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de uma ou mais unidades, procedendo-s~, em 
seguida, ao que estipula o item II do art. 234." 

. Pela aprovação das Emendas n.OS 63, 64 e 65, de 
igual teor, pelas razijes contidas nas suas justifica
ções.. 

Devem ser rejeitadas as Emendas D.OS 66 e 67. 
Emenda do Relator disporá sobre a matéria. 

Aprova-se a Emenda. n.o 69, do Senhor Senador 
Accioly Filho, pelos fundamentos aduzidos na Jus
tificação. 

Deve ser rejeitada a Emenda n.O 70, do Senhor 
Deputado Francisco Amar:!.l, uma vez que apresen
taremos, no final, emenda dispondo sobre a matéria, 
de modo diverso. 

A Emenda n.O 71, do Senhor Senador Tarso Du
tra, é rejeitada, pela mesma razão da anterior. 

A Emenda n.o 72, do Senhor Deputado Moaeyr 
Dalla, é rejeitada, pela mesma razão da anterior. 

EMENDAS no RELA'::t'oit 

EMENDA N.o 73-& 

I - o artigo 310 da Lei n.O 6.015173, constante 
do art. 3.0 do Projeto, com n.o 295, é desdobrado em 
3 (três) artigos autônomos, com a segulnte redação: 

"Art. ... Os oUeials, na data de vigência des
ta Lei, lavrarão tenno de encerramento nos li.
vros, e dele· remeterão cópias ao juiz a' que
estiverem subordinados. . 
Parágrafo únlco~ Sem prejuiZ<l. do cumpri
mento integral das disposições desta Lei, os 
livros antigos poderão ser aproveitados, até o 
seu esgotamento, mediante autorizaçáo judi
cial e adapiaçã<J aos novos modelos; iniciando
se nova. numeração. 
Art.. , . Esta Lei entrará em vigor no dia 1.0 
de janeiro de 1976. .. . . 
Art. '" Revogam-se a Lei n.o 4.827, de 7 de 
março de 1924, os Decretos n.as 4.857, de 9de 
novembro de 1939, 5.318, de 29 de fevereiro de 
1940, 5.553, de 6 de maio de 1940, e as demalll 
disposições em contrário." 

TI - O art. 6.° do Projeto passa a ter a seguinte
redação: . 

"Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação." 

fi - Acrescente-se mais um artigo com ·a se
guinte redação: 

'~Revogam-se a Lei n.o 6.064, de 28 de junho 
de 1974 e as demaiS disposições em contrário." 

Justificação 

O art. 310 da Lein.o 6.015173, reproduzido no 
Projeto com o n.O 295, trata de três assuntos diversos, 

.inclu.sive revogando o Decreto-lei n.° 1. 000; de 21 de 
outubro de 1969, já revogado pela Lei n.o a. 064, de 28 
de junho de 1974. 

Em obediêncià à melhor técnica legislativa, é o 
artigo em referência desdobrado em três artigos au
tônomos, dele suprimindo-se a referência ao Decreto
le! 0.0 1.000/69, pelas .razões expostas. 

Há, alnda, neceSsidade de se fixar nova data 
para a vigência da Lei n.O 6.015173, uma vez queR.
fixada no Projeto não enseja pra20 ra20ável para as· 
providências preparatórias, necessárias. ao cumpri

. mento danava sistemática fixada nesta leI. Nessa 
alteração muito contribuíram as Emendas n.OIS 66, 67, 
70, 71 e 72. 

&~NDA N.O '14-R 
Inclua-se no inciso'n do art. 168, o seguinte item: 

"Art. 168 : ; . 
1- .. 
li - . 
13) ex~tficio, dos nomes dos logradouros, de
cretados pelo Poder Público." 

EMENDA N.o 75-R 
O art. 218 da Lei n.O (l.015 passa a ter a seguinte

redação: 
"Art. 218. O registro e a averbação poderão 
ser provocados por qualquer pessoa, incumbin
do-lhe as despesas respectivas." 

Nosso pronunciamento sobre as emend.as pode ser 
assim resumidos: . 

