórios 
ue rcgi:;\ru tk imóvei~. . .' '. 

§ " -O~ Serventl:ários 10meado5 nos termos do artigo' 
j •• sob u denominu<;ilo de Oficial do Registro. comporão o 
pess:la/ de seu olkio com'os suboliciais e escreventes que in-. 

. 

.ditarem, em número que a necessidade do serviçO ~xi.sir~ Id- . 
mitidos por ato do Corregedor. publicado no órgão oficial 
após .I:xame prév!o. de: habilitaçllo pl:rante o Juiz Corregedor. 

§ 2' - Os <kmais auxiliares doolIcio serào contratados 
pelo olicial do Registro. coma homologação da Cor
regl:doria Geral da Justiça". ' . 

J .!tfReaçio 

A lei sobre os Registros Públicos, no artigo .29 da pJcsentl: 
emenda. ddeg.a aos 'Estados Membrosa'nomeaçàó dos servcntuArlos .. 
de cada um dos Ofidos de Regislro respcetivos;l:iem como alribui.à . 
lei ou Resoluçiio de Organizac;ãoJudiciãria.do Distrito Federal cdos 
Estados a competéncia regulamentadora. para· a admiss'io dos es
creventes I: auxiliares que cOmPorão esses oficiOs.' " . 
'A I:menda. as.~im. apl:rfeic;oatOdoo arcabouÇO administrativo 

.dt.1se imponanllssimo serviço fcder'ld.· . 

. Sala das Scss&es, ~m 13 de mala de .1975 - SenadorTano 
Duna. 

EMENDA Nfl . .' 

~ Acrescente-se, onde couber. no Projel'o dcLeln9 3/75, do Po-' . 
der Executivo. oseguinh:: . . ' 

. "A ri. I' Osscrviços federais c~ncCrnentcsaOs Regi,•. 
[ros Públicos,. estabelecidos pl:la. legislacào Civil, pa'ra 
autenliddadl:. segurança ediclcia dos alas jiJrídicos' ficam . 
sujc:ilo.~ ao regime esillbeiecidonestalei. . 

§ I' Esses registros são: . 
'1- oregístro civil depessolls. rialiJrliis: 
i1~ o registro civil de pcssoasjurldlcas: 

·111- o regisLro de títul01l e dóçumento~; . 
.IV - o registro de imóveis~ 
§ 2' O regimo. ml:rcantil e o dI: obras .inlelectuais 

regem-se por leis pr6prias." . . . .' . 
"ArI: 2' Os registros. indicadÇls rios itcns I li IV do § ,. 

doarligo anterior, rlCum a cargo di: serventuários nom~do~ 
de acordo' eomo estabell:cido na lei de: Organiz:iÇno 
Admini~lrlllivu ", Judiçiária dO Dislrito Federal e. doa· 

.TerritÓrios e na resolução sobre' a Divisão e o'rganiZ:Jção· 
Judici:iria do~ Estados. e serào f~itos: . 

I '- o do item I. nos olTeios privlttiYo~ ou nos cat'tóri01l 
de rçgistro de nasciml:nto~. casamentos e óbitos: '. 

11 - os dos itens 1\ c:l1I; nos oficios priV3tivo.~ ou nós . 
cartórios de registro de lilulosl: doeulllentos: . . 

111 .~ o do. item' IV, no~ olicios privativos' ou nos 
eurl6rios de rcgislro de imóveis. 

.§ I'· Os serventuários nóinelld~ nos lermos do art; 2'. 
sob a' denominação de Olicial .do Registro, comporão' o 
pessoal' de ~c:u oficio com' os suborieiuis ,e escreventes que 
indi~rc01; em núml:ro que a. nec:c:ssídade do l\Crviçou.igir~ 
..dmitidos por ut'o do Corregedor, publicado no.órgão aliciaI. 
após e~amc pr~vio de hilbiJilaç30 pera'nll: o Juiz Corregedor, . 
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ASSINA.TURAS 

ARNAWO GOMES VI. Superflel.: 
D"e1or-f.xncu1ivo Semestre , , •••••.••••. :••• ,o,. D.S 100.00' 

Ano. o ...... . CrS200,OO 

P/\ULO AURÉLIO OUINTELlA VI. A6r•• : 

Olrolor da DIVisão Administraliva Semostro CrS 2.aO.nn 
Ano .crS '100,00 

ALCIDES JOS~ KRONEN8ERGER 
(O preço do exemplar almsado sorll n"m,;r.rriu ri" 'cr$ (t.30) 

Diretor da DiVIsão InduslIial 

§ 2qOs demais auxiliares do olicio serão contratados 
pdo Olicial do Registro, com a hom'ologaçilo da Corre
cedoria Geral da Justiç;J:' 

Sala das Sessões. em 13 i:femaio de197S. - Depulado FrueIseo . 
Amaral. . 

EMENDAN9J 

Substitua-se o § 29 do art. 19 pelo seguinte: 

"§ 29 O registro ~ereantil ~ Ode obras intelectuais sere
gcm por lei~ próprias." 

J u~t1BCJI(jo 

Tr;jI:J..~e tlc um ~rro de redação. Não cxiuc proprillmente um 
rr.r,I~,lln rnerclnt,J e de obrlls Intelectuais e sim um registro mercantil 
eum registro de ohl"Js inleicctulIis. S~o. dois instilutos c.~peclficos c li 
distinç;1o deve ser fei/II, 

SIII.I lias Sessões, em 13 de maio de 1975. .,.- Senador Acc:loIy 
Filhó. 

[MENDAN'" 

Acre.~cente-scao Projeto n9 3/75-CN. o seguinte: 

Artigo- O artigo 29 da Lei n9 6.015. de31 de dezembro de 
1973. passa ~. ICf /I seguinte redação: . . 

,. An. 29 Os registros indicados nos números I a IV do § 
19 do artigo anlerior fica'm a cargo dos serventüãrios.privati
"oe; .IIomCJId{l~. de acordo com a legislaçilo ~mvigor. respei
tado \) disposto no ano 194 el1l vigor da Constituição da Rt
publica Federativa do Ürasíi, e serào feitos: 

1 , o" •••••••••••••••••• , ••••••••••• 

11 o . 

111 - , , " 

Julitlficaçio 

O Decreto n9 4.857, de 9 de novembro de 1939, consagrou um 
si,lema que. a dc..peito das- criticas in fundadas, lem preslado a'o, Pais 
os melhorc.~ serviços. razão pela qual o seu aperfeiçoamento .deve pre
SW'J' Justamcntc o que nele há de positivo. . . 

A"il'l "!linlln os Exmos. 51'S•. M.iníslros Militares•. quando,. no 
~crciciolempor~rio da Pre.~ídência da Republica. fizeram publicar 
(t Oecwll-ki li. 1.000. de21 de outubro de 1969, cujo artigo 29 dispu
nhalaxutivamente: . 

. TI~agem': '3.500 exAnpla.l1s . 

"Arl. 29 ó.~ ~egjsiros indicados nos números I aIV, do 
arligo' anterio~, ficarão a cargo dos mv~ntuário5 privativos,' 
nomeados de lIcordo'com' a 1esislaçJIo em vigor, rcspeitadoo 

.disposto no art. 177 da constituição ,do Brasil, e serão feilos: 
1-..... 11.- ... 111- ...'. 

O art.' 17.7. da Constiiuiçào,.com a Emend'a Constitucional n'I,' 
de 17 de outubro de 1969, passou a vigorar como número. 194. Dal a 
razào de ser da emenda. porque o que éinju5lificAvC:J é a omls.~ão. 
contida na Lei n9'6.015; à exprCS5ão"serventuârio prlvlltívo': e o res
peito aos direilos adquiridos; çujameúnéill expi'cssa pareceu nCc:es
sário aos próprios Srs. Ministros Mililares, possivelmente para 
conter 'os ím~etos daqueles que, se julgando mais ~'realistas que o 
próprio rei"; rCiolvem conteslar osdireilos mais legliímos. e consa~ 

. gr.Jdos.· . ' . 

SaladasSessõCi, em 13de millo .de 1975~-' DepUllido·Jorae 
Ferraz.' 

EMENDAN'5 

Art.89 O serViço' começará e tcrminará às mesmas ho
ras, de s~unda à sc:Jlta-feirll. .• ,.... 

Parágrafo único. O Registro Civil das pc:s.~oas na· 
turais. além desse horário, funcionará tllmb~ aos sábados, . 
alé as 12 hórali.c ainda aos domingos e feriados; em idêntico 
horârio. pa'ra atendimento de óbitos. . . 

J~lnc:açjo 

Na prática. nenhumarepartic;ilo funciona mais aos sábados. nc.. 
nhuma empresa. . ' 

A Justiça també.m ilãofunclonu mais aos sábados, a não. ser 
para os casos de emcrgi:ricia.. . 

Não se justifica, pois, que o Registro Civil du.~ .Pe.\soasNaturais 
seja obrigado ·a. manter SUas portas ahertas o dia inteiro. com cxpe
dic:nh: norm~l. p~ra nào alc:ndc:r ninguém. paranilo sei procurado
por rtiriguém. . . . . 

Os ca~os de u'1tC:ncia. espccilic'Jrilcntc osrcgislros de óbitos. que 
suo a minorill do serviço. lem tempo' 5ulicienie para screm illcildídos 

.até mc;o..dhi.· . • ,"' •. o'. • • 

AIgum caso cxcepcion:ll. que .lenha' absolulU ncce.,,~ii:fade .de 
. atendimento fora desse honlrio. será· lIlendido;como- sC1llpre lem si
do feito. aos domingos. com i!. maior b9a·vOritade, pelos serven· 
tuários. . . .' . ';". .' '.. 

Sala das Se.ssõe.\;em IJ de muio de 1.97S~ Depu'tado Jo,&e 
Ferrlz. 



Impresso em 18/10/200718:24 - Página 3 de 48 

I\hio de 1975' DIÁRIO DO CONGRESSO NI\CIONAl.. Sexta-feira 16 II')J 

" 

EMENDAN·6 J. 

() ,111. H ,h L~, I!' 6.015, de 31 de·de:z.e:mbrodc: 1913,vigorartí 
:~ ':tl.l ·:'j;r t":;'l: t·:-~htt:·lo: ' 

'1111. 14. Pelos 0105 que: praticurem em.decorr~ncia 

,1',:.1 ..\ L~(. I)!' Ofici:II:, du Registro tcr50 direito, a tílulo de re:
I11U".,·"d... , ao,' emolumcntos tabelados nos Regimentos de 
CUSlJ.' du Dislritu Fcdcrai. d03 Estados e dos Tetritórios, os 
quais scr,j'J P'lgoS pdo interessado que: os requererem no ato 
do rcquerimclltll OU 110 da aprescntução do titulo. ' 

Partigrafo unico. Cabe aos Oficiais do Registro o 
cu!,tcio uas dC5pC~-US decorrentes da remune:raçào de seus au
~í\i:tre';, da instala1;ào do cartório. manutcnção e conservação 
dllr. Jjvro~, papí:is c: arquivos do registro. na forma prevista na 
JlfcM:nt(: Lei." 

J use lficaçilo 

,', ,'rllllliH te," por nhjclivo dar nova redação ao art. 14 da Lei 
.,< 6.01 J Lldegundu, tambí:m aos Estados. a competência para a lixa· 
.;i.!l1 rl.J~ tfl\~IUlIIl'lItuS dCI'idos aos Oficiais' de Registro. os quais. 
"l'idcnlcmclllt:. l~nl que variar de Estado para Esta<lo. de lIcordo 
COIll as peculiaridadcs locais. bem como em função. também, com as 

!riaçõcs ~cunomicas de região para região do Brasil. 
Acrescente-se. ainda, um parágrafo único ao artigo'14; com a fi

nalidade: de lixar. demuneiru inequívoca. u responsabilidade eco
n<imica c u ubTigaçào dos Oficiais de Registro, de suportarem 1IS des
pesas C\llll a remuneração de seus auxiliares. com a insl<1iaçào do car·· 
tório. com a mtlnutcnç~o c conservaçUo dos livros, papéis e' arquivos 
do r~gíst ro. 

A anterior redaçào dt) urtigo 14 apenas atribula aos Ofic[ais de 
lhgislro :l~; CUSl;'I. (j.,u":! n momento do seu pagamen,to, 'e indicava 
I./l.l."rn ',~" i~; 41 rt:.',pons{lvc.1 por cs~e 'pagamento, sem, cntn;lanto. 
Jri.\.ll LiJlll (. jJ.JiWlc. c .. de modo a nào causar dúvidas, que,era ,o 
()Eiçial do Rt:~i,ar(). em contrapartida. quem·de.ves'se suporlar todas 
.h ... k:.t;J.H~~":I:; Jt.ilil>-l t:~p"'''1:jfic;Jd~15. ." . 

A <:me~lda. portanto. visa corrigir a redação antcrior'do'artigo,e 
c.(plicilar de modu iniludívef a responsabilidade pelas despesas de 
Illullulcnç:l., ,j'.lS respectiv'H Cartórios de Registro, , . 

Sala das Ses~ues. em IJ dc maio dc 1915. - Senador r.no 
Dutra. 

EMENDA N-' 

_ i\cl":seell\~-SC, ondc coubcr, no Projcto de Lei n- 3/75 (do Po
der Exccutivll). o ,eguinte: 

"Arl. 14. Pelos atos que praticarem em decorrência 
,kil" ki. os Oliçi:lis do Rcgistro terão direito.' a tItulo de 
1'~I11llll~('tlC;jO, aos o:molumc:ntoslabcl~dos n~s regimentos de 
cuslH~ do Distrito Federal. dos Estados e.dos Territórios: os 
qu'Uis serão pagos pelo inlc:rc:.'isado no ato do rc:que,rime.nto 
IJU no da tlpr,:scntacão 'do titulo. 

Par~grafo único. Cabe aos. Oliciais do Registro o 
custcio das dc.spesas decorrentes da remuneração de seus 

auxiliarc.s. da inslalado. do cartório. manulenc-joe 
conscrv;lçào dos' livros,' papí:is e arquivos do registro,na 
furma rrevista na prescnte 'ei." 

J u5tmCII~io 

A emenda lcm por objelivo dar nova r~daçào ao art., 14,da Lei 
11" (,,015. dclegundo. também aos Estados. a comp~lência pllra. a 
ri \;1 <;a 1.1 \lus c,"olul'1ll:'''.US devitlos aos oficiais.de Reglslro. os quais. 
':"',k"klll'I!'.'~. \'.. 111 de vl"'i~( rI<: btado para Estado. de: acordo com 
"" I'cculíarl\Jad",', lo\:ais. bem como cm Cunção ·,das va'riações 

-111"111111.'..:\:' d·..:: L;~~l~\ n:uJ{lD do Brasi1. '. 
ACreSL'l:l1t:,. ainda: um par:lgrafo ao referido art. 14. com a fina

lil.ladc \le lhar, de m:lncira inequivoca. a responsabilidade 
c<;on"lllica dos Oficiais dc Registro quanto à remuneração de seus 

. auxiliares. à instaiaçiÍo do 'cartório. manUtenÇão e. conservação.' dos 
livros. pap~is c arquivos do registro. ' .' ," .' . 

A anterior redaç50 do art. ,14 apc'nas atribula aos ditos Oliciais 
. di: Regisiro as'c'u~las,lixava o momento do seu pagamentq e indiCá
va quem seria responsável por es.~e pagamento, sem. entrc:tl1nto" 
deixar c1uro que o Oficial de Registro, 'em contrapartida,' deve 
suportar as despesas acima especificadas. - " , 

. Sala das Scs.wes. em II de maio de 1975: ~ Deputado Franc:lllCO 
Amaral. 

[MENDAN'8 

Dê-se ao art.19a seguinle'redação:' , 

·'Arl. 19. As ceríidõcs. serão passadas por inteiro teor, 
em resumo ou ~m relatório. conforme quesÍlo ou quesitos. se 
houver. podendo sc:r manusaritas. dutilografadas.ou ellccuta
das por qualquer outro meio. mccãnico; inchisi"e xerografia; 
queassegu're autenticidade. e ·segurar\ça,,' Sendo' sempre 
assinadas e autenticadus pelo Oficial ou seus substÍlutos 
legais, n50 podendo ser retardadas por mais de cinco dias' 
úteis. 

§ 1. No c:lSO de certidões negativas. esse prazo poderã 
ser prorrogado por igual perlodo, 

§ 29 ,As certidões de nascimento mencionái-ào sempre a 
data em que foi (eitoo assen'to,bem como. expressamente.·o 
lugar do nascimento.' . 

§ 3- As datas de n:lsdment'o, nas certidões rr.!ipcctlvas~ 

serão sempre escritas por extenso., ' 

Jusdflaçio' 

Com o avanço verificado riátcc~ologiil reprográfica., sendo. 
utiliudos hoje os processos. de microfilmagem tanto cmrcproduçio 

'total como em microfiehas resumidas. a possibili~ade, de rc:produ~o . 
xerográfica de documentos e de. fichas semelhantes' a essas' 
microfichas. contendo os dados essenciais dos registros. devidamente 
autenticadas pelos titulares' responsaileis. não. se justifica que nãó 
seja permitida. expressamente. a ~produção porcs.ses meios nas cer- ' 
tidaes em resumo. cingindo-se ape/1as às de inteiro teOr. oquejárc:
prcscnla um avanço. mas niuit,o timido. ' . 

Desde que execulada no próprio cartÓrio. por funcionário do� 
cartório, c ASSINADA PELOSERVENTUÃRIO OU SEU� 
SU BSTITUTO. n50há por onde se negar .valor legal a essa Certidão.� 

Aliás. os Tribunais de Ju.,tiçajá utilizam esSe meio. " 
No caso do § I., justifica-se 11 'necessidade: de um prazo maior' 

pela própria dificuldade da pesquisa. " . . 
No caso do *2-, incontáveis s50 as certidões que se aprcscntam' 

fci~s muitos '~nOs 'dcpoi~ do n<lscimento. e o'nde apenas' se: dccianJ 
que "nasccu em domicílio". sem especif1c;lr onde. Como jã foi' 
consagrado o principio de que o régistro (dto fora do prazo. legal i: 
fe:ilO no domicilio ATUAL dos pais. ou .do regislrando, ,isso traz 
dificuldades sem conla.· . . " 

No caso do § 4-, visa a medida'dimiJ;uir;seriiio eVitar. as' adulte�
rações. muitas vezes éxtremamenle bem feitas. das· idades dos� 

interessados.. para fins ilegais. . . ..� 
Sala das Se:;,~õcs, em 1.3 de: maio de 1915. ~ Deputado Francisco 

Am...I. 

. EMENDA N- 9. 

..~ I. É facultado o fornecimento de certldilo de inteiro 
tcor, mcdiante rcproducão por fotocópia ou 'qualquer outro, 

, sistema equivalente." ' 

Juslllicjçio 

O "neolugismo" xeracõpia limita-se li processo copiativo de' 
uma <:mprcsa privada, a "Xerox", induzindo idéia de propagllnda. , 

Sala das Sessões; em 13. de maio de· liJ15. - Senador, Acdoly 
Filho. 



Impresso em 1Bll 0/2007 1B:24 • Página 4 de 48 

vl~ ~il(t • ...(eir~ 16 DIÁiuo DO CONGRrssÓ NACIONAL·� Mlliode 1Y7~ ___________:--_-:--~__:_-__:_----:.,----,--;..----'--_:_-----:..c..-

EMENDA N9 IO . .. . Como: peneIrar.. hoje; as suiilC%lls da ·Ilngus ..Ílllliana; des· 
. . conhecendo 11 "Divina Comédia.'; . .