Parecer favorável: 
Emendas n.OII 4 - 10 - 23 - 27 (V' parte) - 28 

- 29 - 36 ~ 42 - 44 - 47 - 50 - 51 - 52 - 59 - . 
60 - 61 - 63 - 64 - 65 e 69; . 
. Parecer favorável, nos termos de subemendas por 
nós apresentadas: 

Emendas n.06 1 - 2 ..:- 3 - 6 - 7 ~ 68 - 8 - 9 
- 12 - 13 - 14 - 18 - 24 - 31 - 34 - 39 - 41 
46 - 48 -. 49 - 55 - 56 - 57 - 58 e 62; 

Pa.recer contrário: 
Emendas n.06 5 - 11 -15 - 16 - 17 - 19 - 20 

- 21 - 22 - 25 - 26 - 27 ~ (2,· parte) - 30:-' 32 
-~-~-M-~-~-~-e-~-M-~ 
- 67 - 70 - 71 e 72.
 

Apresentadas peto Relator
 
. EMENDAS N.ol 73, 74, E 75-& 

.. Como resultado do estudo do projekl, das emen
das e da própria Lei n.o 6.015, de 1973, e, ainda, da 
Lei n.O 6.140, ·de 20 de novembro de 1974, Que deu 
nova redação ao art. 49 e item 7.° do art. 55 da lei 

·ora. alterada', e considerando que o Poder Executivo 
deverá republlcar a Lei n.o 6.015173, como um novo e 
único texto, apresentamos, como conclusão de nosso 
parecer, substitutivo integral, elaborado de maneira 
a ordenar a republicação do novo texto legal, inovan
do assim, a técniea legislativa até aqui adotada. 

Em: c<lnclusão, somos.pela aprovação do Projeto
de Le1 n.O 3, de 1975 (CN), com as alterações propos
tas. 

. ~ o parecer. 
Sala das Comissões, em 22 de. maio de 1975. 


Senador Paulo Brossard, Presidente - Senador Italí 

vlo Coelho, Relator - Senador 10M! Samey - Depu

tado Gomes da Silva - Deputado OUvir Gabardo

senador BeIvídio Nunes - Senador José Llndoso 

Senador Renato Franco - Senador Henrique de La
 
Rocque - senador Heitor Dias - Senador Matta
 
Leão - Senador Leite Chaves.
 

PARECER 
N.o 51, de 1975 (CN) 

Da Comissão Mista, Sobre o Projeto de LeJ 
0.0 3, de 1975 (CN) (Mensagem D.O 37, de 1975, 
D.O 115, de 1975; da PresIdência da República), 
que "altera dispos1tivós da Lei 11.0 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre re&istroB . 
públicos." . 

Re1ator:Seriador Italívio Coelho 
A COmissão Mista incumbida de estudo aparecer

sobre o Projeto de Lei n.O 3, de 1975 (CN), que altera 
dispositivos da Lei n.O 6. OIS, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre. registros públicos, apresenta 
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em anexo o Substitutivo aprovado que consubstanc1a 
o texto originário do Poder Executivo com as altera
ções contidas nas Emend~ com· parecer favorável, 
nos termos de Subemendas e Emendas do Relator. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1975. 
Sen:l.dor Paulo Brossard, Presidente - Senador ltali 
via Coelho, Relator - Senador Leite Chaves - Sena
dor José Sarney - Deputado Gomes da. Silva -- se
nador Mattos Leão - Deputado Olivlr Gaba:cdo 
Senador Belvídio Nunes - Senador José Lindoso 
Senador Renato Franco - Senador Heitor Dias 
Senador Henrique de La. Rocque. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
N.o 3, de 197õ (CN) 

Altera a. Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe· sobre os registros públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, vigorará com as seguinte.> módif1cações: 
TíTULO I
 

Das Disposições Gerais
 
CAPITULO l
 

Das Atribuições 

Art. 1.0 nova redação. 
"Art. 1.0 Os serviços concernentes aos Regl.<Jtros 

Públicos, estabelecidos pela legislação civit para a.u
tenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos,
fIcam sujeitos 3.() regime estabelecido nesta LeI. 

§ 1.0 Os Registros referidos neste artigo são os 
seguintes: 

I - o regIstro civil de pessoas natura.18; 
n - o registro civil" de pessoas jurídicas: 
m - o reglstro de titulas e documentos; 
IV - o registro de imóveis. 
§ 2.0 Os demais registros reger-se-ão por leis 

próprIas." 
Art. 2.° nova redação. 
"Art. 2.° Os registros indicados no § 1.0 do ar

tigo anterior ficam a cargo·· de serventuários nomea
dOs de acordo com o estabelecido na lei de organi
zação Administrativa e Judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios e nas Resoluções sobre a DIvisão e 
Organ12açáo JudIciária dos Estados, e serão feit.o.s: 

l-o do Item l, nos ofícios privativos, ou nos 
cartórios de registro de nascImentos,. casamentos. e 
óbitos; 

n - os cos itens li e m, nos ofícios privativos, 
ou nos cartórios de registro de titulas e documentos; 

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

CAPíTULO 11
 
Da Escrituração
 

Arts. 3.° a. 7.° mantidos.
 
CAPíTULO UI
 

Da Ordem do Serviço
 
Arts. 8.0 a 13 mantidos.
 
Art. 14. nova redação.
 
·'Art. 14. Pelos atos que praticarem, em decor


rência desta Lei, os Oficiais do Registro terão direito, 
a titulo de remuneraçc.o, aos emolumentos fixados 
nos Regimentos de Cu.st~ do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Territórios. os quais serão pagos, pelo 
interessado que os requerer, no ato de requerimento 
ou no da apresentação do titulo." 

Art. 15 mantido. 

CAPíTULO IV
 
Da. Publicidade
 

Arts. 16 a 18 mantidos. 
Art. 19 nova redação. 
··Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, 

em resumo, ou em relatório, conforme quesitos, e 
devidamente autenticada pelo oficial ou seus substi 
tutos legais, não podendo ser retardada por ~nais de 
5 (cinco) dias; . 

§ 1.0 A certidão, de inteiro teor, poderá ser ex
traída por meio datilográfico ou reprográfico. 

§ .2.° As certidões do Registro Civil das Pesso~ 
Naturais mencionarão, sempre, a data em que foi 
lavrado o assento e serão manuscritas ou datllogra
fadas e, no caso de adoção de papéis impressos, os 
claros serão preenchidos também em manuscritos ou 
datilogra!ados. 

§ .0 Nas ~rtldões de registro civil não se men
cionará a circunstância. de ser legítima, ou não, a 
t1liação, salvo a requerimento do próprio interessado, 
ou em vIrtude de determinação judicial. 

§ 4.° As certidões de nascimento mencionarão, 
além da data em que foi feito o assento, a data, por 
extenso, do nascimento e, ainda, expressamente, o 
lugar onde o fato houver ocorrido. 

§ 5.0 As certidões extraíd~ dos registros públl~ 
cos deverão ser fornecjd~ em papel e medlantees
crita que perm.1tam a sua reprodução por fotocópia, 
ou outro processo equivalente." 

Art. 20 mantido. 
Art. 21 nova redação. 
"Art. 21. Sempre que houver qualquer alteração 

posterior 1l.O ato cuja certidão é pedida, deve o Ofl
cial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as 
especi!1cações do pedido; sob pena de responsabilidade 
civil e penal, respeitado o disposto nos arts. 45 e 95. 

Parágrato único. A alteração a que se refere este 
artigo deverá ser anotada na própria certidão, con
tendo a inscrição de que "a presente certidão envolve 
elementos de averbação à margem do termo". 

CAPíTULO V 
Da Conservação 

Arts. 22 e 23 nova redação. 
"Art. 22. Os livros de registro, bem como as fi 

chas que os .substituam, somente sairão do re.;pectivo
cartório mediante autorização judicial. 

Art. 23. Todas as dlllgências judiciais e extraju
diciais, que exigirem a apresentação de qualquer lI
vro, ficha substitutiva de l1vro ou documento, efe
tuar-se-áo no próprio cartório." 

Arts. 24 a. 27 mantidos. 
CAPtTULO VI 

Da Responsabilidade 
Art 28 mantido. 

TiTULO n 
Do Registro Civil das Pessoas Natnrais 

CAPíTULO I 
Disposições Gerais
 

Arts. 29 a 33 mantidos..
 