Oê-~e ao parágrafo 2' do artigo 19 da Lei n' 6.01 5, de 1915, a se- . 
gui·!1le rcdaçilo. incorporando-se: o rdecido disposilivo 110 artigo (9 . . Teria o ~panhol 11 projeçJlo mimuia! que ainda. OSlenta; se não· 
do projcto: . . . . . .. . pudcs5e mostrar .orgulhosamente o· '~Dom QUillote: de la Mancha",. . 

..~ ZOAs ce~tidõcS do·. RCSístro Civil das PesSoa! ... deC~d~~he'eor~uth·am os alemães. De Sakcspeáre; ~s i~SI~.: . 
Nalurais mencionarão sempre a d:ua·em que foi lavrado o as- E nós. do mundo luso-brasileiro: de Camões. . 
senlo e ~erão munus<:ritas ou dalilografadas. e:. no caso de Esses· autores e Cssasobrai..·entre oUlros,abrigà.m 11 essência do 
a~oçjo de pap~is impresso~. os claros se:rão prcc:nchido5 em pcnsamenlo. humano e compõem o subSlrato· sobre que se assentam. 
manu!o<:rilo ou dalilografadoL," através dos séculos, as obras"primas da !iteratum cont~mporãneá.· 

que riC)e foram bUSCllF inspiração o.u, iie/o.l1lenos. IlUtenuçJlo vcrbal· Jútlflaçlll. 
. para 11 sua CllprcsSào. . ... . ... .:..... ... . 

f.. um ,ellto quc se Jlrt:st~ ta,lla para as cidades como para ó in . . Em verdadc,· o idioma espclha o padrão cultural do povo que•. 
1~;'jIJ!. ""li! é: ,"ai.~ dificH a ~ompra ou o ·uso de papéis impressos. através dele. se exprcSs·a: ~eus .costumes. suas.35piraçÕC5; suas lulas. . 
t\iênl diSSO. por que apenas a c:crlijão de nascimento del/e mcn suas crenç~s.ludo. .~(jm, cin que sc baseia 11 sua próprill cxistêncla. 
cionar a data em que: foi lavrado o ass.ento? Conslituindo-se, portanto, em ríqulssimo patrimõnio que!: mis

Sala das Sessões; e:m 1J de maio de 1975. - Dcputa~o MOH)'f lerprese:rvar c cnriquecer. cumpre dcfcndê~lo e resguardá-lo, não lhe� 
Dal.... . ·pe1l11í1frido senão aquelas alteraÇÔQ"qllc o ajl\,Stem às exi.ências do� 

EMENDA N911 mundo hodiernO,.o que não. significa devemos inserir-lhe. ou aceitar� 
.. . que: $C lhe Inlroduzam.· lIpendiccs desnecessários, que mais satisfazem� 

Acrescente-se ao ar\, iI) da Ld n9 6.015; de 31 dc dezembro de ... 11 ânsia in50pilAvel de originalidadc. que provêm diTeal· necesSidadc;·� 
1973 (M.ensagcm n~ 37/75- CN), que dispõe sobre os registros pú·· Quando um doente menl8f desferiu marteladas contra a Piclá,� 
blicos. os §li 4' e 5'; . .de Michclarigelo. na BasOica.de S30 Pedró. em Roma. ofendeu esse� 

"Arl, 19, '" , :......... gesto a scnsibilidadeartlslica de tcidall:humanidadc..Crime.contflJ 11 

. § I' , , , . , , , . . . cultura univcrsal. sua prática lrans~ndé os ·limites de um simplcú 
. § 7." ,., .. , .. , .•••.• ' ,,', •• ,., •..••.•• , .. , . ;Ilcnladó, para figurar cntre· os quc mais consPu~m é~odOlim a 

§ J" " ..... ; .. . . .. .. .. . .. .. . .... . . . . . . . .. .. .. . .. nossa ·órigi:m divina:.· .. .. . 

§ 49 Os oficios·dos registros públicos nãorc:g~lrarão ·Seassim Qhm iclação l escliflura; não.l!'enos vtlldll $C toma ~ 
ncm '(lCluivarão documentos ou ·conlralOS quc contenham assertiva no quc tange ao idiaina; .cuja pureza· e cuja. eStrutura· 
paluvrns ou siglaS cuja tirafia infrinja a Convenção. Oro fundámental tcmos· o dever· monll ·dc .protegcr, pantindo a 
lográficaenlrc o Brasil e Portugal, aprovada pelo Dcc:re~ Le- .invíolabilídad·c"daS leis essenciais que. regem a arte· de· bem falar ou. 
ghlativo 11' 9. de 1957,· com as alteraÇÕC5 Conslantes do .. escrcvcr:sobpcna de cooneSiaçlocom um delito eontnl·opatri-. 
parecer cOlijunto da Academia Bl'11Iileirade LclrUc da A(;lI· inónio cultural da .Naça~. a.cuja dilapidaçio niopodemos assistir· 
demi:1 .dasCiências de Lisboa (Lei n' n6', de 18. de d~ ·licm revolta.· . . . 
lembro de 1971 I.� . Seja por desconhecimento da língua;· seja por amor. oriiinidi

§ ·5' .É concedido .às pessoas. furidicas que estiverem . dade:. o falo é que $C está tornando (;lida vez mais frequc:nlco uso de. 
usando palavras ou siglas com grafia divc:Na da cslabClccida grafias que contrariam fro.nta/mentc rfgidosprincCpios gramaticais. 
pela ConvC:/lç-jo Ortográfica entre o Brasil c Portugal. comas quer na grafia dc nomes próprios· ou comunl. quer na formação de . 
ull~raçõc:.~ conuuntes da Lei n9 5.765, de 1971. o prazo dc·scls siglas c de· nomes de casas .comerciais· ou instiluições de qualquer 
meses paru a ~'Ompetente retrlicaç.ão:" natureza. . . 

. Haja vista. por cxemplo•.o qlÍeacontcee em plena Capital. onde 
JU5t10c:açio já se teirnou hãbito nolTlear casa.s comerCiais. grafando:-!ie-Ihcs OI. nO:

·mes de rormaconlrária aoque presCreve li norma·sramalical:·tai ~.oSegulllÍo pr~ceilua o art. 180 da Constituição Federal, "o am
paro à cultura édc;ver do ESlado", . caso de Ristoriintc Kascbre. Krcca.etc.• o quc·não se cxpllca sCl!lo. 

·pelo mau VC%O dealrair ~ alenÇão do poss{vel· (reg.uês ou clienlc por Denlre os mcios de que se valem os povos civilizados para� 
promover e difundir sua cullura: sobreleva a inestimável con. meio de um expediente tio. pauto educativo. que vai de enconlro ao� 

. esrorço.· ·indonnldo. de· milhares de; prorc;saorc. p..r..·· orientor�lribuiçào do idioma. elemento por cllcc!énda, através do. qual uma 
Naç~o rc.~guarda ou propaga o produto da sua intelcetualidade; .. proficienlementc. ria sala de aula,.o estudo do vcrnácúlo,tomando
levando-o aos mais longínquos rincões ·dà .Terra, projetando~ se, ·prcsenicinente. quase inócuo esse laudâvc:1 objetivo, 130 

.mundo em fora. para gáudio e. embevccimenlo· de multidôes âvidas deturJlada onda por este PaIs a IIngua em que o poeta cantou. eDm. 
. i~CllCcdlvcl·m~iria.·a /!nopéía ·deVasco \Ja G.aina. .de aprimoramenlo cullural. elevando-se assim. no consenso. geral, o� -,. 

crédito cullmal do P'lis de onde promanam c:sscs·prímores lilerários. No insta;llc em que.o Poder Público tanlo se empenha .em� 
que n~o s6 eXtasiam, senào lambém miligám a sede de saber de quem proporcionar oportunidades a .lodosos brasileiros, no campo do e\l'.� 
ncio::: v4i ilvidamenlc dc.~sedenlur.s~. . . .... ... . sino, combatendo 'especialmente o analfabetismo•. é .profundllm~lll~
 

A~ 'Jbras de AristÓtelcs e de: Platão. por exemplo. na.sua pere- ..� ·deslllenúidor Cstcjllj1l51amente a Capital Federal a dár ellcmplos UtCl 
· po.uco cdificanles. $CJ·a· nos casos supracitados. seja na poojlria.co.·r~ .mdade. i: que garanliram· ao. pensamento humano sustenta·r-se na· 

. p(I~,~k ,,:) que Se situou, assegurando ·pudí:ssemos usufruir; :linda. pondência· oficial, em. que abu!ldam. erros c·rassos de. grllmãlica. 
!lOic. dos~cus ensinamenlos, mais de dois mil~nios ap:Ss o seu· no- apar~c:endo, entre coisàs piores. a palavl'3· supcrquadra cscrita 

. ,,-,cimento. . separadamente, ao mesmo tempo e:m.quc, nlis. ruas. custosos letreiros·. 
O mesmo se poderia dizcr ~m relaçiÍo ~ lIiada e à Odissí:i:i. ·de de propaganda .coinercial. estão· a Cllibir palailru grafadas de forma� 

Horllcro. sl;m cuja existe:ncia dificil seri.a conhecer Tróia ·c.:ls. avcn- oposla a"o que csillbclcce a fC$rllo gramatiCllI. invalid:mdo esse verda~
 
turas de Ulisses.· deiro. ":ludiovisual" ilcgõllivo o·lrabalho. ingente de lIobncgados� 

Se:m Virgllio, Cícero ou Ouvídio. que tcria restado da· cultura .professarei, cujo. ensinament.os p:lssam a ser po'los em d6vida pClos· 
romuna" E o Direílo~ Que seria o Direiio moderno sem as. obras dos· ·dísclpulos. lal ~ a i~cldêncla de err.os nas placas e cartazcs.. ".,: ... 
grande, juriscon.~uhos romuno;; como SAlvioJulillno,. Pompónío, . . . Há quesebusclir. porianto•.umapro.vidénci.:l governamcnlál, II 
Gaio. papiniano. Ulpiano. Paulo c Modestino? . fim dei que nào se restrinja ao que scpratica··n·lIo slIliI de auJa o .no55o 
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esforço pura proporci<lllur ao povo brasileiro melhor condiçilo 'de 
expressão vcrbal <: gráfica. fazcndo·se de inistcr, portan.o, que 
tr:tnsformc:mos o BruW lodo numa .gigant<:Scu sala deau·la. onde 
';ndl\ Ijl'UI ;c polidc u si mcr.mo no uso da forma veTnacuhu, quer 
I'alalldo. (lm:l c:;crcvcndo, única maneira de "mobralizur" o Pais 'in
telrf'. n.~() se justificando o desconhecimento du língua. 
princip,d'11cn\e entre ólqudcs que a u.~um cotidianamente: como 
in:arumclIl.l' de trabalho. seja no ellerckio da cá'edra,. seja como 
'eí~ut(J ue r.r.p!~SSJV -.:I,; 1<J~ias. cuja boa 'fonnulação e:·concate:naçào· 
"11/1[" "";,,,.1,(1,:. cff, s!l;i fNI\1(\ cxp'cssional. : 

\Jean" atnlH! que,. (111 2'1 de dezembro de \943, Brasil e: Por.ugal 
<'.:;.',ir:']' am CÇ",,'cllci.i!1 OrtogrÚfica. aprovada pdo Decre'o Legisla'i' 
vo nu 9. tlc I.,.Yi, I'orllllllo. com força tk lei, 
, Es.á escritL' 110 prc;irnbulo dessc documento que os Presidentes 

de Portugal c doUrusíl. por intermi:dio de seus plenipotenciários 
(Jouo Neve~ da Fonloura c Antonío de Oliveira SaJazar). assinavam 
a convençao "com o fim de assegurar ,11 defesa. ellpansào e pres'ígi9 
da LinJluu POrtUgUL'1U no mundo e regular. por m.1tuo lIeordo e: mo
do c5I,iÍ"cl. n Ir.spccllvo siMemll ortogr!stico", 

No artigo " da Convenção. as altas par.es con.tatantes se 
promeleram estreita colaboraçlio. E. pdo art, 2~. se: obrigaram "3 
eslabelr.ccr. çorno regime ortográfico da Língua Portuguesa, o 'que 
resulta do sistema Ihado pelu Academia Brasileira de Letràs e 
i\clldemÍ/\ da:; Ciências de Lisboa. para org;lOiziu;ão do respe:ctivo 
~'I)eubulál'io pOI :Jcordo cntre as duas Academias..·. . 

Ora, promulgada a Coiwcnção. da tem Jor.ça de Lei. O Governo 
~ (Ibrigaó"u cumpri-lu, para honrar a assinaturu sole:nemente aposta 
pelo plcnipotenciário brasileiro. 

Assim, não é admissivel que, nos registros públicos. regidos pelo 
Decreto-lei n~ 1.000, de 1969: nos n:gis'iós decomé:rcio; regidos pela 
Lei n' 4.726, de 1965; nos registros disciplinados pelo C6dilW da 
Propriedade Industrial (Lei n' 5,772, de 197i): e em quaisquer outros' 
regislJ(O.j federais. estaduai~, do Distrito Fcderal, dos Territ6rios e 
do. Munidplos se admita o arquivamento ou o registro de nome:s, 
dQcullIcntos e contralos. ou quaisquer 'outros papí:is. que.eontenhalT! 
violações nagrantes nUo s6 das obrigações internacionais assumidas 
pelo Brasil. mas também das leis mais· elementares da ortografia. . . 

SUla das Sf;1;úit:s,.:in IJ de maio de 1975.-De:pUlado ~Idr 

'hf!H~~."'!:~I' • 

EMENDAN'n 

AcrcscclllNe ao artigo 21 da Lei n' 6.015. de JI de dezembro de 
191'. o seguinte: parOgrufo I)nico. passando a constar '0' referido 
dispositivo d.o .lttigo I' do projeto: 

"Parágrafo único, A alteruc;io a que: se refere o 'H1.igo 
deverá ~er anolada na própria ceTlidUo. con.endo a inscrição 
de: que "u presenlc cc:rtidBo envolve elementos de averbaçBo 11 • 
margem do tcrmo", 

J uallflcaçio 

O tell'o emendado colide com osurtigós 45 e 96, Procurou-se 
ael:;lu, e'.f.sa cnnlradiç;io com basc. aliás. em Provim'eillO da Correge
doria quejá adota'a providéncra sugerid;t. . 

5ala das SCSSÕc.s, cm 13 de maio de 1975. - Dcpuiado Mo.cyr 
D..... 

EMENDAN'I3 

Suprima-se do urtigll 22 da Lei n' 6.015. de 31 de dezembro de: 
1973. a expressão "ou ocorrendo força maior", incorporando.se 
rderido artigo ao artigo l' do projeio., 

JU8'lficaçio 

Visa li cmend'u a coibir os abusos frc:'q!h::nteme:nte: pra.icados a 
prelcllto da ocorrência de força maior. que é' uma porta aberta para iI . 
saida dos livros do cartório: 

o dispositivo i: de: redação parecida com a do llrtigo 26 do 
Decre.o n' 4.857, de: 1939.·Trata·se de uma medida salutar que deve 
ser acolhida. 

Sala das Sessõe:s. em. 13 de maio de 1975. '"7" Deputlldo Mo.c)', 
0.11.. . 

EMENDA N' 14 
Suprima·se do artigo 23da,Lei n~,6.015. de: 31de deze:mbr~de' 

1973, 'a e:xpressào "sc:mpreque posslver'. incQrporand<He'o reférldo 
.anigo ao artigo \. do projeto.' ' 

. J Ulllflc:açio 

A presen.e eme:nda d~orre. das diligéncias que' deve'ni 's~mpre ' 
ser procedidas no próprio cartório: '. . 

Aliás, o texto e:mendado inovou no que não ClIisÚiJ na lei ante
rior, o De:creto n'4.857. di: 1939. . 

Sala das Sessões, em 13 de maio de: 1975. - Deputado MOlc:yr 
DallL . 

, EMENDA N' 15 

Dç-sc: ao Ar\, 26 a se:guinte redação;' 

"Art.26.. Os livros e,papéis' pe:~encc:riio'ao arquivo do 
'carl6rio indefinidame:nte, só sendo permitida 'a 'sua desinte- , 

llt"dçàO quando au.orizada em lei e obedecidas.asprc:scriÇões 
nela estabelecidas.' 

Jlllltlilcaeio 

JustifiCÍl.se: a desin.egração de numero~ós papéis 'que: dão entru
da 'nos, cart6rios. e Que: pcri:lema sua Importuncia uma vez 

,executados os, aIos iA Que: se referem. . 
. Por uma medídit de segurança, se .'nio for cabfvel, a 'sua,' 

microfilmagem. por deficiéncía de: recursos 'écnicos ou inadmls.;iÍ,j
lidade por custo ope:racional, .esses papéis deVeriam serdc:Sintegrado~ 
apenas depois de cinco anos. Essa matéria deveria ser regulada. em 
separado. \lar necessitar ser niuito·maisdctalhada.· . 

. Sala das Sessões, em .13 de: maio de: 1975. - De:putado JOl'le 
Ferraz. 

EMENDAN~16 

Dê·se ao Ar!. 29 a seguinte redaçào: 

Art. 29. Seriio registrados no r~i~tro civil de pessoas ' 

'natut"dis: , 
1-Os nascime:ntos 
11 --'OS casamentos 
IIJ - 0$ óbi'os 
IV ~ as emancipaçõe:s 
V- as in'erdições . . .' 
vi - as sentenças declarat6rias de ausência 
VII -'as opções 'de:.nacionalidade.. 

§ I~ Serào averbados: 
I - As sen.ençasque decidirem 11 nulidade. ou anulação 

.do casamento. o desquite e o rcSiabcfe:cimento .da sociedade: 
conjugal: , ' ' ", " 
. 11 - as sentenças ,que julgarem ilc:gílimos os '!ilhos 

cOl1cebidos. na constância docasllmento ellS que declararem 
11 filiaçào legflima: .. 

m ~ os casamentos ,de que resultar 11. legitimação de 
filhos havidos ou concebidos anteriorme:nte; . 

IV -' os aIos judiciais ou ex.rajudiciais .de reconhe' 
cimento de filhos ilegitimos . 

.V,...;" as cscrituras dé adoção e os aios quc'a dis50Iv'crem;' 
VI - as' abreviaturas 'de nome~,' ou :a alte~açào dos, 

o r • • • •• • 

mesmos. " , 
§ 2' ,E competente., para, a . inscrição da opçã,o de 

'nilcionlllidade .0' cartório da residência do, optante:. ou de seus' 
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pais. Se forem residentes no estrangeiro. far-sc·â a inserição 
no I' Oflcio.do Distrilo Federal. . 

J ustlflalçió 

A altc:raciío ~ a eliminação do registro no das pessOllS "aturais 
!k; .'C:'1t.:m~J15 "lue deferirem a legitimação adotiva. ESsas sentenças 
",io n::J;i5tradas nos livros· próprios dos JuIzos que 'a deferirem,' E:. 
;;,~ rJltiu nllVO lermo. de aCordo com elàs, sendo os respectivos 
II1Jlldado~ lluardados sab SCllredo .·de justiça. não se justificando, 
pllllanlo, rocu Icgislro no carlório, cujo arquivo é público. 