CAPtTULO n
 

Da. Escrituração e da Ordem de Serviço 
Art. 33 nova redação. 
"Art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes

l1vros, todos com 300 <trezentas) folhas cada. um: 
I - "A" - de reglstro de nascimento; 



Impresso em 18/10/2007 17:08 - Página 8 de 32ara dos Deputados 

.I unlw d~ 19751318 Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. 

n - "B" - de registro de casamento; 
li - ":8 Aux11lar" - de registro de.Casamento 

Religioso para Efeitos Civis; 
IV - "C" - de registro de óbitos; 
V - "C Auxiliar" - de registro de natimortos; 
VI - "D" - de' registro de proclama." 
Arts. 34 a 45 mantidos. 

CAPíTULO rII 
Das Penalidades 

Arts. 46 a 49 mantidos. 
Art. 50 supressão. 

CAPíTULO IV 
Do Nascimento 

Art. 51, passa a art. 50, com nova redação do 
caput, mantidos os parágrafos. 

"Art. 50. Todo nascimento Que ocorrer no terri 
tório nacional deverá ser dado a registro, ou no luga.r 
em que tiver occrrldo o parto ou no d3 residência 
dos pais do registrando, dentro do pra::o de 15 (quln
ze)dias. ampliando-se até 3 (três) mes~s para os 
lugares distantes mais de 30 (trInta) qullometros da 
sede do cartório." 

Art. 52 passa a art. 51. 

Art. 53 passa a art. 52, com nova redação ao 
ltem 6.° . 

"6.0 finalmente, as pessoa.'> lega.l1nente encarre
gada.'> da. guarda do menor." 

Art. 54 passa a art. 53, com nova redação. 
OIArt. 53. No caso de ter a cnan~a nascido morta 

ou no de ter morrido na ocasião do parto, serão, não 
obstante, feito o assento com os elementos que cou
berem e com remissão ao do óbito. 

§ 1.°' No caso de ter a .criança nascido morta, 
será o registro feito no llVlo "C Auxiliar" I com 03 
elementos que couberem. ' 

§ 2.° No caso de a criança morrer na ocasião do 
parto, tendo, entretanto. respirado, serão feitos os 
dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os
elementos cabívas e com reIn1ssões ~ecíproc9s." 

Art. 55 passa a art. 54, com nova redação ao 
item 2.° 

"2.0 o sexo do regIstrando;" 
Arts. 56 e 57 passam a arts. 55 e 58, respectiva

mente. 
Art. 58 passa a. art. 57, com nova redação. 
"Art. 57. Qualquer alteração ])osteiior de nome, 

somente por exc~ão e motivadamente, após audiên
cia do Mlnistério Públlco, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se 
o mandato e publicando-se a alteração pela imprensa; , 

§ 1.0 Poderá, também, ser averbado, nos mesmos 
termos, o nome abreviado, usado como firma comer
cial registrada ou em Qualquer atividade profissional 

§ 2.° A mulher solteira, desquitada. ou vIúva, que 
viva com h-omem solteiro, desquItado ou viúvo, excep
cIonalmente e havendo motivo ponderável, poderá
requerer ao juiz competente que, no registro de nas
cimento, seja averbado o patronímico de seu compa
nheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de famiI1a, 
desde Que haja impedimento legal para o ca.samento, 
decorrente do estado civil de Qualquer das part~ ou 
de amba.'l. 

a 3.° ,O juiz competente somente, processará o 
pedido se tiver expressa concordância do companhel

ro e se da vida em comum houverem decorridos, no 
mlnimo, 5 (cinco) anos ou existirem filhos da união. 

§ 4.° O pedido de averbação só terá curso Quan
do d€:squitado o companheiro, se a ex-esposa houver 
sido condenada ou renunciado ao uso dosllpelidos
do marido. ainda que dele reCe;Jil pensão alimentícia. 

§ 5.0 Oadit3mento re~ulado nesta. lei será can
celado a requerimento de uma das parte.>. ouvIda a 
outra. 

§ 5.° Tanto o aditamento quanto o cancelm;icntó 
da averbação previstos neste artigo serão processados
em segredo de justiça." 