Sala du. Sessões, em 13 de maio de 1975. - DepUlado JOl'le 
Ferru. . 

EMENDA N'11 

De-;e ao an. n' 30 a seguinte redação: 

Arl.30. Não incidirào taxas. multas ou selos sobre o 
reg;Slrn civil das pessoas comprovadamente pobres,. à .vista 
de atcstado da autoridade: competente, c sob sua· respon
~~k . . ' ,." 

§ I' As custas relativas a esses registros serão cobradas 
apenus·sopre os atos laudos nos r.egimentos rc:Spectivos para 
a inscriçiio do nascimento ou óbito,exclurdas quaisquer ou
Ims previstas nos mesmos rcgime:ntos. 

§ 29 Serào dispensados do pagamento dessas custas mí
nimas as que: apresentarem atestado de pobreza extrema. 

Niio apenll5 sóbre os registros e respectivas·certidõcs deverá inci
dir a isenção. mas sobre lodos os outros. atos paralelos, como despa
chos judiciais, reconhecimentos de' firmas;' distribuição. taxas judi
dá 'i~s c custas adicionais, élc. . 

A lei 765 estabeleceu mais ou menos o que eStá no parágrafo 19; 

fazcndo dmtinçiio entre a pessoa pobre,' de conceito hoje extre
ll';<nl·cnlc "'I.~to. c li ~~tremami:ntépobre, . . '. 

Sc~do as cusias do regis1fo 4as pessoas naturais jâ de. si muito. 
!mu;:A:" iJ proli("cr:lc;iiodosatestados de pobreza. traz dificuldades· 
[lar~ os cartórios que se véem a braços com serviços que' se tornam 
dcri~il:irios, principalménte no setor de.nascimentos. 

Acresl;c que esses aiestados sào fornecidos sem um maior crité
rtoJ, .em um:1 verificação da verdadeira necessidade dos interessados,' 
principalmente no iillerior onde obedecem li um verdadeiro critério, 
pol/tiCo, bastando Que O, Escrivão eo Prcfcitoou o Délcgado nào 
mantenham uma rel2çào de' amizade mufto perfeita para que se 
multipliquem, 

Ali:m do mais, quando se verifica a verdadeira condição de 
pobraa dus Jlllrtes. os Oficiais são humanos. enão recu§am efciuar 
'" servi,of. gratuitóllnente, mesmo sem os atcslados de pobrua. . 

Sal;] da.~ Sessões; em 13 de maio de 1975. - Deputado JOrJC 
rUraL 

EMENDAN' 18 

Dé·se ao ar\. 33 a seguinte redação; 

Art, 33: Haverá em cada cartório os seguintes livros, 
lodos com trezentas (300) folhas:' . 

"A,. de registro de nascimentos 
.. a'·' de registro de casamento.s . 
"a· auxiliar" de registro de casamentos celebrados nos 

lermos do Capitulo VII da presente lei 
"C" de registro de óbitos . 
"C auxiliar" de registro de 6bitos de nascidos mortos. 
.. O" de regislro de cdiiais . 
~ I' Pnderâ, a requerimento do Oficial e a.·critério da 

auloridade judicial; ser. o.li.vro '.'0" substituido pelo .arquiva
mento; devidamente:' encadernados. dos originais d(ls editais' 
expedidos e dos recebidos. em ordem cronológica, numera: 

.dos e rubricudos pelo Olicial,segundo.o mé.~ ou o ano que 
compeiírem, de'lIcordo com o seu volume. 

§ 2' As despesas de publicação doed;tal scr:io pagas. 
pelo interessado,' ' . 

. § 39 (substitui o parágrafo .lÍnico)· 

'JuIIUlCIIÇlo 

Os termos das inscriç&s dos. ClWJmcntos eclebrlldos religio
samente com efeitos ê:ivi&(Cap. VII), difcrcm muito' dos. cdebrados.. 
perante o Juiz. e no ca5o.d.O' livros'impressos ou escriturados mccani
ciullente. tornam, .dilicllima a 'sua dllptação,. além .da perda 
considerâvel de espaço.que acarretàm,' . 

O Iivró especial. naoerian'do nenhum problema. facilita demais. 
essa parte, permitindo. inclusive, a nlio imerrupçã.o da.~ inscriçàcs 
para a celebração de casamentos ou vice·versa. . 

Aliás. a Corregedorill de Minas já autorizou. esse livro na sua 
instruçiloS171. .' . 

O livro "C auxifíar". dc.~tinado ao registro dos nascidos moitos, 
vem facilitar de manciraextraordinárillo .sé1'viço, 'niios~pllrao' 
canório como para o interessado: . ...• '. .. . .. 

Em primeiro lugar, não se justifíCllll 'Iavfaturade dois termos 
praticamente iguais em livros direrentes;em segu!1dó; ésscs assentos 
·silo praticamente "arquivo morto" rarfssimamente. sé' recorrendo a 
eles: em tcrcciro; demandam tempo duplo paril sua execilçilo, além 
de enca~rem para os inlercssados.. 

" O próprio IBGE, nos scus mapaseStallsticos. diferencia eis 
registros demiscidos mortos, criando um mapa especial p!lra eles, 
ma.~ com corrcSpo'ndênc:ia aos de nascimcnlo~ e óbitos. com uma dlli· 
culdude considcrllvel para o cart6rio e para o 6rgão apurador. .' ~ 

Esse livro .viria sim'plificar'lambém ncssc:ponto. . 
O seu modelo poderia ficar a' cargo· das Coriegedorias:,ou� 

manler o mesmo dos OUÚc;lS livros, mcno.~ quanto' ao numero de� 
folhas •.que poderia ser menor. . .... . . .� 

Sala das Sessões. em 13 de maio de 1975. -- Deputado JQ'le� 
Ferraz,. . '. .� 

EMENDAN'19 

A~cs=itc-s~ ao artiJo 35.11I fine,' dll Lei 09' 6.P15,dc 31. de de
zembro de' 1973, a éxpressão"se for o caso", .pasSalldo o dispositivo 
a integrar oarti~ei I' do projeto. com a seguinte redação: .. 

,;Art. 35. "'escrituraçào será feita ·seguidamente. em 
. ordem cronol6gica de declaraç3cs. sem abrevlalliras. nem: al~ 

garismos: no fim de Cada lISseitto e anteS da subscrição e das 
assinaturas. scrlÍ(l reSsalvadas as emendas. entrelinhas ou 
outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre 
umas5enlo e outro. se for o caso', serÍl traÇllda uma linha de· 

. intervalo tendo cada um o seu número de ordem." 

JutlOeaçio 
. .' .� 

Objetiva a emenda corrigir divergências entre 05 livros do ClI-�

ESlado da Guanabara e 05 de Sào Paulo, . '.� 
'Nos primeiros livros '05 asse'nlos de n.ascimento,.Casamento c 

óbito 'ocupam páginas aut6nomiis.enquanto nos segundos silo dois 
registros (de nascimento. e de Óbito) por página. 

Sala das Sessões. IJ de Maio de 1975. ,.....·OepuI3do Mo.c,.r 
DalI.,' 

EMENDA N' 10. 

Oé-se 30 Art. 46 é: seusparllgrafos lI'seguinte Reduçao: 

Art, 46. As dcclaraçõesde nllscimenlo feiLas após o ur.c 

curso' do prazo I~gal somente serilo .registradas medillnte.rc~ 
colhimento. de multa correspondente a IlIO do IIIUario 

. mrnimo·da rcgiilo, recol~jmento. feilo'na forma di Icgislaçilo 
ém vigor; 
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§ I' Se: o registrado ror maior de I) lI!,OS, será ne:-· • Nãotemos qualquer dúvida sobre aJ~stiçae alcance d~ que ora .
\xssÍlrio de!pacho do Juiz 'competente do lugar da resjdên~a propomoS.. razão pela qual. pedimos e Cs~amos '0 apQio dos. con~ 
LIII j"lerr.~~,ldo. dc.vclldu ele exigir justificação ou outra. prova .gressistas e do Excelentlssimo Sr. Presidente da· República. Dqueles 
suficiente da v~rticirjallc tia declaraçào;arquivando-se. no car- na c1aboni.ção·da lei eesté em sua sanção.' '. .... . • 
lório nr. (f;.r,pef;üwu p(1i,Õcs. . . · Salà das SessõeS, em 13 de maio de '1975.,-' DepullIdo' Altair 

~ 11 )cr,j limpclIsada do pagamento de multaa' parte Chias. '" 
pobre. 1I0S lCI /Il0~ de ali. 30. 

§]' 0$ USSCIIIClJ\ de que traIa esle artillo serào lavrados EMENDA N' 22 . 
no c<\I'Ir"i ... dll rcsitli!lJcia do interessado.' .� 

§ 4' Se o Juiz não lixur prazo menor. o que. só se dar4 ·.Suprima·se o parigrafo 2' do art, 49· •� 

<'MCIKioll"lmcllle. o Oficial nio poder' demorar mais de� Judftcaçh' 
,,:01(.(1 t~) díns ;J.llIvrnlura do 3ssento. sob pena de pallllr mulla 
COI re~polldcllte a um salflrio mlnimo da região. .. Os mapai cstatls.ticosdo IBGE nio podCri~' aprcSentar 

§ 5' Nos ca~"s desle artigo, o 3SSenlo será assinado 'condições para isso, sob pena de se'tornari:m imanej4vcls. . 

~ltl(J dcdarante e duas tcstemunhas,' que serão identificadas Além do mais. é uma providência qu~ac:arretai-4 um aumento' 
na forma do artígo 42, § único. que ficarão corre5ponsáveis brutal de serviço sem retomo prãtico absolutamente nenhum. visto' 
[JÇ/a v<r~t."dadc dJlr. decJaraçõe.,. Também as petições seria como aperda ou deterioração dos livros é praticamente inClti.tente. '. 
~;I.;.ul;\lill.,. :J1:lo ICOIl\!1:rcllte e duas l.esleOlilll.has, .nas mcsmas Criarosc·ia um ônus de valor. digamos 100.000 unidades de 

serviço, para atender a 0, I casos, possivelmente.' ' .. 

~ fi' {~lIamto 1;)1' legítimo li filho e o declaranle nilo for' . A prÓpria lci já tem outras providéncias a esse respeito. . 
condiçõe~. 

o pai. SCI'!J exigida a certidão de casamento. Sala dlu' Sessões; c:m13dc: maio de'197S: -Deputado ;'0,.. 
Ferra. . '.§ 7' O Juiz cxigirá sempre certidão negativa dI) Re~ .� 

!listro rcquerido,� EMENDAN'23 

. Suprlma·se·o artigo ~ da Lei n' 6.015: de 13 de dezembro de 
JUItlflu1:1o 1973; incorpórando.•seessa. disposição ao'anigo I' do projeto. 

A rorma dada ao prcsente. artigo é consolidaçio de v'ários' 
di.lpositivos já cxistenles•.aumentando um pouco '0 rigor dos re-' Juadftcaelo 
gislros, visto a facilidade extrema 'de serem reitos registros 'em duo'� 
plicata e IripliCllt3, sem que o Oficial únha meio de os impedir. e visa" . Cogita a' emenda de suprimir o p.rec:eilo por desuso. Nio hA .� 
também a pedir ulnlllflaio{ vigiJància por parte dos MM Juizes..� mais hoje o "sorleio militar" de que falava a legislaÇào de: 1939. Hoje: 

Sala das Sc~sõ~. em 13 de maio de 1975. .,.., Deputado·Jorp . é o interessado que se alista' aos '11' anps. e o.rCgisiro"civiJ· illc:i mais 
envia documenios para as circunscriçÕes llliJilarcs.. ' . .Ferraz. 

A Lei dó Serviço Militar (L.ei· n' 4,375. de ] 7de agOS1o' de 1964..
t:Mf:NOÁ N' U .(revogou o sorteio milhar).. . . 

Óc-se 30 Art. 46 da Lei n' 6.015 a seguirite redação: Sala das Sessões.. eml3de maio de 1975.'; Dcpullido MoKyr 
D~~ . . 

"Arl. 46. As deClarações de. nasc:imento feitas ap6s o� 
decurso do prató legal somente serão regisiradas I11ediante EMENDA Nt:u •� 
c1eSflul:ho do Juiz competente. do fugarde: midcnda do in� i:>é-se ao Art. 5I da lei n' 6.01 S, li seguinle redação:' 
lf!CS.<:ldu - prevalec~ndo onde haja Subdistritos arc:sidéncia 
dos pais -" ~ recolhimento de multa correspondente a 1/10 "Art. SI' Todo nascimento qlJe ocorrer 'no terriiório' 
do SiJlüri., mínimo da r~gião."· nacional deveriscrrcsistrado em cartório ~o 'Iuiar,de . 

acordo com a residência. dos pais, dentro do prilzO de IS· 
JultJRul:lo . (quinze) dias. ampliand~seaté 3 (Irés) meses para os iugares. 

1\0 rCtlalllr da Lei n" 6.015, que atualizou os arcaicos e obsoletos. distanles, ,"/lis de 30 (trinta) quilõmetros da .sede da ·cidade: 
r.pol,v!t5 ~", l,i n' 4J!75,.j(: '1-11-39. certamente escapou o fato'de ou 'dos distrítos, levando-se em cansldei'ação. para lavr:llura. 

(Sl:lr dandu g'<lndc prejulzo a vários serventuários' da Jusliça, es- do regislro nas cidades·oride ho'uver Subdisttitos o {jomidÜo 
ll"óolnlç.'1Jt 11~ f~Cliv,i(.s llc Paz da pcri((ria dos grandes centros. o . dos pais". . . . .' 
aluallcAIO. . 

Hoje e a C,II]a dia que passa. seguindo a evolução do povo e as JlIItIflcaclo 
conquistas sociais, QUmenlll de: modo significativo o nascimento e.o . Ao redator da Lei n' 6.015 que alualizouos ,m:óliços e' obsoletos' 
,'brto nas mah:rnidades c hospitais. Não vai lonlle li tempo em que o dispositivos. da'Lei n' 4.875. de 9-11-39, certamente escapou o (ato de 
~onservanlismo das (amllias brasileiras insistia ·em manter o seu estar. dando grande prc:julzo a' vários Serventuários da: Justiça. 
doenle em casa, e que o parto 'rosse também em casa, à luz do can- especialmente os esc:riv3cs'c!e' Paz da periferia dos grandes centros, o 
c1eeiro e o.'lSistido pela parteira curiosa. . atual.texto. . .. : '.' . . .... . . . 

EMa incidencia de nascimeillos e óbitos' leva o assentamento ao Hoje e a cada dia que passa•. 5c:llui(ldo. a evolução do povo e 115 
carlório da jurisdição da maternidade ou do hospital, se conlinuar conquistas sociais, aumenta de modo sillnilic:ativo.o nascimerito'e o 
em vigor como está. óbito nas maternidades e hosl'i.tais. Nilo vai longe o'tempo em que o 

Nas cidades' maiores vem surgindo a ligura do Subdistrito. com conservantismo das farililias brasileiras insistia em 'manter o seu 
cartório c escrivilo. cxa:amcnte parÍl' melhor atender a 'parte'e como . dOente' eri! casa; e' que o parto. foúe ·tambm·em:ClI5lI' '11 'Iuz' do 
rorma I'r~lic~ tI.. preslaçã" j\Jrisdicional•. de vez que os mecanismos· 'C4ndc:eiro e.as~istido pelti pai1cira Curiosa.. ' .' 
d~ Justiça. corno fsabido, nilo conseguem acompanha'rali altas llIxas . . Esta incidência de nasCimentos e 6bitos IcYa (, assentamento .ao . 
de Cre:K:illlçllt!J v!l>unu. . cartório da jurisdição da maternidade ou do ho~p·itllJ. se c:oiúinuÚ 

Com as ligeiras mot1!ncaçOes propoStas. ellmlna·se o eventual em visor' como ~.t4. .' . . . '. ". .' '. . . '. 
prcjufzo dos eseriviii:s da periferia. lotados. nos Subdislrilos cs- . Nas cidades maiores .vem.surgindo Il I1gura do Subdi5trilo.com 
ralhados em várias cidudcto do Brasil. cart6rio e .escrivão. eXBtamentepara melhor.atender·a parte e come> 

0." •• 
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EMENDA N9 zs· . 
Dê·se ilOS parágrafos I'.e 29 do arl.54 a seguinle rédação: 

Arl.·54. 1'· Na caso de ler a·criança nascido morta, se· 
rá o registro fcilo no .livro "C .aultiliar", com os elementos 

. que couberem. . . . . 
2'· Nó coso di: morrer na ocasião ·do parto. lendo. entre- . 

.. tanIa. r~pir:ido,· se;".iofeitos os dois· asse~tos •. ode nasci.· 
menlo· e o de óbiio, ·corá os Clemenlos .cablvcis, e com remis

. sões reciprocas. .. 

JUlt.IRcacio 
. . .' 

No primeiro Caso, ver a justificaliva do 11ft. 33.. .. 
No segundo caso, tralllndo-5e de criznça.viva, que adquire ~r. 

sonlidadc civil. nos lermos da Lei: t.orn:a~se necessário qúe se hivrem 
os dois assenlos. .. .. .. .. .. 

Sala das Sessões. em· 13 de maio·de 1975. -·DcputadÓJOIIC.FtrrU. . ..... . 

.EMENDA N' 29 
A.llMe: 

··Art . .55. . ," '.~ .. ' .. ': ~ .. . . .... .' ........................,. ~ , ,. . 
2')'osexo do registrando; 

, " ' ,.... . ..~ ~ " ' ' " 

. J IIItlllacio . 

Na red~ção· do IrabiJlho. que· de~cllu~~ ao Proj~~o de Lei, do 
qual resilllou a Lei n' 6.0-\5, por engano foi manlida, li referência ;l 

cor do . registrando como elemento· ·csscncial do a5scnto do 
nasciineilio. . . . . . 

.A emenda visa a reparar esse equivoco ~ procura, assim, elimi
.nar da· lei a referência à cor no Rel1:isiro Civil. . 

. A lei preVê :a menc;;1o, no assenlo, de duas 1::lracterístieas de orJusttncacio . dem fisica do rcgistr"ndo:o Sexo e ·a·cor. O p·rimciro é relevantCl.tcm
A supressão a que se refere a emenda é para evitar a redundán· . conseqUências de ordem jurldica. ímporta à ·Sociedllde e ao pr6prio 

.cia com·o artigo 32 e seus parágrafos. onde a· matêria se encontra de-· indivIduo. Â cor, ao controrio.nilo altera a c:ondiçio do indivíduo•. 
vidamentc disciplinada.. . . não lhe d:i nem lira determinados atributos. ~ an6din~ (r~~te ao 

. Sala das Sessões. em \3 de maio de 1975: .:.-. Depulado MOlqr DircÜó c.à Socicdólde. . 
Oal\lI. . .. . Por que. então•. pn:cis:u' li ·cor do· reg/strundo no lIS5enlo? Para . 

identi ficar o individuo? ..... . .
.EMENDA N9 27· ·Se essa ê 11 finalidade do .dispositivo, niil;l se vi; r:riiIo pda qual só 

UC-M: ao item 6" dó im. 53 a seguinle redaçào: a esse eh:merito si: recorra, quando OUlrllS há que melhor ~.rviri~m-a 
eSSe lim. como a e~islêncill de cer~05 sinais, cor de olhos, etc. .Art. 53 "." .. " ; .. ". 