ArU;. 5() a 67 passam a arts. 5B a 66. 

CAPíTULO V
 
Da Habilitação para o Cas:unento
 

Art. 68 paSsa a. art. fi?, com nova redação ao 
§ 1.0 e acrésclmo de ~ 6.°, mantidos o c.a.put e os de
mais parágrafos. 

"a 1.0 Autuada a petição com os documentos, o 
oficial mandará. afixar proclamas de casamen,to' em 
lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-:los na 
unprensa· local, se houver. Em seguida, abrira vista. 
dos autos :lO órgão do Ministério Público, para ma
nifestar-se sabre o pedido e requerer o Que for ne
cessário à sua regularidade. podendo exigir a apre
8entação de atestado de residéncla, firmado por
autoridade pollclal, ou qualquer outro element() de 
convicção admitido em direito. 

§ 6.° Quando o ca&,amento se der em c1rcunscrl
'ção diferente daquela da habUltação, o oficial do 

registro comunicará ao da habUltação esse fato, com 
os elementos necessários às anotações nos respectivos 
auto,s." 

Arts. 69 e 70 passam a arts. 68 e 69. 

CAPíTULO VI
 
Do Casamento
 

Art. 71 passa a art. 70, com acréscimo do Item 
lO, mantido o parágrafo único. 

"lO - à margem do termo, a impressão digital
do contraente que não souber ass.lnar o nome." 

CAPíTULO vn
 
Do Rerlstro do Casamento ReUgi060
 

p~r:L efeitos civis
 

Art.. 72 passa a art. 71. 

Art. 73 pas.sa a art. 72, com supressão do p:.>.rá
grato único. 

Art. 74 paSsa a art. 73, com nova redação aos 
U 1.0 e 2.°, mantidos o caput e o § 3.° 

"§ 1.° O 3.S3ento ou termo conterá a data da ce
lebração, o lugar, o culto religioso. o nome do cele
brante, sua qualidade, o cartório que expediu a habl
UtaÇão, sua data, Os nomes, profissões, re.sidenclas, 
nacIonalidade das testemunhas que o assinarem e os 
nomes dos contraentes.. 

I 2.° Anotada a entrada do requerimento, o an
cial fará o registro no prazo de 24 (Vinte e quatro) 
horas." 

,Arts. 75 e 76 passam a arts. 74 e 75. 
CAP1TULQ VIU , 

Do Casamento em IJiJ.inente Risco de ,Viela 
Art. 77 pa.sSB. a art. 76, com nova redação do 

caput, mantidos os parágrafos. . . 
"Art. 76. Ocorrendo iminente risco de vida de 

algum dos contraentes, e não sendo possivel, a pre
sença da autoridade competente para presidir o ato, 



ara dos Depulados Impresso em 18/10/2007 17:08 - Página 9 de 32 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Tcrç~·rcír~ 3 131~ 

o casamento poderá realizar-se na_presença de 6 
(sei.:;) testemunhas, que comparecerao, dentro de. 5 
(Cincol dia" perante a ~utoridade judicial mais pro
xlm,a, 3. Jin;, de que sejz.m reáuzidas a termo suas. 
decl~l raçoes. 

CAPíTULO IX
 
Do óbito
 

Art. 78 jJa~:l a ar~. 77, com nova redação. 
"Art. 77. Nenhum se!Jultamento será !f::ito sem 

certidão, do oficial de registro do lugar do f3;1ecimen
to, extraida após a lavratura do assento de obito, em 
vista do atestado de médico se houver no lugar, ou, 
em caso contnir1o, cje duas 'pesso:l.S Ql.laliIicadas Que 
tiverem presenciado ou verifIcado a morte. 

§ L° Antes de proceder ao assento de óbito de 
criança de menes de 1 (um) ano, o oficial verificará 
se houve registro de nascimení:.o, que, em caso de 
falt:l, será previamente feIto. 

§ 2.° A' cremação de cadáver /lamente será feita 
daquele qüe houver manifestado a vontade de ser 
incinerado ou no interesse da saúde pública e se o 
atestado de óbit<l houver sldolirmado por 2 (dois)
méC:icos ou por 1 (um) médico legista e, no Ca.'JO de 
morte violenta. depois de autorizada pela autoridade 
j udiclália." 

Art". 79 :l 89 passam a arts. 78 a 88. 

CAPiTULO X 
Da Emancipação, Interdição e .\wncla 

Arts. 90 li 95 passam a arts. a9 a 94. 

CAPITULO Xl 
Da LegitImação Adotiva. 

Arts. 96 e 97. Passam a arts. 95 e 96. 

CAPíTULO xn 
Da Averbação 

Arts. 98 a 106. Passam a arts. 97 a 105. 

CAPíTULO XIn 
Das Anotações 

Arts. 107 a 109. Passam a arts. 106 a.108. 

CAP.tTtJLO XIV 
Das Retificações, Restaurações e Suprimentos 
Art. 110. Passa a art. 109. 

Art. 111. Passa a art. nO,com nova redação ao 
1.0, mantidos o "caput" e os demais parágraf<Js. 

"§ 1.° Recebida a petição, pr<Jtocolada e au
t\lada, o oficial a submeterá, com Os documentos que 
a instruirem, ao órgão do M1nlstérl<J PúbliC<J, e Cará 
os autos conclusos ao juiz togado da circunscrição, 
que os despachará em 48 (quarenta e oito) horas." 

Arts. 112 a 114. Passam a arts. 111 a 113. 

TíTULOS DI e IV 
Arts. 115 a 167. Passam a arts. 114 a 166. 

T1TULo V 
Do Registro de Imóveis 

CAPlTULQ I 
Das Atribuições 

Art. 168. Passa a art, 167, com nova redação, 
suprimidos os §§ 1.0 e 2.°, que passarão a artigos au· 
tõnomos. 

"Art. 167. No Registro de Imóveis, além da ma
tricula, serão feitos: 

I - o regIstro: 
1) da Instituição de bem de familla; 
2) das hIpotecas legais, judlcla1s e convenc.lonais; 

3) dos contratos de locação de prédios, nos quais 
tenha sido consignada cláusula de vigência no caso 

. de alienação da. coisa locada; 
4) do penhor de máquinas e de aparellios utili 

zados na indústria, Instalados e em funcionamento, 
com os respectivos pertences ou sem eles; 

5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imó-' . 
veis; 

6) das servidões em geral; 
7) do usufruto e do uso sobre Imóveis e da habi

tação, quando não resultarem do direito de famil1a; 
B) <:las rendas constltuldas sobre imóveiS ou a 

eles vinculadas por disposição de última vontade; 
9) dos contratos de compromisso de compra e 

venda, de cessão deste e de promessa de cessão, com 
ou sem cláusula de arrependJmento, que tenham por
objeto Imáveis não loteados e cujo preço tenha sIdo 
pago no ato de sua celebração, ou deve sê-lo a prazo, 
de uma só vez ou em prestações;
 

10) da enfiteuse;
 
11) da antIcrese;
 
12) das convenções antenupciais;
 
13) das cédulas de crédito rural;
 
14) das cédulas de crédito lndustrial;
 
15) dos contratos de penhor rural;
 

16) dos empréstimos por obrigações ao portador 
ou debêntures, Incluslye as eonversiveis etn ações; 

17) das incorporações. instituições e convenções
de condominlo; . 

18) dos contratos de promessa de veIlda, cessão 
ou promessa de cessão d.e unidades autônomas con
domln1aJs a que alude a. Lei n.0 4.591, de 10 de dezem
bro de 1964, quando a incorporação ou a instituição 
de condomínio se fonnal1zar na vigência desta Lei ; 

19) dos loteamentos urbanos e rurais; 

20) dos contratos de promessa de compra e ven

da de terrenos loteados em confornúdade com o De

creto-lei n.a 58, de 10 de dezembro de 1937, e respee.

tlva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento
 
se formalizar na. vigência desta Lei;
 

21) das citações de ações reais ou pessoais rei·
 
persecutórias, relativas a. ImóvelB;
 

22) das sentenças de desqUite e de nulidade ou 
anulação de casamento, quando, nas respectivas par
tilhas, existirem imóveis ou direitos reaúl sujeitos a 
regUltro; 