Par.Cce que o dispositivo é mera herança de diScrhninliçaiJ :raclal•. 
" :., . 

que sorrateirumenie se mantém em nossa legislaÇào. tanlO mais que 
".' '., , ' '" 

não se tem conhecimento de mencionarem ·os assentos oUlras cores 
sen~o a branca. a· preta· e uma oulra;··a parda. inteiramente·

6') finalmente. as pessoas legidmente encarregadas da indefinível. A mençào da. cor fica ao gosto. cirlério e mcdiduguarda do menor. .. 
cromática do declamnte ou do Olicial dc· Registro':'" 05 tip·05 jnler~ 

b) acrescente-se e seguinte parágrafo .no art. 53: mediários enlre o prelO .e·o branco prestam-se a interpretações.· . 
. ·Inúlil, do ponlo de vis~ada idcritifica~o. a.cor. f: uma convençào 

§ 3' Fora d~s prazos dem: artigo. compelirá.:io pai ou e. quanto à.pessoa humana, um pr·ccollceito. Nenhum significado 54C
à màe a declaração; na sua impossibilidade. oJuiz designará 

pode emprestar à pigmenl<lçilo do. homem,pois.nilo..lhe,dã nemquem poderá fazê-liJ. . . 
allera a personalidade. rião lhe ·tira, acrescenta ou modifiCll direito.;.. Justlnc:açio 
Nascer branco. negro. pardo ou amarelo (cor c:stll o que. costumeira

§ 6' Epreciso·que a pessoa prove estar realmenle.encarregada menle, os assentos nâo fazem referência). é indifercnle ·para·o Dir..:ilo, 
dll 6uordu do "mano..:' . ," " . "' Admil;""" qu,,··~. .:or· ~Qnsle dn id"nlifici1Ci!.o Civil ou ·crim·iital. . 

§ 3- Não se pode imaginar que uma terceira pessoa; que·não as . qU:lildo ela panici.paT dos elCmentos·d~·identldÍlde·li:sica. DO lado de: 
diretamenle resp~:lnsáveis. pOssam ficar sujeilas··à penalid.ade da outros, quais a altura. fitha dactil05cópica. sinais particulares.Nesse 
mulla. Assim. denlro do prozo, qualquCrdelas poderá fazer a.decla caso•. nilo f: só 11 pele, mas os olhos e o ClIbelo. que têm também 11 

raçào. na· ordem estabelecida. Findo CSlie pr:izo. caberã- ao· Juiz mençilo do plgmenlo, c·· 111 li vl1rinçilo cromlítica· fai dcsaporceu 
apurar ~ quem caberá o ônus da declaração. e. se cablvel. o dll"multa. .qualquer sentido'de prcConceito raciaL. . 

Sala das Sessões, em 13 de mala de 1975. - DepuladoJ0"lc .; Dizer que o· indivIduo tem cor branca. cabe/.os préto~. olhos cu
Ferraz. . tanhos. serve par.l identificá·lo; preslll-se ~ .. úmesboÇo derclralo. 
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'1"1. na\} o dU~Nil;ca. ,iJii<r o coloca, numa dct,c:iminada,c~lcgoriade 
hornell~., I\'lellcion:l. porem. tâo-s6 que o indivíduo é branCo, ou 
prelo. é estabelcl:er um:l distinção. i: criar duas categorias, é separar 
os homens em duus vuricdud.:s. inteirumente'alheias ao nosso ordena~ 

mellto juridico. ' , 
Sem nenhuma finalidade ou valia identilic;adora. o, aSsento' do 

nascimento. quunto,ao u,pccto'l'isico. também' nilo deve servir pa~i1 
fins .:.~tatíslil;os a respeito da cor dos registrandos .. Se nào lem 
relevância nenhuma para n6s a' cor dos 'homens, por que cla5.lificar 
os habitanl.es da Naçào segundo a piginentação da pele de'cada um? 

Sala da~ Sessões. ein U de maio de 1975. ~ Senador Acdoly 
Filho.' ' , 

Tf\1ENDA N' 30 

~l\~, .. ;'" ;i," '11' :\(, C';~I!,' p;lI'íl;rafos a seguinte redação: 

A l't. ~". O nome da criança será composto do prenome. 
simpk:. ou composto. indicado pelo declarante, e dos 
sobrcnorne.s ri" màc e do pai. nesta ordem. se rorem conheci· 
dos c n~Ll o impedir 11 condi~ilo dc ilegitimidade. salvo 
reconh(cimento no alo. 

~ ,. Não serilo registrados prenomes suscetlveis de 
CApOl' m seus porttldorer. ao ridículo. , 

~ 2- .Não serilo regiSlrados nomes, estrangeiros que 
tenham forma corn:spondr.ote em vernáculo. Estas seria sem· 
pre a~ adoladas. 

~ J' Nru) ~<: rqli~ira1üo nomcs' de composiçào ranl;isis~ 

li;, I;II~ I\~~ tenl>arn fundamento etimológico. e 'obedecid'o o 
di'p"JSlO IlI)*j r , , . 

§;I' 5~ 'fJS pais nrio se eDn(ormllrem ,eDm a recusa do 
Oficial. ..'Stc sU!Jnlt:lI:rá por escrito o caso. como também ~. 
assinalura dos pais. ou de um deles. ind,:p,endcnlcmcillc, da 
cobrança de quaisquer emolumcnlos., A decisão do Juiz 
compelenlc. 

J u.lJIaiçJo 

f: lola/ a buCbürdia nessa matéria, na Brasil. sem 'qualquer 
disciplina legal. etempo que se ponha ordem no caos. 

Hlluma verdadeira enxurrada de Giovannis, Jeans, Toms. 
Alexandrcs. ele, ele., sem qua.lquer cabimento gentflico para isso: 

Sala das Se.~sõ"'l\. em 13 de muio de 1975., - Deputado' Jorlt 
fNrn ' 

EMENDA N' 31 

1-,,"".1 .~, ",; r;rt. ". d" Projeto de Lei n' 3. de 1,97S-CN. logo 
,.,pô:; o al't. '9 d,'1 Ld n' 6.015, de 31 de deiem bro de 1973. que dispõe 
:iUorc os rCllislruh /lúbJico~, os seguintes parágrafos: ' 

".\ n. :58. 

§ I- Poderi! l'lInbém,ser averbudo. nós, mesmos ter~os: 
(J 1100lC abrc:viado usado como firma comercial registrada,ou 
eln 4'1;\lqucr atividade profissional. 

§ 2- 1\ mulh~r solteira. desquitada. ou viúv:l, que viv:l 
com hom~m soltdro. d.:squilado ou viúvo. eltcepcionalm'ente 
• hav.:odn rnotiv;lI;ào ponder;ivel. poderá requerer ao Juiz 
WIIII'I:\';IIle 4U~. 1,0 rcgi~tro d~ riusci01eOlo. seja averbado o, 
r,'lr'ení,nicn de S';:I! compunheiro. sem prejuízo dos.apclidos 
pllÍprlll". de família. 

G3? O .!uil. somente Droce.~surá ri cc:dido; se: tivc:r exprcs
:;a conclJrdjnCi:l do companheiro, e 'd'a, vida em comum hólja ' 
decorridos no mínimo cinco unos ou existam filhos da união. 

§' 4' O pedido' de averb:lçào sÓ terã cúrso.' qua.ndo 
desquitadu o companheiro. se aex-esposa houvei sido 
condenada' ou renunciado :10 uso dos apelidos do marido. 
aind'a quedcli: recebu pensão alimentícia. ' 

§ :;- O adilUmenlo regulado nesta lei será 'cano:lado a. 
, requerimento de uma das partes. ouvida a outra. 

, § 6" Ta~to o adíiamento qu~nto o .canccl~mento da . 
averbação rellulada por esta le(seriio pro~ssados'~m 'segredo' 
dejustiça." ',' , 

J IIttlflcaçio 

, ,A emenda visa a acolher a orícn13çi1o jurisprude~cial já vitorio.� 
sa, e roi objeto do Proj':/,ode,Lei'do Sen:ldo n' )21. de 1974. que nlio� 
chegou :I ser apr~iado por sua douta Comissão 'de ClJnstituic;ão e� 

, Justiça. motivo pelo qual dita proposiçilo e as 'razck:i que a dillir:lm� 
integram esta jullIOcacio. A ell\s se adita. apc",is" a judiciosa oplniã,o� 

, da Associação dos Advogados deSào PaUlo. ' ' : . '� 
Sala das seSsões, em 13 de maio de i975. '- S~nDd~r Ndslln�Cafnelio.'· ' , " ' 

oro n'1.216/75. 

Senhor Senador: , 
A Associa.çàodos Advosados deSào Palll~. terido sub~etjdo à 

anãlise de seu Conselho Diretor o Projeto deLcii do Senado ~: 
12,1/74, que a.útoriza em casos excepcionais e havendo inotivae;i1o, 
ponder,ável, li alteração dO,patronímico da' mulher sol/eira.; desquita- ' ' 
da ou viúva, sem preju(zo'dos,apclidos de famnia. de autoria de Vos
sa Excelência. vem munirestar·se por sua aprovação juntando cópia 
do parecer em que se runda.mentou sua deliberação. ' , ' 

NiI oportunidade, apr~nta seu's' protl:5ios'de dlstiri/a co~sídera. " 
ção -:.. SftJfo Mafqllel da CIU, Presidente. '. ' 

Processo n' 1.985 - 10/74 , 
Assunto: Concubinaió ~ Regula' o uso 'de !ipclidos pcla 

companheira -:- Projeto de Lei dó Senado 11' '121 /14 
, Epfalo Collltl~o! 

I - O n<)550 ilustre colega e eminente Senador' Nelson. , 
"Carneiro, com aquele brilho peculiar 'li S. Ex'. apraeniou~ à' mais, ' ' 

alta Casa do Congresso. projeto • lei que visa áutorizar.' emcàsos 
excepcionaise. com motivação 'ponderável, e sempre 'mediante' 
autonzaçãojildicial;'a alteração do patro:nlmico de mulher solteira. 
viúva ou dcsquil,ada. sem prejuízo dos apelidos de,ral1lflia. permitin·' 
do·lhe então a adoção do.lIOlM tlo·COlIIpanllelro. ' ' , " ' 

2"- t o seguinie o iexto do projeta em eXáme (Os, S). ' '� 
3...;.. Pelo meu voto; e ..b ~ra deste Egrégio Conselho. ,o pro~
 

'jelo estân merecer, da A.A.S.P., plena e total aprovação. " '� 
,4 - Trat3ose, Su. Conselheiros. tão.solnenie de icsu1llr. Através 

'de' norma legal disciplinadora, aquilo que jA,vem. se constituindo, . 
com o ben~plácito do Excelso' Supremo Tribunal Federal. c sob a li
derança do Egrégio Tribunal de Justiça de Silo ,Paulo e do Egrégio 
Tribunal de Alçada. da Guanabara, na mais liberal das formas de in- ' 
tcrprcillçijo da regrA contida no 3rt. 71 da Lei de Rcsistros P~blicos. " 
:I qual. segundo esta corrente renovador,a. tao·50meille' 'veda a 
alteração do prenomc,jamais do patrori[micQ.' , ' " , 

A ,esse respeito. 'e valendo-me' dos ~ubsidias preciosos, 
subsIdias ;,.... orerecidos na "juslificação'~ do projeto em, anâlise. 
peço licenç:l para. reCordar certo trecho de,um luminoso ac6rdio que. 
ncs~e tema.. emanou do Egrégio Tribuna.l de Alçada'da GuanabUra e 
que muito me impressionou: ',' 

, "Já é tempo. todavia; dc distinguir-se. em 'face di! l'tlllida.de: 
socia.l vigente. ,a ,união de fato,lcj;ítima da í1egftima:,Da 'que 'na.secu 
paralela ao -casamento e' contra, ocaSamenio, d~,qucla se formou li 
margem do casamento. mas quando jã dissolvida a sociedade 'conju. , 
gal. A primeira,é ato violador da ICi. A segunda é fato 'social n que lei 
vem, dando'rceonheci.meillo e amparo. ' . 

Hú, poís. que separar, rora dOc.Jsamento,' a união' que' so: rorni:i '� 
e se consolida pclore.~peito e 'cnlen'dimc:nto n:clprocos: aiiuyê:.~ de� 
'anos e anos de vida' comum cde comum colaborac;ilo.com aquelas .� 

, outras cli:múas e sem ba.semoral. r!=Sultani'es.apcnas do caprieho. do 
egoísmo'o,u do relaxamento de costume.~. A primeira. Se constitui 1:m 
rato:violador da lei. enquanto a segunda ~'rato sociallcgilimo que o 
legislador' não d~conhece e nem desam~ara; Ou' seja. o concubinato 
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~imullãneo li ~ockdade conjugili ~ (alo jurídico d<: conse:qUênciils 
negativas. ao f>a"~o que o concubinalo quando jã dis.~olvidil a 
sociedild<: conjugal é fato 'juddico de conseqüências reconhecida
menle positiva.~. ' 

Ninguí:m. em no,;,~os día~. podo:rj ConteSlar a prl:.~ença'de casais, 
"ao villculador. rdo malrimõ,iio. que apreso:ntam um pildrão' de 
'(}.<lumc~ Co d~ moralidade que em nada difere dos padrões doscasuis 
n,~\h(lr ç(IlI,:f illlído~ e que só nüo regularizam essu siluação por im~ 
p:tilflIWIlJ lqpl. preservativo do: vínculo mas não da sociedólde con~ 
juS:", .. 

5 - Ef<:livarncntc. Egr~gio Cons<:/ho. já ~ hora de: não esconder 
" ,.~.Ildllll~ JOdal que nos cerca e tenlar' impedir. ulr.lvés de 
ar'l,:urT1l:IlLO~ que guardam o ranço dos velhos baús. que 'o 
ordenamento ,iurídico acompanhe a <:volução social. ' 

AI\:OI do mais:' se jã se reconhece: à companheir'a o dirdlo de 
oartilhar do patrímônio formado 11 custa do Iisrorço comum; SI: já se 
~dmilc o recebimenlO. pela concubina. da indenização acidentáriil; 
s<: já ~e ~c"lhe ~ ind usão da mesma. para e:fdlOS do imposto de 
renda. çomo depend<:nto:; se já so: permite: a inscrição preilidênciária 
ria companheira; se já se lhe: as.,e:gurll li recebimenio do seguro ,obri
i!'.\tórill d~ r,;;s(lonsabilidadc: civil de: .v~:..:ulos automotores, - se: tudo 
jS~1) e:nfim reforça e sublinha as uniõ,,"S' que. cada, veZ' mais, nume· 
rOf,a!;, ~':I u,loü' IcgJlí~am de ve:z em'função da aindu vigenlevedução 
consiíluciona!. o:m nome do que:. entào. coibir a mais do que justa 
adoção do palronímico do companhe:iro'! , 

Que curios.. moral jurídica é e.~sa que permitiria marc-.u'lI mu" 
llier que vive mari,lalmento: com ulguém.,expondo.u, ao 'oons-' 
lrangimento de diferenciá-la ,de oulras mulheres pela proibição de 
luar o nome: do homem com quem acre:dita ',ser t30 "c:I~da" quanlo 

us demais? 
E. 
..... o (ato de. com isso. procurJr a companheira parecer casldl, 

não re:pre:senlil ou não iradul: e:m si mesmo ameaça ou alo 'aten~ 

:alõric ~o casumcnlo. Pdo, conlrário. 'significa de:ferência, ou, ho
menagem ;) insliruiçào, como ~prL~iio mais àJ.tae muisnobre da 
\Jlliào du homem e: da múlher. Em verdade, ,'reconheccndo o,valor , 
moral c ol)cial do malrimônio. mas não o podendo realiZar. os,que vi; 
v",n ,;em cen~uru 1I10rr'uxorlo procuram pelo me:nos pIl'Ker CII!IÍdos. 
f. umól forma de dcmon~trar U regularidade e n seriedade da suu 

unilio" (d, "c. TJGB,. Ap. Ov.25.163: Os. 5). , 
6 --o Sl lUdo isso n:io bastilsse para recomendar o projeto. ce:r

laJOente a prud~ncia e o bom·sen.~o que nele se c:ricontram :apluuc 

diriam enlusiilsticamente:,a' ~'Ua aprovaç~o. ' 
Ali c,l~o arroladas. como eondidonant<:s d:1 ado,ç:io do nome., 

cenas exicênc:il' indeclináveis: a autorização judiciil'" 3,eoabita,:io 
comprovadO) J10r 5 anos ou a e:xislencia de prole, a exprcs.~a con
;;-:I'dáneia co companheiro. a [enúnciO) da ex-mulher. na hipÕlll$C de 
de:squile. ao uso do nome do marido ele. 

1rata-s-:. resumindo., de n:qiJi.~jtos que tornam o projeto 
l"l~L1nle ql.l)dcr;jdo e,dc.~J1r0vido de ris'cos. tudo a ,ense:j:lr. do Senado' 
r cderal. ;1 compelenle aprovilcão,se:guindó-se dcss;I maneira. a'lucla 
1'l1CUl1;; "ll"IÇ~O que a mal!; alIa Cone. di: Jusili;:1 do PaÚ nxou no Ja 
r","oso Ieading caS'! da companheira do inesquecivcl Mae:stro Villa 
Luhos. 

7 _ Em ~umil. dos vários projelos de léi que (em sido exa. 
OIinadu,. - <: scmpre severamente examinildos' -, por esta ,Casa.. 
poucos roram os, que r<:n<:lirilm de: niodo tão fiel a r<:alidadc 
brasilt:ira. <: raríssimos os que. aos reclamos dessa mesma realidude:. 
souber:Jm :Jfln:se:ntar rcspusla lão sillnificaliva e <:quilihrada. 

1\ sua aprovação, port;lnl0, ~ um imfl<:rativo social <: jurídico 
que esta Casa cer\~menl<: nào negará.' , 

r: u meu par<:i:er. s.m.j. '� 
Siio P;lulo. 14 dcjaneiro de 1975.� 

EMENDA N9J2 
Suprima-s<: o anigo 61. daLd n9 6.015. d<:JI dc' d~zcmbro de 

1'17], In""f!1(lI,JIldll-Se essa disp<l~içào ao artigo I~ dQ flrojel9. 