23) dos Julgados e aros jurdlcos entre vivos que
dividirem imóveis oU os demarcarem, inclusive nos 
casos de incorporação que resultarem em constituição 
de condomínio eatribuirem urna ou mais unidades 
MS Incorporadores; 

24) das sentenças que nos inventários, a.rrola

mentos e partllhásadjudlcarem bens de· raiz em pa

gamento das dividas de herança.;
 

·25) dos atos de entrega delegados de imóveis, dos
 
formaIs de part11ha e das sentenças de adjudIcação
 
em Inventário ou a.rrolamento quando não houver
 
partilha; 

26) da arrematação e da adJud1cação em hasta 
públlca;
 

27)' do dote;
 
26) das sentenças declaratórias de UllOcapiãà;
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29) da compra e venda pura e da condicional;
 
30) da permuta;
 
31) da dação em pagamento;
 
32) da transferéncia de Imóvel a sociedade; quan


to integrar quota social; 
33) da doação entre vivos; 
34) da desapropriação amigável e das sentenças 

que, em processo de desapropriação, fixarem o valor 
da Indenização; 

II - a averbação: 
1) das convenções antenupciais e do regime de 

bens diversos do legal, nos registros referentes a 
imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos 
cônjuges, Inclusive os adquiridos posteriormente ao 
casamento; 

2) por cancelamento, da. extinção dos ónus e di
reitos reais; . 

3) dos contratos de promessa de compra e venda, 
das' cessões e das promes.sas de cessão a que alude o 
Decreto-lei n.O 58, de 10 de dezembro de 1937, quando 
o loteamento se tiver formalizado anteriormente à 
vigência desta Lei; 

4) da mudança de denominação e de numeração 
dos prédios, da edlf1cação, da reconstruçáo, da demo
lição, do desmembramento e do loteamento de imó
veis; 

5) da alteração do nome -por casamento ou por
desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de 
qualquer modo, tenham lnnuência no registro ou nas 
pessoas nele Interessa.das; 

6) dos atos pertinentes a unidades a.utônomas 
condominjals a que alude a Lei n.o 4.591,· de 10 de 
dezembro de 1964, Quando a incorporação tiver sido 
formalizada anteriormente à vigência desta Lei; 

7) das cédulas hIpotecár1as; 
8) da caução e da cessão fiducIária de direitos 

relativos a ImóveIs; 
9) das sentenças de separação de dote; 
10) do restabelecImento da sociedade conjugal; 

lU das cláusulas de inalienab1l1dade, impenhora
bilidade e incomunicabllldade impostas a imóveIs, 
bem como da constituição de fideicomisso; . 

12) das decisões, recursos e seus efeItos, que te
nham por objeto atos ou titulas regllitrados ou aver:
bados. 

13) "ex-off1cio", dos nomes dos logradouros, de
cretados pelo poder público." . 

Art. 168,§ 2.° Passa a art. 168, com nova reda
ção. 

"Art. 168. Na designação genérica de registro,
consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição 
a que se referem as leis civis." 

Art. 169. Nova redação. 
"Art. 169. . Todos os atOs enumerados no art: 167 

são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situa
ção do imóvel salvo: . 

I - as averbações, que serão efetuadas na, ma
trícula ou à margem do registro a que se referirem, 
ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra 
circunscrição; . 

li - os registros relativos a imóveis situados em 
comarcas ou circunscrições limitrofes, que serão fei
tos em todas eias." . 

Acréscimo: 
"Art. 170. o desmembramento territorial poste

rior ao registro não exige sua repetição no novo car
tórIo." 

Art. 170. Passa a art. 171, com nova redação. 
"Art. 171. Os atos relativos a vias férreas serão 

registrados no cartório correspondente a estação Ini
cial da respectiva linha," 

CAPtrULO Ir 
Da. Escrituração 

Art. 168. § 1.0 Passa a art. 172, com nova reda
ção. 