Julltlfica~io 

Trutando,se di: ulila inol/liçào. pois não' eXlstl:l Im ICl!i.~III(;iio 

anferiur.,o texto emendado além de :lmbfguo í:. em 'parte. eonOílanll: 
como artigo;'i3 c seus parágrafos. ' , ' 

Durá murge:m à ,inler(lr':tllçilo de que i: 'obrigulório o COITI
rarecimenlo 'de: umbus os puis (lura a liliuçilo,ll.1iítiOlU. Ássim. con, 
sidei .11110S d""sncicc,,~ário,em (ace dos c1arus dispositivos do arligo 5J, 

Sala d:ls Sessõcs. em 13 de maio de ,1975. - De:put'ildoMoat)r 
Dal". ," 

EMENDA N9JJ 

De-se ao arl.62 e scus parágrnfos a seguinte reda~:lo: 

Art. 62. .Tratando·se d<: éxposto. o.~ c:stabei<:.:imcnlos de: 
caridud<:. as :'~loridades OU os parlieularc:s' comunicarão. 
dentro do prJZO do ar!. 51.' u pariir do ,achado ou enlrega. 
soh a' pena do ar!. 46.' ao J Uil~ o fato. apre:sentado. salvo' 
motivo de (orça maior comprovada. o exposto c os o,bjctos a 
que se ro:fúe: o~ 19 dc:ste artigo. , ' , ' , " 

§ 19 o~ envoltório~. 'roupas e quarsqucrobJctl:lx c sinais 
que trouxer a criailça.,c que p05.~am'a lodoiempo raz~-Jli n:
conhl:ce:r, serão' n'timerados.' alislados 'c I<:chados e:m caixa,' 
lacr;ldu e sd:Jda.dévidamente'rolulad:. ~omo nome-quelhc, 
(ar dado e o número c livrado ;'c.'i:islro rcspl.~Iivo. umá va. 
feito; I.)ma duplicaladc.ssa'li5ta edo rótulosi:rá urquivad:.t 
em separado. em ordem alfabética. , , 

, § 29 O registro (llr-se-úpor iniciulivado.Juiz. com os e:le
mentos que couberem c'de quc dispuser. 'do mesmo .'>Cndojun
ta certidão ao arquivo r.:spc:ctivo.' cilada' no par:igrafo an- , 
lcrior: ,,', , " , ' ", ' 

§39 No registro fur-se:.á sempre menção de que foi rir
\ dcnudo pelo Juiz,compctenh:.' ' 

,J~1Ifiel~o 

E muito' mJli~, ,lógico' que os Juizados dc Menort:s. 
espccilic.lmenlÍte: compete:nics para,o caso. emuító'mais equipados, 
do ponto de vista 'de e:specl:diZuçào de ps.~o:Jl. 'rcce:bumtaii\ caso..... e O!' 
encaminhem aos carlórios 'para os regi5trQS~ Have:rá muito- menOS 

, pOH~ibilidlld~ de erro~ c cll.lruvio5 d~511,manl:irn. além dll concentru
ção em um único lugurdos casos oCorrc:ntC:i. ' 

SlIlu diss Sessões. em 13 de maio de 1975. - D<:pil\udo JOl'lt 
Fmu. ' 

EMENDÁ N9 3-C 

b~-i\<: ao arl. 68 e seus paráSr.lfos :l.Scguinle: rcd:lçào: " 
. .,'. 

Art. 68. ,Na habilít~ção PU~:JC;;s:IOlenlo os intercss~" 
, dos requererão ao Olicial du Registro do, di~lritll de residí:n
cia,de um 'do.' nuhentes; alul.·'I.:illamhi os ~1..\Ctlmcnhl~ ..:xj~· 
dos p~laJei civil.'lu<: ~xpccu cerlldihl de que s<: :1I:haIJl h:íhilí" 
"t:.1dô~·~:lr:.l ~e C~lS~l!n'. . . ..", 

§ 19 ,Autuada a' p<:tição com os dOCUml:nlos. ,o o ficí.:JI 
ahrirú vistu dos autos ao' órg:hrdo' Ministério \'üblico. para 
manifestar-se ~ubrl/ o' pcdido' e i'equcrl.'T'o que: for nl.'CI.",,;,'trio 11 

'sua,regularidade. podendo exigir a ilprc:lentuçi1o de (tJ~':itudos 

de rc:.,idcncia lirmados pela :1I.itorid:,de poliei:tL 
§ l' 'Se o órllilo do Ministério Püblico impugnar o p'cdi

do ou 11 documcntul;ào. 'os, :lutos se.rilo cncuminhadlls ao Jlii~. 

que: decidir:í :i esp~cie. s<:m recurso. 
, , § J9 Sc'o 'órgilo do Ministério Pübiico :Iprovôlr O,p<:dido 

c a documenlação. o aliciai lavrará os proclumas. mediante 
edillil~ qlle alix:lrá em .Iuguniste:nsivo di: seu C:lrtóriu e fur:\ 
puhliair nu imprcnilaloc::r1. IIC houver. , 

§49 Decorrido o rrJ7.o dI: quinze (15) dias ,u cont ..r da 
ati~ilç':io do edital em carlório. se: nào ap~lTei:er quem oponhl! 
inlflcdimento 'n<:m can51ur 'algum dos q'ue de oficio th:v~ 
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declarar, ou ~ç tiver sido rejeitada impuBanação do órgão do' 
Míni;;lüio Público, o oficial' do registrocertific:arll B 
circunstiincí" nos lIutoS/: enlregará aos nubentcs'certidão de 
<\UI: ~SI~U habilitados para casar dentro do prazo previsto em 
lei 

~ 5' Se O~ nubentcs' rc.~idirl:m em dif~rentcs distritos do' 
llcl.li~tttl Civil, em um c outro sé ,afixàrào e publicarão os edi· 
t"i.1, <l cur~o dos in tçr~sados àsrespc:etivas deSpesas. 

, § li. (A ruiacàodo§ 5' daLci n' 6,015) 
§ ',. QUlIlldoo 'casamento se, der em circunscrição 

dlfc:rente dada habilltaçi!o, o oficial que o rqistrar cOm uni
car5 ao d<J habilitação e.'\Se fatá, com' os elementos neces
s5rios às anotacõcs legais. Este. enlão, procederá às anota
çàes c: comunicações respectivas, nos termos do art. 107. 

J ulllnclcio 

QlJal1do u habilitação é requerida em um distrito cO casamento 
r;dcbral,k. ali Imtro. o Oficial da habilitação não tem elementos para 
I:O/YIuniC"f nu" termos do aft. 107 esse falo. 

Ne lTltampouco o do ~art6rio da celebração. à menos'que a ccrti· 
<l~(1 dr. iUlbilil~~.io seja ÇJltremamcnte detalhada, o que raramente 

('<Ir,C" [ól~lcnque l) Orgão do Ministério Ptíblico aprove o: pedi
",I ~ " ,,1()qJ.i,,,""'~d(! lllH'<lMntllt;!u. uma vez que:' o andamento do 
roce.~so, dai ~rn diullte, é aut!Jmâlico, salvo incidente. previsto 

adianle. Essa aprovação deverá ser feita antcs da CJlpcdiçilo dos 
editais. impedindo. Ilssim, o andamento do prOccsso defeituoso, se 
for o caso, • 

Sala das SC5SÔCS. em 13 de maio de 1975. - Deputado Jcqe 
FCfflu. 

EmftlC1a n" 35 

Dê-se UI) apul do artigo 68 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. o sCjguinte redação, incorporando-se o dispositivo ao artigo 
l' do projeto:' ' 

"A rI. 68. ' .Ao habilitação para o casamenio será requeri
da, através de memorial e documentos exigidos pela lei, ao 
f)fírlllt do regislrocivil do dislrito de residênCIa de um dos 
nubcllle~." ' ' , , 

J lIItifIcacio 
Enlendemos que nilo é posslvel iniciar o processo requerendo a 

expedição da cenidào de habilitação, que é o último 'atoonterior ao 
ca~arnefllo, ' 

Daí a nO~3a emenda, pretendendo araslar o dcreito, de redação 
,,~i'ICOlc no texto, 

Sah dr!5 "~~ões. em 13 de mll;o de 1975. - Deputado MOlcyr 
,~~ , ' 

EMENDAN'36 

I\(f<~cr_o~",-~c. lo fln do parágrafo I' do artigo 68 da Lei' n' , 
fi.O i 5. J~ :i I çk 1J~7.Cln1Jro dr. 1973, a eJprcssão ~'ou qualquer outro 
dcmento de emwicçào admitido em direilo". incorporando-se essa 
disposição ao artigo /' do projeto. 

Justlncado 

A prova de, residência nio se (az apenas ~lravés de ateslado 
firT'\~dl) por ,l\Iloridadc policial. 

O intuito da emenda é corrigir essa imperfeição de técnica., 
Sala das Sessões. em 13 de maio de 1975. -' Deputado Móicyr 

D.II•. 

EMENDA ro;'37 

Suprimo.,,, (J l1arâgr~f()l'do art. 70., 
, ' 

,JIIItUIcadO 
Quando Se trata do casa previsto nesse 'parágrafo. '8 prova' 

normal é, 'ou o'.IBudo pericial da Pollc:ia. se 'for o caso, ou atestado 
'inédico comprobat6rio do fato. qUe" de, qualquer man~lra. fiCam 
juntos ios autos.' , '. " ,'," ,:' • 

Dispensa-se, então, a form,alidade da audléncia, em ~lIred~dc 
justiça.,' " , , ',.,,",' 

§ 2' O pedido de dispensa. com os documentos que o Com· , 
provem. ou ajustificac;ão, poder:!. ser feito dentro dos próprias autos' 
da habilitação. com audiência do Miriist~rio P6blico,' que poderá' 
manifestar·se em 24 horas, decidindo o Juizcniigual praiO. sem 
,recurso. ' 

JIIIIIftacio 

Não sejustÜiea criani,ri1 novo procesSo quando o c~opode ser� 
resolvido dentro, do próprio processo da habilitação. dada a com�
petênc:ia do Juiz de casamentos para á ciso.� 

, Sala das Sessões. em 13 de miio de 197$, -Deputadó Jorp 
FtnlZ. " ' 

EMENDAN'3I 

Dê-se ao item'S' do art.? 1a~uintereda~ 
Item S' O nome que passa a ler a mulher. em. virtude ' 

do casamento. Este nonie serÍl composto aâescCntando-se ao 
sobrenome da mulher o ilo marido; sem prejulzo do prenome; 

. , .' . 
... • • • • • • • • • • • • • ~ •• t ••••••• ' " 

Parâgrafo único: ' As tCslémunhú serio d~as; 'nãodis
pondo a lei de modo diverso.". ' 

'J~' 

Quanto ao ~om~ da mulher, prevalecem as ~õCsd~ art. 56. ' 
, Quànto ao parágrafo (inico, duas ,tcstcmunhis,sio suficientcs, 

sendo, .qualquer acrésCiino inteiramente supérfluo; s6, ocaSionando 
confusão. ' , .. .,.- ' 

Saladas Scssõci, einl3 ,de maio de 1975• ..,.. Deputado Jorie 

• Ferra 

EMENDAN'39 

:Acresc:ente-se ao artigo n, o scguint~ item 'lO 11 suprinia-se 
conseqÜentementeo parágrafo 6me:o doaraigo 73 da'Lei n' 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, incorPorando-se essa disposição ao artigo 
J' do projeto: " " " 

"lO. Serã colhida, à margem do termo, a impfessâo di
gilal do contraente que não"souber assinar o noin.e.'" 

, ,JusüncaçAo 

Propõe-se esta emenda formulando Inicialmente a segui,;le inda
gat;ào: "Por que somcnll: n~,casamcnto religloso1" , " : 

Não vemos necessidllde também, de 'quatro tcstemunhas:, Ja ' 
existe às duns do assenlO ,e nele SI: mcnciónaráo fato 'de que um dos, 
nubenteS não sabe,assinar. Isso.aliás,já é rotina no Rio deJaneiro. 

Sala dlls Ses~, em T3 de maio de 1975. - Deputado Moacyr� 
Dali..'"� 

EM~DAN'40' 
. '. . 

Suprima-se do parágrafo tínico do artigo 73 da lei n' 6.015. de 
31 de dezembro de 1973. a IIxprC5são "pelo menos·... incorporando,.se, 
essa disposição 110 àrlígo I' do projeto. , 

JlIStIn~cio, ' 

'''As tcslcmunhas 'serilo duas, nào dispondo ,a lei de modá, , 
diverso." Era li redação do 'parágrafo único do artigo 81, do Decreto' 
n'ÜS7, de 1939. , ' 
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Não há lI~ccSsidad~ de mais de d'uas te$iemunh'as no ólsSCn'tO' de' 
c:Jsarnenlo; tendo em vista' O· par:lgraf06' (qualificaçào .das 
tc.~lernunhas). qÍJ~ ficaria maiS'ampliado de~ncCessarjamente. 

Releva ponderar que já $ilo duas as testemunhas do memorial 
ini.ial e duas ouIras para il realização do ato. .convenha·mos que ~ 
muita tcstemunha inutilmente, . . . 

Sala das Scssc'ks, em IJde maio de 1975. ~ DepullIdo MOIcyr 
~~	 . . 

. EMENDA N' 41 . 

Dé'se aos parágrafos I' e 2' do Art. 74 li seguinte redação: 

Art.74 _.'� . 
~ I' Essa ccrtídiio conter:! a data da celebraçào, o 

1'J",~r. I) culto religioso. o nome do celebra·nle. sua qualidade, 
il carlôrio que expediu a habililllção, sua data. os nomes, 
l.mfjSs.<~c5. residenciais, naciónalidad~ das testemunhas que: 
ussinarum o lermo, além dos.nomes dos contraentes. 

§2' A redaç-:io.do §'I' da.Lei n' 6.015 . 
§2' da Lei ",6~015 suprimir 

JtIlIdIIcacio 
Eíndi5JlCnsã~el que se caracterize quem celebrou o cas~mcnto, 

bem como os oulros elementos, como a·da~a 'da celebração, e'os 
nomes e demais quaÜncativos das lestemunhas, para sccumprir· o' . 
elligido ao 'regi$lro do c:lSamenlo. e pode se·dar a validade a partir da 
datada .elebracão. 

Salol das. Ses~õc:s, em 13 de maio de 1975. -Deputado JOfIc 
~erru.	 ..... 

EMENDAN'4Z 

De-se ao artigo 17. da Lei n' 6.01 5,. de:' 31.de dezembro de 1973, a 
seguinte redaçIio, incorporando-se essa dispoiição ao arti80 .1' do 
projclo: 

"Art. 77, Ocorrendo iminenle risco de vida de algum· 
·dos contraentes.. e 1r40 sendo 'posslvel a preSença .da· 
aUloridade competente para presidir ao ato, o casamento po
derá' realizar-sc nu prescnça de 6 (seis) testemunhas; quc 
.omp:Jrecerão. dentro dc S (cinco) d·ias. perante à autoridade. 
judicial mui! próxima, a lin: dequc sejam reduzidas a teimo 
suas declarações."· . . 

JultlOclçio 

1\ pn:,<;cntc eniendu reloma a p~ovid~ncia' adotada pelo Deçreto' . 
d.U:i:l7. de 9 de novcmbro de 1939, quanto ao casamento nuncupati
,'U e ao nurnero de Ic.'·lcmunhas elligido para·a.sua celebração.. 

A Lei n' 6.0 I5, de 3 J de dezembro de 1973. çoin o intuito de 
melhorar 11 sis'lemática ulilizada por aquele iliploma legal, trouxe 
('ara o scu contexto a disciplinaçiio da 'matéria ma~ de modo 
imperfeito e confuso. não se sabendo qual o número das. 
1~lemLinhas. . . 

Alualmenle são 6 (seis) as testemunhas, nos termos dos artigos 
1'J9 e 200 do Códi\!.o.Civil, c·mbor.a rarfs.simo seja hoje um casamenlo· 
nuncupulivo. 

A nossa .:mcnda corrige esse defeilO.. 
Sala das Sessões. em'lJ de maio de:' 1975: :... D~putado Mo.i:y~ 

Oalla.� .., . . 

EMENDAN9 43 

Dc·w ;11) A rl.'J8 da Lei n' 6.0 i5, a s~guirite reduç'do: 

"Arlo 78. Nenhum cnterramenlo serâ feito sem'çerlidilo 
de oiicial de registro do lugardo fllledmenlo - onde houver 
Subdislrilo sendo considerada a residéncia c domiçnio dos 
fdmilillrC:l - eXlrllldn após a lavrJtura do assento de 6bito. 
emvisla do atestado médio, se houv~r'no lugar,·ou, em caso' 

~ontrário" de Qua~pessoas qUllliii~das, q~c: livere~ prescn: 
. ciadoou verificado II m'orte:" . 

JuldfJàç1o. . 

AO- redalorda Lei n' 6.015 que.lIlullllzou.osarcalcos e obsoletos. 
· disposiiiv9S da Lei n' 4.875 de 9~1 1-39' certamente escapou o-fato de 

estar dando grande. prejulzo.a vários serventuários da Justiça, 
· eSpCc:ialmetite'os escrivães' de Paz da periferia dos grandes centros, o 

atual texto:� . 
Hojee' a cada dia que passa, seguindo a evoluçiio do povo e li' 

ÇOllquistas sociaiS. aumenta de modo signilic:ltívoo nasl:imelllO C o 
óbito rias.maternidades e hospilais. Não.vili longe o tempo em que.,' 
con5crvanlismo das familías brasílc:íràs. insistia cm manter o seu. 
doente em casa,'e que o' parto: foisse também ·em casa, li luz do 
candeeiro e as.~isljdo pela parteira curiosa.. ' 

Esta incidénciadc nascimentos'e óbitos leva' (, usentllmenlo ao' 
cartório da juri~dição da maternidade ou 'do hospi!lil, Se: .C()ntinua; 
em vigor como estã.· . '. .... '.' .' 
'N~ cidades maíores vem surgíndoa ligura do' Subd·istrito. c'om 

· c:lrt6rio e cscrivãci; ·exatamenie. pllramelhor alender a parte 'c' c-omo .. 
forma prática di: prestação jurisdicional, de vez que osni~nismos 
da Justiça. como' é Sabido;' niio.cQnseguem acompanhar as altas lallllS 

..de tresi:im~nto rubano. . '.' ..' ..' ' .. :. .' ". : 
. Com as ligeiras ritodilica~ propostas, .elimina"se o eventu~ 

prejuízo dos escnvãesdllperiferia, ·IOlad.os nos Subdistritos espalha
dqs em várias cidades do .Brasil: '. . .. 

. Não temos qualquer dúvida sobre a Justiça e alcance do que' ora' 
• . propomos, razão.pela qual' pedimos.c esperamos o apoió C!ÓS ~n. 

Ílressislas e do EllcelentissitllO Sr; Presidcntcrda'República, aqueles. 
na elabora'ção da lei e este: em sua Sançio', .... .... . . . . . .' 

Sala das SessõeS, .em 13 de maio' de 1975.-.Deputado ÂJt~lr . 
C1l1i~ . . . 

Adite-se o seguinte: 

"Art. 78. .. ~ ; .• ,.� . 
§ I' Antes di: proceder ao assento de óbito dco criallç:)

de mcnos de uin ano, o oficial verificará se houve ugistrode: 
nascimento, que, em caso de falta, serA previamente fc:íto.· 
.,§ 2' A cremaçào de cadâ",er somente serii feita dàqu~le 

.� que 'houvcr manifestado ;a vonlllde de ser incinerado ou .nu 
interesse da saúde pública e se ri atestado de 6bíto houver 
.sido firm~do por. dcii:Í medicos:ciu por um médico legista c; no . 
ta~o de mortc. violeilla, dcpois de '3utoriiada peia llutoridlld~ 

judiciária'." 

Juttlflaçio 

A matéria relativa aO destino do' çadá~er interessa 110 d'irc:ito' 
. federal. Sobre elejA disp3c: a lei Penal. a respeito de seu vilipé~dio 'ou 

dCltruição: a lcgi&lação espCcial, sobre utilizilÇllo de 6I'gll05, e 11' lei 
civil, ~ propósito de seu entemmcnto. PareCe: que 'federal'deve ser'. 
também.a legislação que rcguie a ci'emaçJo' de cadtívcr, ~ào·só.pe'ra 
importânci:! que este te:m por sér rcm:tnescente da. perscinalidade .. 
humana e sua' projeção, tanto que a lei penal o protege:.. mas lambéni 
pela conveniénci.n dninirormizlir no Pais um mrnimo dc' cJtigêncílls' 
'para 'apr6tica deato dinnl relevância. . . '. '. 

A inclusão da ''liateria !la 'Iei de rc:glstros públicos é.pcrtlnciite,· 
porque se trata de assuo.to relativo ao 6bito. Ao prever·no art; 78.a 

, liSLira.·do enle:rrainciHo, a'lei deve, a(l mesmo tempo.. ndmitiroutra 
dcsiinaçào do cudãvcr, salvo se ela 'nao que.ira permitir forma d'iversa 
do sepultamenio.1: evidente. no entunlo; que li lei nilo quer restringir
à inumação odestino dei cAdaver e,pén·is.1o, corivém que se atualize 
,o tcX-(O pnra que não disponham conflito com areulldade. 

Saiu das SessõeS. em 13 de maio de 1975..- Senador Amol;-
FUho. . 
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EMENI>AN·-t5 

U~~_~l~ :.,~: I~ I'i ~}rl a 'iq~lJí"'f rl.;daç:l f)' 

Art: 96. S~rá lavrado a$SCnIO; como se $e tralasse'de re
gistro I<na do pr:lI.o. dos :ldotado~ por adoçào plena ou 
legitim,,~ih) u.dollva. n:l forma da legis/:lçâó em vigor, 
consignados 05 ~kmentos exigidos para ·0 registro 'de 
na$C;inenlO. 

JIIJtJflcalira 

Não ~ .justifica registrar a sentença. O que se temque'fa~er ~ . 
lavrar o 110'10 registro de nascimento, n:l ft>rm:l da Lei n' 4.665 •. qúe 
regula' a matéria. . 

A selen,u ficará regislrada no livro pr6prio do Jurzo que :I' 

pllJlaur. ". " . 
Sala das Sessõc_.ell1 I J de maio de 1975. - Deputado Jorae 

Feuu.. 

EMENDA 11/0 46 

D':-5e ao Afi. ! ti a s~guinte redação: 

..Ar!. I I I . . Quando a retificação puder ser feita 
ha5cad" somente em documentos: poderá ser processada no 
wü"riu .;anório ollue se encontrar o :lSsent:lmento. mediante: 
pctíç:io' assinada pclo interessado. ou procurador, 
independentc de selos e taxas. vencidas as custas legais.. . 

.§� I' Recebida a petição. protocolada. e. autuada.' o 
-.� oficial a submclerá com· os documentos que a instru{r;lm ao' 

órl1~o do M illistí:riu 'Publico, e (ará os aulas. conclusos aojuiz 
'.:1';:l\h .!ii·çm:llnscriçào. quc despachará em qU:lrenta e oilO . 
(411) horas.. . '" . 

.S~' QIJ:II\lIIl;' pro'!,t dcp~llder de dudos existentes no 
próp' III "arlório. poderá o olici:ll certificá-los nos autos. . 

§ JO Deferido o pedido. o aliciaI :lverb:lrá a retificação 
à margem do as.ento. mencion:mdo o número do protocolo. 
:I·dala d:l dccisào c seu trãnsito em julg:ldo. '. 

§ 4'· :Entendendo o jiJiz que' o pedido exige maior 
indal.l:u;ão. ou s~ndo impugnado pelo 6rgilo do Ministério 
Público. mandará distribuir os aulOS a um dos cartórios 
jul.liciai~ da -eircunscriçã·o. procedendo-se' à retificaçào na 

. forma·do uno 110; com' a assisténcia de.advog:ldo. 

Ju.tJnc:a~lo 

A Lei 00 J,764. de 1%0. veio simplificar corisideravdmen~e o 
pruccs~o dus rClifícaçues processúveis' apenas .com prova 
d\lcumcnlal. A reslricão·do :Irt. J tI'da Lei nO 6.015. apenas aos erros 
de grafia. é um ,·~trQCC5SU. Akm do·mais.-de um modo gc:ral, os erros· 
~c grafia nàu correm por conla do cartório. c a isençào dc: ta~as 

econilada i: uma abc:rraçào. O aliciaI não pode ser o~rigado a 
cecluar um processu du tarnanho do que ê prescrito para 'sanar erro 
de: uutrem sem ver remunerado (, seu trabalho. 

Sala da~ Se,,,ões. em 13 de maio de. 1975. ~ 'Deputado Jora~ . 
~lI!t'.l.. 

EMENDA N'47 

A. alin":. 9. do Ilem I. do urtiga 168. vigorará. com a seguinte r.c- . 
daçÜo· 

. . 
"'?; :lo~ contrU!O!i do: compromisso de compra e,venda. 

do; Co;SSJO delite e d~ promessa de cessilo. 'com OU sem c1áusul:l 
d" :rrrq'~IIr1jm~I1l(J. i!,ie tenham por'objeto imóveis nào lotea
dos c cujo preço lenha sidu pago no alO de sua celebração,.ou 
deve ,';·10 a prazo. de um:n6 vez ou em prestações." 

Jusrlncaçjo . 

A redaçào constante da Lei n' 6.015' e d~ Mens.:tgem,.dcíxou ao 
t1es"mpuro do Rcgi~tro de Im6vei.ç o~ conlratos aludidos na alfnea. 

· Que: lenham a cláusula de àrrep~ndimentO~ Ao q~e p~recl:~ h~uve um 
.' 

e'lurvoco-d.o legisiador àO tomar por bilse a 'redação da Lei 'nO 649. de 
Il de março ~e 194.9. que. modifiCou a redação do llrt. 22, do Dc:creto
lei nO 58. de'lO de dezembro de.1937. uma Vc'L que. o. que consta desta 
Ld ó: o direiio de Adjudic:içilo Compuls~rill aos conlratos de pro
messa. sem cláu~ula de arrependimento.. Com ':1. redação agaro. 
sugerida ndta Emenda•.voltará 11 'situaÇão anlerior; ou seja, poderão 
s.:r iambó:m registrados os eonlrJlDs dCl promessa de; compra e .venda. 
dc: Ccs~iio deste e de p"roinessu ·de:. CCS.'iiio· com clúusula de arrependi
menlo: não .sendo eo'ncebível: Que· I.'sS~ "pé'de de contrato IiCól.~se 
proibida de registro. em· m'mo de simples 'equlvoco da' flova· legis
lação. Seria "o mc.~moque nilo se admitisse lam~ó:m:o ·reg.i:ilro .dos . 

. contratos' de compra' e venda' com .pacto. comissó.rio. e com cláusula, . 
de retrovenda. . . . . '. ....,.... ..� 
· .Sala das Sessões. em 13 de' maio de 197.5. - Deputado Allalr� 
Cha.a..· " . '. .� 

EMENDAN948 

Acrcscente'sc, onde couber. no Projelo de Lei nO 317'5 (dQ Poder� 
Executivo!, o ~eguinte:. . . .� 

hArt.174. . ; '� 
Parúgraro único. Observado o' disposto no § 2' do art.� 

Jo, Qslivros 2. J; 4·e5 podl.'riló ser substituídos por conjuntos� 
de fichas,"� . . . 

. JÜltJnc:apo 

A escriluruçrio dó re"gistro de imóveis pcl~ s'jsl~a de fich~roi
 
uma das grandes inovações irazidas pc:lalei n' 6.015/73. a:qual foi� 
prevista no § ~ do :i rt. 173; uma vCz observadas as r~triçÕcs cunstan-.� 
10:5 do pO,do art. 30. iSlo é:, 'condicionando a Impla~tação. do sistema� 
à. pré.viu aprovação da autoridadejudiciária compeleiue. .' .....� 

A. escrituraçào' do registro de imóveis pelo sistema dc.·ncha~ já . 
:"em sendo a'dolada·em. vários pa'iseJ sul"umericanoS.. dos qu.ais dc:st.a~ 
cámos a Argentina. o Peru. a CosIa Ricà.· '. .... . 

Mas o Projeto do Exc:cutivo, silenciando' sobre lal"opçUQ. per- .� 
mite ii escrituração dos livros de rc8istTO de im6veis. meClinic..mentc:;� 
lào-somi:riie. pelo sistema de roihas soltas. '.� 
· . Por óuiro lado. os livros de rolhas solt[\s p.:rmit\!m li cscri"� 
turaçào mecânica, "las apre.~entum. cOmo os encadernados. um in�
convenienle.·Ê 'Que, esgotado numa folha.o espa'ço i';Jro 11Inl;amen�
ios. prosseguirão o:ssc:s na primeira folha e'!l. branco, do mesmo livro� 
ou do que'estiver em'uso, mediante trasl:idamc:nto com rcrerenciasrc�
dproca•.. Pode-se imagi.nar o tumulto que tal prOecillmeillo prol"or~
 
ciona. No sislema de fichas o inconveniente fi<;a eliminado•. pai!'. lio� 
eS8i:)\:lr-~e '0 eSpaço para lançamentos numa' ficha. ancxar·se-·á a. ela'� 
uma outra. n~ qual." prosScguí"rào os lanÇamenlos. A rucionalidadc: do� 
processo ~. evidente. . . . '. .' ..� 

QU:lflto aos livros 4 e 5 (Indicadores). a pr6pri;I"i<:Í. ruz ·menç-30·� 
ao siSlema de fichas,.mas nào existe qualquer dispositivo .:l·permiti-Io� 
laxati.vamente. . ' .. ' . . . '. . .� 

A omis.~ào do prójetoll pos.~ibi1idadedo uso da cSerilUr:lçilo pe�
lo sist~ma de fichas. no registro de. imóvc:;s; seria' um imperdoável 
rClfocesso. já que a própria Lei nO 6,0\ S. de'31 de de2:e:mbro de t973. 
como di~scmo~. pre1/': a escritllruçào alrav':s desse.sistema. . . . 
. Sala da~ Ses~õcs. em 13 de'maio de 1975. ~ Deputado" FraDc!5l:o 
~~ .' .� . . 

-,-.:.".
EMEND.... N',., 

. Acrescent~~~1.' ao .artigo i74; umparágrafó únic~. assi.m rediSido: 

••••• ; •,. Ârt,. 174. : 0'0 ~ ••••• ", '. '.0 "•• ", to' •o. ~ 'o' • 

. P~rágr:lfo .únieo: -Os livros n's' 2. 3. 4 'e 5 ~oder:lo ser 
subSlituidospor Iionjunto!l de fiehu,," : . . '. . . .:. 

Jll5rlfiC:açio . 

.' A escríiuraçil~ do Registrodé: ImÓ~c1spclosistema de ficllas roi' 
um~ das grande:; inovuçiks trazidusPcla lei n9 6.015/7J. a qUllI roi 

o, o o0,0 
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previst3 no § 2" do artigo 173, uma vez observadas as restrições 
constante:; do § 2' do llrligo3', isto í:' condicionlldo 11 lmplllnlll
cilo do sistema e da sua escriturllçilo à prévia aprovaçllo da autorida, 
.de judiciária compelen te. . .' '.' '. . . 

A escrituração do Registro de Imóveis' pelo sistema de fichas jã 
vem send<l adotada em vários pafses sul-americanos, dos quais 
destacamos a ARGENTINA. (1 PERU e COSTA RICA. . . 

O projeto do EXcCutivosilencialido sobrcessa opção pcrmltc i' 
l:'Kril.uracàodoS fivros do Registro de Im6veis.mecanicamenlc tão
SOlllenle. pelo sistema de folhas SOllaS. 

Os linos de fclhus soltas permitem á escrituração mecânica•. 
m'as apresentam. como os encadernados. um inconvcnienle. Esgota· 
do numa folha o cspa<;o para lançamento$, prosseguirão estes 'em 11. 

primeira folha em branco do mesmo livro ~u do que estiver em uso. 
medianle trasladamento com rercréncias recfprocas. Podc~sc 
imaginar. o tumulto que tal procedimento 'Proporciona. No sistema 
de fichas o inconveniente ficà eliminado, pois. ao esgotar-se o espaço 
p"r" lanç;ll1lenlos numa ficha. ancltar-sc-lÍ a ela uma outra e nela. 
Ilrosseguirao os lançamentos. À racionalidade do processo é cvídente 
e lllio apresenta qualquer inconvenienlc... '. 

Quanto aos livros 4 e 5 (Indicadores), a própria lei Jaz menção· . 
!lo. s[~ltmll uc fichas•. mas não existi: qualquer. dispositivo qui:. O 
pçrmiw I a.:lljvamen te. . . . . ' .. 

'\.umissão do projcto à possibilidade do uso da escrituração no 
.1',,#í311'0 IIe Im6veis pelo ~istema de fichas seria um. ImperdoávllJ 
Ictl'O'1:SS\l já que li própria' lei .n' 6.ors/7J. como dIssemos; previa a 
opção dacscrituração através 'desse sistema. 

Sàla das S&:SSÕCS. em 13 de maio de 1975. ~ Senador Tarid 
Dllr:ni..· 

EMENDAN'!O. 

Atrcsccnte.sc. on~ couber. no Projeto de Lei iJ9 3/75, do 
l'oder EKccutivo. o seguintd:. ' . 

~Art.177 

Par:1grafo.Único 
I...... . 
11- .. '.,'., . __ .. : " 

, 

:' 

~ 

, .. , •..
; 

•••. '•. '.' • 
~ 

. 

. 

.. 
l_o .........•....................................� 
2'-' . 
J- .... .......... ............... ............. ...� ~ ~ 

4 - ............•..........................•...•. 
a'- : : .. 
b - . 

5 - o número do regislro anterior ~ : ~ . 
••••••••••.••••••••••• ,. •••• ! • • • • • • ••••• ~ • • • • • ~ •• ~ • 

JutlOcaçjo 

A Tcferéncia ao registro anterior ná matrícula do imóvel é e~· 
sendal il perfeita continuidade dos registros. 

A omissão. de tal registro não 5ejustifica, scndo cle um dos mais 
imporlanle;<; pura a perfeição dei registro imobiliário vigorante no 
Pais. ., 

Saiu d;15 Sessões, em 13 de maio de 1975. - Deputado Frandsc:o 
Ama...1 

EMENDA N951 

Adite-se no inciso 11 do Parágrafo único do art. 177. o seguinte: 

".1) Número do rcgislroanlerior." 

J IISIIOcaci0· 

A referi::ncia ·ao registro anterior na malrícula do im6vel é es
~enci~1 11 perfeitu conlinuidade dos registros. A omissiiodc 131 re
quisito nilo se justifica sendo ele um dos mais importantes para a per
feiçào do regime imobiliário vigorante no Pais. 

S31~ das Sessões, em ./ J de maio de 1975.- Senador Accloly 
Filho, 

EME1"lDAN·Sl 

_. ACresceni·e.5ea~item·.ndo Parâllraro tinicado artigo 177.,0 
número 5,lissím redjgido~ 

"Arligo 177 .......•. ;: ~ : ; . 

Par:íllrafo úniCll.· •..., .• ,., ..•. , 
I '. • 

,.,.,: . 

I .,., ; . ; .. , .....•. , 
. 

, , 
. 

, . 
",- São' requisitos da matrIcula: 

'1) .. ~ _ , .. 
'2) , .. , ; .. 
'3);. .•. ; ~'.• : , ••...• '.' : ' . 
4) , ,' •..............•.. 
5) O reaI Ollltulllr... 

.A referénCia ao ~gisU'ci antcrior na matrIcula do imóvel é C$

. seneial à perreita continuiclade dos l'Cl!imos.-A omissHo dc lal re-. 
quisito nuo se justifica. sendo ele um dos mais importantes para a 
perfciçilo do regiStro imobillãrio vigorante no PaiS, . 
. .Sala das Sctsões.em;13 de maio'de 1975. ~ Senlldor.Tano 

DllttL ',: . 

·lMENDA N~ 53 

D~-seao artigo nOc:~eu parágrafo 19,~llstantesdo artigo \, 
dei projeto aseguinte r~lIçilcl:. . . '. 

"Art. ISO. O,LivÍ'o n9 4 ~ Indicador Real-será o re
positório ·;de todos.'05 ímóveisque figurarem n05 demais 'Ij~ 

. vros. '. . . . . . . 
. ·§I' . .scrHacultada liaS oficiais dos. Rqistros Públicos a . 

adoção de sistcritadalic/Ías em substitui~oao Livro n' 4.~ . 
. Indicador Real ~ devendocontcr nllSreferidas fichas li iden" 

tifícação do imóvel. 'a ~efercncia ao numero de ordem .quese-. 
guirã indcfinidamente c: as anotações necessárias." .. ' 

. JUtulcaçio 

. '0 artigo 180 cseu parâgrar~.'J'. objeto deslll émciÍd3~ na forma 
por que foram· redigidOs, represcntalti.· sem. dOvida. uma dualidade. 
de intC:rprelllçilo que deveinosevitar.. . 

Quanto' ao primeiro dispositivo. nosSa' intervenção .se alc:ve II 
mantença do conceito dado ao Livro 1194"':' Indicador'Real -nos 
seus exalos limites, suprímindo~sc a 'parte Úl filie do preceito para 
melhor aprovei lá-Ia na emendá que aprescntamos ao parágrafo I' do 
dito artigo. . . . 

E. como se observa. procuramos dar o carátc:r de. faculdade 1I0S 

oficiais dos Registros Públicos para. poderem adotar o sistema de . 
fichas em substituiçào ao Livro n'4 -Indicador Re:ll. 

As razões maiores d~ssa providéncia. raramditudas pela ex
periência em Cace dos resultados prãticos obtidos. 

Saiu dus Sessões. em 13 dé maio de 197.5.- Deputado Moacyr 
Dali•• 

.EMi:NDA.N' 54 

. ,Dé'se ao parágra(o úniCo do artigo .181. constante do artigo I'. 
da projeto. a' seguinte redação: 

"Parilgnifoúnico. Comreiaç1io ao Livro~'.5 - In
dicadorPcssoal- BJllica-se o disposto no§ I'do arl. 180.·.· 

JultlOcaçio 

. T~ndo em vista que o tratamento dispenSlldo pelo artigo 180 ao ... 
Livro n' 4 - I ndicadór Reul .~não direre do rorma.\ismo contido no 
Parâgra(o;únlcodo artigo 181.· senllonllquilo que perline à sua 
Peculiaridade. li emenda .apresentada, ·por· coerência legislaliva.· 
aprovCiluaquele dispositivo. ". .'. . ' ... ' . 

Sala das Sessõc....·em 13 de maio de 1975~ -'-Depulado MOIl(yrn. .... . ..� 

http:�..............�
http:�..........................�...�
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f.:M~NDAN"SS 

Oê·~e ;lO altigo 186. constante do art. l- do projeto. a seguinte 
redacào: . . 

··"rlo ·186. 1\ esçrituroç5o do prolocolo incumbirá 
lutlto uo ol'lclUltilUlar conlo ao seu substituto legal. podendo 
';,:r [:lil!l "i/lda pM c5Crevcl\l~ au~iliar expressame'nle desig-. 
nado 1'""1 of'íclallitular ou pelo seu' substituto.legtll meQiante 
lJuf.OrÜt"'\o do ,i/li7. compete,fite.'·: . ' 

JUJrlfiuçio 

M ister ~e faz u inclusão no tellto do figura do substituto legal do 
"ficiai que ~ó por um de~cuido do .Iegislodor empreendemos 11 sua' 
omissà·o. ' .. 

Suprida 11 la'cunu pela apreseillação da emenda. eevidente que o' 
dispositivo recupera li plenitude da melhor sistemática que lemos 
encontrado alhurc.~. 

Sala das Sc~sões. em 13 de maio de 1975. - Deputado Mo.eyr 
0.11•. 

EMENDA N'Sfj 

-- ,Sllf:;lllu,\"~. undt: couber, no Projeto de Lei' nO. 3175, do 
"'odcr E'u:c:utivo. n :\~S(uinte: 

·'t,rt. In. Quando o título anterior estiver registrado 
em OlMo cartÓrio. o novo titulo será apresentado juntamente' 
com ccrlídiiu utualizadu comprobatória do r~gislro anterior c 
da C~if<ltllCla (llIlIào de: ônus." 

A. presente emenda lem por objetivo. tão-som'ente, a substiiui., 
cão da exprc!".~ão "e da inc:xistência de. ônus"pelas' palavraS: "e da 
e:xblência oú não de ânus". . 

São e~prc.~sões diferpllcs e que condulem o procedimentos di
versoO\. '. .. . . . . 

. C<'lITl ,fólo, pcrmai,ccc'ndo a· expressão "inexislênci'a de ônus';. 
'-Ilwm~ oliL.l<;iH\~ ICHi.~lIo. ntl hipÓlese: prevista no ·artigo. irillm elligir 
Que a certidào cXfledid:\ por outro 'cart,ório - desÜnada à abertura 
de: U'l' /lO"" [llgUlteJ -·viesse: mcn'cionando a inexistência .de ônus; 
Ora. ~ pcrfdlall1e:nle possivel. por jurldica•. a alienaç~o de um imólIel 
onerado. Ademais. um dos atribulos dos direitos reais ê a seqÍle'i, 
'1 UI: i: o din:ito do credor de peNeguir o imóvel nos mãos de quem o 
detenha, A~sim sendo. não há riccessidade de que o certidão alirmea 
inellistência de ônus; se:ndo de importância. apenas. que ditu certidão 
mencion': a existên<.:ia ou a nào existência de õmis. . 

Aliás. o próprio Proje:tO- n" 3/75. na nova redaçào dada ao art. 
2J I. f:u referência à possibilidade da certidão mencionar a existência 
'e ônus. li qual não impeditiva nem da abertura da matrícula, nem 

..lO laru;amento do regiSl ro. 
Sala da~ S';ssó~" em Ij.de maio de 1975. -. Deputado FniDdsc:o 

1\II,ard. 

EMENDA NoS7 

o lInigu I?R do Projeto terá a seguinte redaçilo: 

"Ali.. 19[\. Quando o título anterior estiver registrado 
em OUlrO carturio. o novo titulo será apresenU\do juntamente 
cum ccrtidào atualizada comprobatória do regislro anterior c 
d~1 C,.,isl.~nci~ ou n:jo de ônus:' 

i\ aiteracãodesta emenda em confronto com a reàa?o constan
le do projeto' I~m por objetivo a subslituiçiio' das polavrns "e da 
íncll.islênda de ônus". pehs palavras: "c. da. ellistência. ou não de 
ônus 

~~o l;r.pr\::;,()c~ dlrerr.ntc, c quç conduzem'a prOcedlmcntos dl
\!CI'!'o:-. 5~ pr.:rm;\I\t:ct".':;C a exprc.~s:10 "íne~istiÚlcia' .de 6nus", alg'uns 

nciai~ Jo RCJ:;i'lro. no hipótese previsto. no arligo. iriam .exigir para . 

. '. . '. ..
,'. . . . '.' 

o registro do Útulo em seu carlório que a certidi~expedidapor outro 
carlório, e que se destinaria a.abertura aí::um 'novo registro, viesse 
'mencionanllo'a inexistência de õnus: Ora.·c perféitarncntcjurídica a' 
possibilidade de alienaçào de.um imóvel· onerado. Um' dos' alnbutos' 
dos direitos reais é a seqUM~ que é o direito do credor de pcnCguír e 
executar o imóvel nas mãos de quem O detenha. Assim sendo, nlo hã .. 
riccessidadc: de que; acertidào afirm~ a inexistência d~ ônus. sendo de . 
.importância;apenas. que a certidão mencione a existência ou nio de . 
ônus..� .� 

Aliás. 110 próprio projeto, na nOVIl ri:dação 'dad;l'110 anigo 231 se� 
faz ça:ferênc:la à Possibilidade da certidão mencionar li existência de� 
onus. a.qual nào é impeditiva nem da' abertura da matrícula; nem do� 
I~nçl!mentodo registro. . . .� 

. Sala dasScssa~. em IJ dli maio de .1975. -'Senador T.no o.� 
tr••.� 

EMENDAN'5I 

. Dê·se ao art.211. constante do artigo I' do projeto,' a seguinte� 
redação: .� 

"Ar!. 211. Todos ~s atos seria assinado's e encerrados 
pelo oficial. seu substituto legal ou escrc~nJC,ellpressamcnlC . 
d~i~nado pdo oficial ou '$Cu subsiituto legal c·I1I.llorlzadó pc_ . 

·loJulz competente...·� . , 

JIllt18a1(io 

A presente emenda' ~ã'~ tem' 'OUI~~ . sentido Senio o .d'e 
_. compa\ibilil.ólr o texto legal com a melhor disciplinaÇi!o da mlltÚili. a 

consideração de' que quem pode o mais pode O menos, c de qUe o 
supernuo deve ser evitado. _ .� 

Sala das Sessões. em 13 :de maio de (975;-':"- Deputado MlIIIcyr�
·DII...·· ..... . 

.EMENDA N' 59 , .� 
- SUbslilua-se:onde couber. no Projetodc. Lei n' '3/75,· do� 

POder Executivo,. o ~uinte:' . ,., .. '� 

. "Art. 226. Os l<IbeJjã~. escrivães ~Jufzes farão com:que, 
.nris escriluras e nos autos judiciais. 115 partc5 'indlquem com' 
precisão oscumCteriSlicos.as confronUlçéks i: aS locaJiZoções 
dos imóveis.';'c:ricionando os nomes dos coorro',ites e aindll, 
qu~ndo se tratar sÓ de terreno. se 'eSse 'fiCól dO,lado pai' ou do 
lado inipar do 10gradQuro. emqucquadra i: a que disllincili 
m(trica .da edificação ou dl1 esquina mais próxima, exigindo 
dos interessados ecrtidãodo registro imobiliário. 

§ "� o·•••••••• ; .. 

§2.· ; , · : ~ ·.. · 

o projeto omite: a elligê~cia d~ menção dos aOcterfstlco.t do� 
imóvc:l.. "� 

Trata-se:. ·entretarito. 'de r«iueislto' de suml1' i.mpórtilncia.� 
prindplllmcille dentro da nova sislem4tica introduzida pehi 't.ei n'� 
6.0/5/73. em que óimóvel oU aunidade. imóvell ~ oobjciivo.prinapul� 
e central para a abcftura da mlllrícuhi.· .. '. . . . , .� 

Assim sendo.·( indispensúvd. qui: o im6vel seja de,'1úito com' .� 
absoluta precisão. e; nessa precisão,Sl: incluam os.carueterlsticos. C01� 
cuja expresSào se incluem as corretas. medições. importantfssimas pa
ra uma perfeita individuaÇ"do.· . . . .' . . .� 

Sllla das sessões,em 13 de maiá de 1975....... Deputado Fnildsco� 
Am'fll: . . .,' ... 

EMENDAN,'60 

O artigo 226 passará a vigorar com li sc:guinle,redaçüb: 
-, 

. "Art. 226 -. Os tabeliães. escriviies e JUIZes farão com 
. qu':.· na.".,.crilurd' c no. IJU10~ judh:ials. 113 partt:3' lndiquc:m~ 

. com p'redsão, '05 car'éferfltl~.,·as confronlaççCs ·e. as 

. : /ocalizaçôes . dos imóveis. 'menciona'ndo' 'Os· .RPnicS' dOI' 
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LOII f!UlI\anles e. ainda. quando !4: traia s6 dctcrreno, ·sc eSte 
iíca do Indo par ou do Il1do fmpardo logradouro, em queqlls
dfll c li qlJe distúnciu mi:LriCa daedili.cal;io ou da esq.uCinà 
Il!l!i:. lw<hima. ·:niJ,;i'ldo dos inleress<ldos,.ccrlidllo do registro· 
illlobili!lrio." 

.hit.JnClClo 

o projelo omitiu li exigência .da menção dos'. eanatrlllle.- do 
imóvel, Tratl"se. enlretanlo.·dercquislto de suma importância. prin
cipalmente Uenlro da novasislemâlica inlrodu:r.ida pelá Lei n' 
6.015173. em que o imóvel ou li unidade imóvel é o objeto prinCipal e 
cenlral pura a aberlura da matricula. Assim sendo; serA indisPensá
vel que. nos in:ilrumenlos dos atos jurídicos. o imó.vel seja descrito 

.CQm ahsolulu precisão. e. nessu p'rccisão ri30 podem dispensar os 
roe\lS urldlrfsdcos. em cuja elCprcssiio se iricluem as suas correIas 
1I1~'tii.;.:it:S u~ Iluais são imp0rlanlfuimas para a sua perfeila 
illdividu~efío, 

S.ll~ da,. 5tSsõcs. 1:111 IJ de maio de 1975, - Senador TII'IO. 
Dutr.. 

EMENDAN~6J 

Aditem·se. no arl. 226.depoís de ..... comprecisào..... as pala~·
 
~ras" ... os caf'Jclerísticos ..... . ..� 

J IIItlfluçlo� 
f. neces.árioinc!uirenlre as exigéncias conlidas·no disposilívo.� 

a mellcào aos característicos do imóvel.� 
Nào' basla mencionar as confrontações eas localizações do 

mesmo. Enire 05 característicos do imóvel se incluem as suas coro. 
reta~ medições. e estas são importanlIssimas para. a. perfeita. 
j"úividuacâo Llo mesmo. . 

Cabe ao oficial do registro ClIigir que dos litulos constem lais c1e
l/I~!"l'!; i,J'nlílícadorcs para verificar se eles coincidem caiA os que 
r'>n~I'l.m da malricula OU do regislro anterior, conforme· o Caso.. E a 
Ici que e.,ig~ tal coincidência. 

Sala d:n Scssõ~. em 13 de maio de 1915. -'- Senador ·Acdoly 
filho. 

EMENDAN'6Z 

Acrescenle-se ao artigo 236 o parágrafo único,~sim redigido: 
"Ar!. 236".,. " .. , ' .,", , , ..•... , . 
Parjgrilfo único. 05 im6veis objeto da unificação de 

que trata esSe artigo. bem como· os oriundos de 
desmembramentos, partilhas e glebas destacadas de maior 
porção, seriio desdobrados etn novas matrículas, juntamenle 
conl or, ônus que sobre eles existirem. sempre que Ocorrer no" 
Vatnente a. transferência de .uma ou mais· unidades, 
rrn':cdl:ndo··5~ em seguida o que ~slipulao· ilem 11 do art. 
2J4," 

J lUtlOClpo 
A~im como se permite a unificação de dois ou mais imóveis em 

um" ~,(, mal.rícula. necessário se: torna. qüe seja também permitido o 
desdobramento dos meSmos. im6veis. em novas matrIculas. scmpre 
que ocorrerem vendas parciais. seja de imóveis urbanos, seja de imÓ; 
v"j" lu .."i" - ijuanlo aos urbanos, pode ocorrer a unilicação de di::ze
Ila~. CClllcnas e: aLi: milhurcs de lotes em· uma só matricula, como o· ca· . 
SI) de a.lienàcào de: lodo ou parte de um loteamento. Em Brasnia jA 
ocorreu uma Iransf':rC:ncia. por uma só escrilura. de mais de 7.000 
101es, ~Llc ~&or~ csiuo sendo alienados a mais de: 7.000 diferentes 
r.\1mpradorcs (Caso da Cidade Satéliié ·doGuarâ).· Assim, não seria. 
I c\Z\l:ív~1 e nell1 Inesmo conveniente. que, em umlllÓ mltríaala. ficas, 
":m constando .também centenas e: até milhares de prop-rietários dife-
I "II'C~, .••• O.aconselhávcl, porlanto, l:.que, em ·casos !ai.s; lenha ·cada 
imóvel u sua própria malrlculu, evilando·se dessa forma a possibili· 
dude du existência de: uma só matrIcula para. vários·imóveis cy'ários 
prt'priclfJrios. num~ confusasiluação, - Quanto aos·imóveis rurais. 
inconleslitvd ti tambêm a conveniência dos desdobramentos. em no

vas matriculas, da5glebas ·dest3Cadas de porçilo maior•. scjl1 em vir; 
lude de álíenaçõesparciais, seja em decorrênCia de,purlilha. . 

Sala das ·Sessõcs,em 13 de maio di: 1975• ...., Deputado ~IWr. 
OIIU. . . .. 

EMENDANf 6J 
Acrescente·se. onde couber, no Projeto de Lei n'.3/75, do Pol;!er 

Executivo; o seguinte:. . . 

"An: 247 '.' , .. , .........• , . ,., , . , . ,., , .� 
Parâgrafo,.único. As averbações das .circunslâncias a· . 

que alúdem ~s lIens4 e 5 do inciso II do art; 168 scrüu feitllS.a 
requerimento dos interessados.· com lirma reconhecida, ills

. trujdo com documento comprobntóriofornecido pelaaulori. 
dllde competenle. A aheraçilo do nome s6poderii ser aver· 
bada quando ~evidamcnte comprovada por ~rtidão do Rc· 
gistroÓvil." . .. . .. 

JIlldf1açle 
. . .

O dispositivo já existia no Decreto."' 4.857. de 9 de novemOrll 
de 1939•.permaneceu no Decrt\o-Iel n~ 1.000. de 1969. e fói·mllntido 

. na .Lei n' 6.015, .de 1913, lendo sido c1iminado;·J1lora. no projeto 
ap~esenlado 6 considi:raçào do Congresso. . 

A supressão, no entanto; não sejilstifica; eis que i: evidente o 
prejuÍZo dela resullanle.·· " 

·Noc:aso, por.clIemplo,dc·desmembramenlo e de loteamenlo de 
terrenos. toma-sencccssária·a audiência damuniciplIlidade que deve
râaprovâ-Ios; . . .,... '. 

Em algumas cidades do PaIs, lal auaiêneia não se verifica por 
não existirem posturas ou planos qúc cstabeleçam restrições aos dcs· 
membrilmenlos indiscriminados dos te~renos. r: ~álida. porém, a.afir
mativa de que n~(\huin desmembramento ·deterreno. bem como· ne
nhum lot~ami:nto poderâ ser. efeuiado sem a aprovação do. órgão· 

· COmpelente da municipalídlldc. Trata~sc de ·obedecer aos códigos de'· 
postUras· municipais que têm prioridade sobre a exi:lusiva voritáde . 
das partes. . .. .... 

A inCllistência de um dispositivo que Cllija iaxatlvamcrite 11 ins
lru~o dos pedidos de avcrbllçi1Q de tal lípo com cert.idilo fornecida. 
pela autoridade compelente, irá criar siluaçoes ifesagradlivcii .rio 
reladonameritodos OfiCiais de Regisl10 com as .partes. podendo . 
essas aJegár que .3$ exigências são descabidas por não .Iercm· funda~ 
menlo em dispositivo legal expresso. .. . .• .. . 

Imagine-se que o.· proprietário.. de um lerreno; pretendendo 
alienar parte desmembradA domesmo, requeira ilaverbução do des-. 
membramenlo sem a nect5sliriaaudiênd;l da. m!ll,1icip\llid~dc.Pllda:" 
ocorrer que a p·arte desmembrada· tenha medidas inferiores i\.~ 

· permilidas pelo código de posturas municipais e, no '(;3$0, prejuói•. 
cada IiCJlrill a regul<lridadc dei .processo de· urbaniZllçllo. f: O c3su. 
ta·J11bêm; dos ·loteamentos.·c1andcstinos que proliferam pdo Brasil in
tCiro, 

O mesmo se poderá dizer com respeito,;)s edificações; alterilçôC3 
· de numerado prcdiál, etc. .. . 

Por oulro lado, parece-nos· nào haver dúvida de que uml1 averba
çào de aheração de nome; por desquile ou casamento. s6 deva ser fei
ta à..vista da respeclivll certidão do registrocívil. Jamais !lC. poderia 
enlender lal averbação feilll à· vista de simples declaruçilo das partes. 

Sala d.llS SCs~Ões. em 13 de maio de 1975. -
AmilriJ. . 

Deputado·FrandKo 
. .. 

EMENDAN~M 
• I ••~ 

Adlte·se aoarl. 247 ós~guiille: .. . 
. .. Parágrafo único: As averbações. das. clr~u~sl:iriciasa 

que àlud.:m·os itens 4 e S do inCiso 11· do IlT\. \68, Sl:;rão·feitas.. 
à· requerimento· dosinte~lwdos·;~com firma recônhecida, 

..� instr.uldocom documento comprobatório fornecido ·pehi . 
l1utoridadecompetenle.A alteração do nome·. só podcrã.ser 
averbada quando devidilmcnle comprov·lIda por certidão do 
regislro civiL .. 

'," 
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Jq~tlfksçio .• necessrtria . aprovação do 6r8110' compet~te da· mUllicipaiidade.. 
O dispositivo que e:'listia no Decreto lci n' 4.857.. permaneceu no .' Trala-sc de obedecer aos CÓdigos' de po;luras' m'unicipais qu~ lain 

DecretO-lei n- 1.000 e foi mantido na lei n9 6.01 S. ~o anteprojclo de priorldl!de sobre a CJlclusiva.vpntade das panes.. 
allcruçilo da Lci 11' 6.015 foi dl: climimiilo. E evidenle o preju~o de . A inexislên:cia de um 'disposilivo que' exija. tuaiivarnenlc: a 
lal c:1iminaçllo. . . instrução' dos pedidos de·.averbaçio de laI tipo com certidão' ror. 

No CASO. por exemplo, de dcsmembrllm~lOse de loteamenlos. necida' pela aiiloridade compCtCntc,·irA .criar situaçõeS dcngradAveis'� 
de' Icrren08. torna·sc· IlcccsS6ria a audiência da .ml/1licipalíil:id'e que no rehicionarnenlo' dos' oficia.is de .rqistrocom as partcs,' podendo.� 
dev~r~ (Ipro"á·lf.'s. eslasalc:gar que aselligêllcias do aliciaI em Ial sentido ião dcscabidU� 

Em algumas cidades do Pais ·tal audiência nilo se verifica por por não terem fundamento em dispositivo I.egal expreaso.· .' .... 
não cxisllrcm posturus ou planos que estabel~çam restriçõcs.aos dcs· ·Imagine·se que o propi'ÍCUrió dc um .terrcno. pretendendo ili~ 
mernbramclllos indiscririlinados dos terrenos. . .. nar· parte desmembnda do· mesmo; Rquclra. li avcrbaÇlo do des.: . 

r váli.la, por'lII a afirmativa de que nenhum dcsmembrariitnto : mcmbramento sem ~ ilcccsüria' audiéAcia. da muniCipalidade"•. 
..te lrn~n'), b<i:ll como ncnhum IOleamcnio podem'ser eretuado sem aPoderá ocárrcr que a parte dClmembnida ICnhamedidas infériores 
ncC::cssúría "provação do órgão' eo'mpetel}tc da municipalidade, às permitidas pelo código das :posturas munidpals e, no caso•. preo 

Trala.'IC ..k obed«ú aos' códigos de posturas muniéipais que .têm " judicada ficaria a regularida~e do processo de:urbanizaçilo. So caso, 
pnondadc: ~(JlJre a exclusiva vontade das partcs.· . lambêm, dos chamados "'oleamcntQ5 clandcsiino'" que proliferam 

A inaisli:ncia de um dispositivo. que exija ·taxativamente a: Jlor este Brasil afora. '. . 
instrução dos pedidos de averbação de t:ll tipo ~om certidão forneci· '0 mesmo se poderlidizer com respeito u edificações, alter'" 
da pela aUloridade competente, irã criar situações desagradãvcis no de nilmeraç.ão predial; tlc.. . . 
rdacionamenlo dos oficiais de reiistro com as partes.. podendo estai . Parc~ncisnão haver dúvida que lima averbação de alteraçio 
alegar que as 'cxigênci:ls do oficial em tal scniído são desCabidas por de nomc por desquite ou casamento, só deva ser rcita à vista'da res· 
não teN:1I1 fundamento em disposilivo legal Cllprcsso: pectiva certidão do reg/stro civil. . 

Imaginc·se que o proprietário dc' um ·terreno. pretendendo Jamais si: poderia entender lal av.erbaçãq feita a vista de simplcs. 
alienar '"arle dcsmembrncla do mes'nio, requeira a averbação do dc:s· . dcclaiaçio das p:irtes. . . . .... '. . .... 
membrlll1lento sem a necessária audicncia da municiPalidade.' A emenda.-portanto, visa cHminar a omisSão ·do.projeto·ele-. 
Poderá ocorrer Que a partc desmembrada lenha. medidas inferiores' lerminando, em cOnseq(Jência. o parágraro I1ní~ orâ'proposto que 
:i!' v('rm;lidD~ pelo código das posturas municipa'is c, no caso, prejudi- essas averbações scjam deVidamente instrwd.8scom o' documento· 
;;;:d,; í'~li;l;I ~ rl'(.llluridólllc do processo de urbanização... t:: o caso, ... comprobatório da.ocorrência; ou; cOm a ccrtidilo-do rcaiStro Civil, :. 
tamhéUl. d(]~ charnado~ "Ioteamentos frios" que prolirerllm por este . Sala das ScssõC$. em 13 'de' maio de '19-7:1. - Senador' Tano 
Undl.q/ ...,<,. . ." .:. . .' . .....DlltrL . . 

O mesmo se; poderá dizer com r~peilo às ediCiC:a~es; al!Cfac;ões 
de numeração predial. etc. . .. . 

Parece-nos não hllver dúvida. que uma averbação de alteração 
. .Substilua·se o "Capu!" do Artillo 295 do Projeto 3f7S,~nde ..

·de nome por .desquile ou cÍlsamcnto, s6 deva ser feita à vista da 
. es~á: "Esla lei entrarli em. vigorem todo o Território. Nacional rio dia . 

respecliva ccrtidão do registro civil. · . 19 de juIJIo de 191', revogados..," . .' .. 
J"m::li~ se poderi:! enlender 1011 averbação.reita à vista de simples Pelo segui~te:.· . ' . . '. '" . .,.. .. 

declnraçàd llraciosa da~ partes. 
"ESta tei entrarâ cm~igor em lodo o Território Nicional no .

Saiu das S~~ões. em 13 de maio de 1975. - Senador AalaI)' Fi
o' dia 19 de jllne1ro de 19'76. revoSados..." 

IbD. 
. JlIStlllcaclo 

EMENI)A N' 65 Existem no Brasil. do Acre aóRioGrande1fo Sul; nada menos' 
de. 15.000 olicios de jWiliçà. cspalhados pelos distritos mais des

A're5l:tllle-~C um pllrágrnfo único ao artigo 247, com a seguinte providos de N:Cursos pelaS comarcas mais distantes, pelos munic(pios .rdaçj",: . . . 
mais dcstilufdos de comunicações.' . .. . . 

"Purásruro' único. As lIvcrbaçõcs das circunstâncias a· A Lei n' 6.015. quejá lem sofrido inúnicras. modili.caçeJá. nem 
que aludem os itcns 4 e 5 do incísoll do artigo 168, serão sequer chCl\oU ao. conhecimento de sua Iritcnsa maioria. . 
feita! a requerimenlo dos intereSsados, ioslruido com · '- Como prefendc:r'que esta. nova alteraÇão, que está sendo VOe 

documenlO comprobatório' rornceido pela :lIitoridade cOrri· tad:i em Maio de 1975, enlre em vi&or em todcí o Terriiório Nacion:l1 

pdenre: A ulteraçiio do nome' só poderá ser lIverbl1da quando em julho de 19751 . . .. 
dc"ídamcnte comprovltda por certidão do registro civil." - E descOnhecer a realidade nacional.. Não só as' tipografias 

nào lerào possibilidudc de il1lprimir os nO\los livros a lempo,' d~lIJa a 
Jusclfiutic sua espccializaçi\o e o pouco interesSe que despertam no'mcrcado, 

O di~pllsjtivo já e~istin no Decrclo n' 4.857 dc'9 de-novcmDr~ : como porque muilo dificilmente chegar;loaos interessados no.elllglio· 
de 1939. pcrman~ceu no Dcçrelo·il:i n' 1.000/69 e foi mantido na lei. prazo..' . ." . 

:\' 6Q15f7.J, lendo sido eliminado. agora, no projeto aprcscnlado à Além disso, os própiioscartórioslc:rilo de seadaptaf.~ nova siso 
"I)l\.'"kr;l~ii" tl<J C"nl;"::150 Nacional. . . .... .tem6tica. Oficiais e aUlliiiarc:s de"erão estu<lar C entender a .Iel; De

,\ SlIl!lO:SSi.iU IIUO.S·e: justifica, c, ê evidente. o prc:julzo de sua eli· · sembafl;adores e Juizes'. de.verão dirimir . as ·di1vidas· .que 
!1lin:lciln cln ,.(; •• ",,(0 d,l Lei' dos Registros Pliblicos., inc\lil:j'velmenie surgirão. . . . . 

N'l eJSt'. por e."~lllplo, de desmembiamenlo e de'loleamento de . Dar a Emen'da, que visa adequilr o projelo à realidade, 5O'b pena 

lerrenllS,' IOTl1:J·se necl:ss:iria a audiência da municipalidade quc de se converter em lei um prcceifo.q·ue, de ant.emào, todos sabem qllc 
·não ser6 apliC".Jdo.. . . . .dever:i aprová-los. ..... 

Em u1llllmns cid:Jdc:i do Pais ial audlcncia não se vcrilica por . As ieis devem Ser fellas para' serem cumpridas c, por ISso'. devem 
não existirem p05tLira~ ou planos que estabclecem restrições aos·dei. ser rUz06yeis. Com o proÇC5So legislativa. sançào, publlcaç"Jo, os' 
membramenlos indi~criminadosdós terrenos. . . .. · s~(orCs re-~pónsá;,cis lcriló, scap.rovada;l· Emenda, cercá de 6 meses 

f.'. válida. pórí:rit. a aCirmali~ade que nenhum desmembramenlo para preparar à Muior Allerllçiloquejú houve, de 1939 paro Cá. na 
dc terreno. bem comanen hum IOleamento poderil scr efetundo sem li · sislemlillca dos Carlórios, Con'\lenhpmos que. 'aindn assim, é pouco 
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l~ml!O. O lIue se dirá do projeto origina.l. que concederá poucos. 1970. a fixação das custÍls e emoiiJmei1t~s. foi~etiradll à co~petêticiu • 
Dia>'?,.. . . .' . ... .. dos 'Trib'unuis, por nijo consliluÍl~ ml1lf:rlllcspecllicU da· organiuÇuo ' .. 

Sala das Sessões. em 13 de maio de 1975. - Deputado Joise jlidiclán:i; mas, tratando-s~ de ·ma.téria fiscal. conlinuou dcferilja30 . 
Ferru. proccs.~o·legislativo. '. . '. .' .. 

. A Emenda visa. assilll. traçar as Ihihas mestras da estrutura. 
EMENDA N' 67 . . . definindo o reglmejur[dlco do.preço p6blic·0·contido n'o Regimento

O arl, J IO. da Lei n' 6.015, de 31 .d~ dezembro de 1973, modifiCa ·de Custas·e Emolumentos'c IItrib'uindo' ao oficM. que os recebe,'as 
tio pela Lei 119 6.0601 de: 28 de ju·nho. de 1974; passa. a ter a seguinte.' d~p';'its relatiVus àmanuteriçà~doCilrlório a ~euClll'8o. .' .. 
rcdnçào:·. .. , ..' '. .' '.' '. Por outro ludo.. confirma 11 Obrigatoriedade' do·pagameoio no· 

IIrt. 3IQ'- Esta Lei c:ntrar. em vigor, em ·todo·o território. . alo'da upresen(a~o do t[uilo·ou.do requerimento; di: vez que o ~iJ-'
'l~cÁ()lJal, no dia I' de junho de 1975.. revogada a Lei n'·4.8.27; de. Iro êuma conseq~imcia e não deve ser retardadoPcll! nao sutisfação' . 
7·J·/924 e: os Decretos n's 4.857, de 9·11·1939; 5.318 de 29-2-1940 .do paga;':'enlo dus cU$las ou emólumentos deYidos.....' ..... . 
~ 5,553. oe 6-j-1940 e: o Dcereto-Iei 0'1.000 de 21-io-I969. Ncssc'dia Saladas Se5sõ~, em 13 de maio de 1975. -OqluUldo JOfI~ 
lavrarão 05 oliciais, ternio de. encerr:amcnto nos livros .... FKnL' . 
",tr"IIIIIO, serem '05 mesmos aproveitados.~ 1iICeII. 
U1lrrior, a'lê: o seu esgotamento, ou aínda pelo prazo de um ano, 
quando enlão serão encerrados os livros c-iniciada a nova namera· . EMENDA N' 69 

ção, pelo novo sistema. Adlte-$c oseguinte: 
. "Art. As' certidões ex.traldas deis 'n!gistma públicos , . 

J8Idllacio deverilo . scr fornecidas' em .papel e. mediante escrita tl~r. 
1 - Por motivos imperiosos da ex.eqüibilidade dos serviços permitam a sua reproduçàoporJotocõpiaou outro I'rQlX.~~o 

. co~cernenlO:S aos 'registros públicos, 'não .mais poderá ser retardada a equivalente.".. .. '. . . . 
entrada c:m vigor da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973: . ' JHtlfIaclo·. . '. .. . . . 

. 1/ -- I\~ inovações .inlrc;>duzidas nli prálica dos regist.~os plibli- ".' O proCCSlO. da tecnologia: permitiu que a. reproduç;1o . de 
ç:il~ ;>ela r·;fcricla lei permitem a' modernização dos serviços de forma documentos' substitur5se '0' velho'sistema de certidões, mediante o 
r"di<::'ll. ~~mçntalldo sua .segurança. com grande economia de 'mate- qual era~·c1escopiados. A téCnica 'nova veio acelerar e bllratwr a 
ti'" o~rvi,m: ..'oblenção dessas cópias, hoje admitidas com fOfÇll problinte ~m nasso 

111 - !:stllmoderniZ<lção, partindo dos grandes centros, . direito (art. 373, do Cod. PrOC. C·ivil). . . . .. 
IJbviamente demorar:, a chegar a lodas as Comàrcas do Pais; ". Todavia. o processo' dé reproduçiodcpcode do' papel utilizado 

IV - f. do interesse: ,do serviço que do método illual se passe eda esCrita,que se· preiende fotocopiar, d:ldoquepode. sér 
ditelarnentc ao mélodo ldealpretonizado .pela nova lei, cjá csl.rulu- impossibilitado em virtude de determinadas caraderistlcus'do mule
rado nas comarcas de maior importância imobiliâriado Pil.[s; . riu!" com que é: reitllll·ocnidilo. '. . .... .' . .' ' ... 

V - .Com algum tempo scrá posi[vel. que' estes métodos ideais . Sala· daS ScssaeS: em 13 de maio de 1975. :..... Senador Acdoly 

. d Ao árt. 69, do Projeto de Lei n' 3/75, do Poder Excicutivo . 

atinjam li todas as Comarcas do Pais. trazendo consigo uma maior .. FIIIIo; . . ... . . ... 

uniformização dosservicos: .. . EMENDA N' '7Ó .. 
·VI·:.... Po'r motivos de segurança· edc economia nào convém. .... ..' ' ... 

-
que permaneçam' em branco parie 'dos livros. em an amento 110 seja dada ... seguinte redaçao: ". . .. " ... ' . . ' . 
'momento em que cntr'ar em vigor a /lava lei; '.' .'.. . . . . 

\' 11 _ Com as mudanças introdu:lidas pela nova lei lornam·se . "Ait: 6' . Esúild entrará em v.igor. i:IllnlOe vinte. CLlO) 
. r - d L' t" n 'vo m'todo dias. ap.ó.s ;I, data. d.e su publicaçilo, exceto ..o.· art~ 5', .cuia·.inlllralid",is as lranSlormaçocs os .,vros·a uals ao o e , 

. vlgenc'3 sera a par.tlr.da· data de sua p'ublicação," .de escritur,lçào: " .. . 
\1111 - A., circunsc~içõcs imobililLrias são estanques, nadi JUIIlncaelo' . 

impedindo Que por pequeno per.iodo de um ano possam coexistir. os . . á pnizo ..de~nlo c. vint~ dilU parllcni.:.rem em' visor as 
dois sistemas.. sem prcjulzo ao direito das partes; . 'módifiClll;cks introduzidaS. Pelo projeto i: 'absolutamente iridispen5.1

IX ..:... A única maneira posslvel da difusão dos novos scrvicos .·vel. eis que se exigirão inúmeros providências, de ordem' mllteriu' e 
por todo imenso território nacional é a admissão de tempo n~6- técnica, para' que os' oliciais de registro de i'móveis no. Brasil se 
rio 11 esslldifusào. . . . . '. adapterilllonovo sistema. . '. . . 

Sala das Sessõcs; em 13 de maio de· 1975.. - DePutado A1tilr . . Além dO·m~is. não é adcljuudo fiJUlr-St: umadut:l.(xna pllr.a.quc. 

ChaIIoS. a lei enlre em vigor. vist.o que o. proje:to lanto pode ser Jprovado c 
EMENDA N' 611 sancionado às véSperas dessa'data como.após ela. .' 

. Sala das Sc:ssões..em 13 de maio de 1975; - Dep).lllldo FraocQco 
Acr~5ccnte-seao Projeto n' 3f75-CN o seguinte:' .. AIlIIIBI.. " . . . . 

Artigo - Pelos atos. que pr.alictlrem em deCorrência [MENDAN'71
<.I"" .." lei, a. ofiçioí. de regi'lro teruO" direito, a ·titulo· de O artigo 69 do projeto passa a l.er.a seguinl': ri:dação:. 
fl:lI I Unt;ração. 1I0S emolumenlos fixados nas leis especiais que' 

"Art. '6' . Esta. lei enlra~á c:mvigor. 120 (cento c víriu;) 
~Ónliver~m. os Regimentos de Custas e Emolumentosd.o 

dias da data da -suu . publicaçãq, exceto. seu ur\;' 5', .cuja 
D"lrilü Fcdcrlll. dos Eslados e dos TerriI6ri.os. os 'quais 

vigência será a. partir da data. da' sua publicação."
serão pagos pelo' lnteressado que os requerer, no aio do 
requerimenlo (lU no da apresentaçào do t[lulo. S uadflc:açJo . 

Parágrafo único. ·Incumbe 1105 olicillis de registro o 
cu.~leio das despesas decor"ntes da remuneraçAo de .seils . .O prazo de 12Ó (ccnto~ vinte) dias para vigCTem :i~modi(jçações . 
auxiliares. 'da in51~llJÇto doca'r\ório, aquisição. monulençilo . intr'oduzidas pelo p'rojeto' na' sislemática dos .Registros Públicos .. 
e C\.1n~ervlJção dos livros, papéis e. arquivos do registro,. na lorna-seabsolutllrncrite nece5sãii(j li indlspens(lyel;' pois', eXige-Sl:" 
forma prev.islu na presente lei," uma 'sl:rie de'providêncills de: ordem .matcrial·c· ié"çnicu 'para quc"os 

'Juatlficaçlo aliciaiS d.e Registro de Imóveis no ·Br.Mil pos.~lIm·se.adllptar·ao.novo· . 
De :icürdo com a sislemática estabelecida seja pela Constituiçào· sistema. Assim sendo; juslilica-se.plenamcritc.. o prazo' de 4·(quutrci) 

da República seja 'pela Lei Federal n" 5,621, dc 4 de novembro de meses parll que e5.~us·providênciaspossam.ser tomudas; . 
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1hiu Qr,~ 5C~5iits em IJ de maio de 1975. - Senador Tano . JllldJlcaçJo 
OUtJll. Tendo cm vista quc'o projctode lei trata de ntat6ria de grande 

.importância nacional, propomos que a vigém:ia da lei seja li partir deEMENDANv71 
31 de janeiro de 1976, dando margem aqLle os.carJ6rios, dentro de . 

De-se ao artigo 6. do projclo. a seguinte redaç1o: um prazo maiselastério, possam harmonizar-se com as providências 
"Ar\. (J' Esta lei ertlrará em vigor no dia 31 dc janciro . referClites aos livros que serllo adotados na forma'dcssa leglslaçlo. 

de l'IJc cJ\çcla em 51:1' artigo S., cuja vigência será apartír dli Sala das Sessões, em. 13. de Illaio de 1975. - Deputado Moacyr.
dulo, da puulica,âo." DaUI. . . 
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I DEI'UTADO tr,fLO CONTl- Centenârio de nascimento 
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1.3 - ORDEM DO DIA .� 
, 1.3.1 .... Lelblra de Meaaq_ Pral.eacl.1� 

N' "/'75-CN (l'l3i/7!1... orIpm). etKU.......lllelllle
rlçio do, Conareiso Nldoul o .ProjeCD' de LeI'Comp~ 
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.U;1 ..... ~ •• CoJillallo Mlltl.Fbaçlo do ~ . 
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Z-:ATADECOMISsAOMISTA ". '.' 
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ATADA 62' SESSÃO CONJUNTA,EM 15 DE MAIO DE 1975� 
)\1 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 8' LEGISLATURA� 

PRESlD~NCIADO SR: MAGALHÃES PINTO� 

A.1 18 horas 4: 30 minutos. acham·se presentes 05 Su. Senadores: 

Altcvir L~ai - 'José: Guionlard - Evandro Carreira - José 
Eslev~s -- Jos~ Lindoso - Callcle Pinheiro - Jarbas Passarinho 
Renalo Franco - AI~xandrcCosta - Henrique de La Rocque .:.. 
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__ o Milgalhiks Pinto....:.. Franco Montoro - Orestes Qu~rçia
Benedilo Ferreira - LÚ7-aro Barboza - Osires Teixeira - Italivio 
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Leile Chaves - Ma\los Leão - EvC:lásioVieíra - Lenoir Vargas
Olair Beckcr - Daniel Kricger - Paulo Brossard- Tarso Dutra, 

Rl1Y Líno·- MDB. 

Amazonu 
Joel Ferreira - MOR; Mirio Frota·...;. MDB: Ralm.undo Paren

tc'-:'ARENA. 
Par'. '. 

Edison 80nna - A:RENA:Gabriel,Hermcs - ARENA;Jli. 
. der Barbalho - MD8: JOào Menezes - ~OB; J~rge Arbase 
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