"Art. 172. No Registro de Imóveis serão feitos, 
nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos 
títulos ou atos constitutivos, declaratórios, transla
tivos e extintos de dIreitos reais sobre imóveis reco
nhecidos em lei, Intervivos oú mortis causa, quer para 
sua constituição, transferência e extinção, quer pa
ra sua validade' em relação a terceiros, quer para a 
sua d!Sponib1l!dade. 

Art. 171. E'assa a art. 173, com nova redação. 
"Art. 173. Haverá, no Registro de Imóveis, os 

seguintes livros: 
I - Livro n.o 1 - Protocolo; 
II - Livro n.o :! - Registro Geral; 
111 - Livro n.O 3 - Registro Auxilia.r; 
IV - Livro n.O 4 - Indlc~dor Real; 
V - Livro 0.0 5 - Indicador Pessoal. 
Parágrafo único. Observado o disposto no § 2.° 

do art. 3.° desta lei, os llvros n.Os 2, 3, 4 e 5 poderão 
ser substituidospor fIchas." 

Art. 172. Pas.sa a art. 174, com nova redação, 
suprimido o parágrafo único, que passa a constituir 
artigo autônomo. 

"Art. 174. O Uvro' n.o 1 - Protocolo - servirá 
para apontamento de todos os titulas apresentados 
diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 12 desta LeL" 

Art. 172, parágrafo único. Passa a art. 175, com 
nova redaçáo. 

"Art. 175. São requisitos da escrituração do Li
vro n.o 1 -:- Protocolo: \ 

I - o número de ordem, que seguirá Indefinida
mente nos livros da mesma espécle; 

II - a data da apresentação; 
lU - o nome do apresentante; 
IV - a natureza formal do título; 
V - os atos que formalizar, resumldamente men

cionados." 
Art. 173. Passa a art. 176, com nova redação, 

suprimidos, em consequêncla,os arts. 227 e 237. 

. "Art. 176.0 Livro n.O 2 - Registro Geral 
será destinad ti. matrícula dos imóveis e ao registro 
ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não 
atribuídos ao Livro n.O 3. 

.Parágrafo único. A escrituração do Livro n.o 2 
obedecerá às seguintes normas: 

I - cada Imóver terá. matricula própria, que será 
aberta por ocasIão do primeiro registro a ser feito na 
vigência desta Lei; 

II - são requisitOs da matricula: 
1) o número de ordem, que seguirá ao Infinito; 
2) a data; 
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3) a identificação do imóvel, feita mediante in
dicação de suas características e confrontações, loca-. 
llzação, área e denominação, se rural,. ou logradouro 
e número, se urbano e sua designação cadastral, se 
houver; . 

4) o nome, domicílio e nacionalldade do proprie
tário, bem como: 

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil. 
a proCissão, o número de inscrição no Cadastr<l de 
Pes&Jas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Re
gistro Geral da cédula de ident1dade, ou à falta deste, 
sua filiação; . . 

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social 
e o número de Inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes do MInistério da Fazenda; 

5) o número do registro anterior. 
m - são requisitos do registro no Livro n.O 2: 
1) a data; 
2) o nome, domicílio e naclonalldade do transmi

tente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem 
como: 

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a 
profissão e o número de Inscrição no C~astro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Re
gistro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, 
sua !iliação; 

b). tratando-se de pessoa juridica, a sede social E 
o número de Inscrição no Cadastro Geral de COntri
buintes do Ministério da Fazenda; 

3) o título da transmIssão ou do ônus; 
4) a forma do titulo, sua procedência .e caracte

rização; 
5) o valor do contrato, da coisa ou da divida, pra

zo desta, condições e mais especificações, Inclusive os 
Juros, se houver." 

Arts. 174 e 175. Passam a artigos 177 e 178, com 
nova redação. . 

"Art. 177. O Livro n.o 3 -RegistroAUX1liar -será 
destinado ao registro dos atos que, sendo a.trlbuidos 
aos Registro de' Imóveis por disposição legal, não di
gam respeito dfretamente a imóvel matriculado. 

Art. 178, Registrar-se-ão no Livro n.O 3 - Re

glstroAUX1llar:
 

I - a emissão de debêntures, sem prejuizo do 
registro eventual e definitivo, na matricula do Imó
vel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem 
especialmente tais emissões, firmando-se pela. ordem 
do registro a prioridade entre as séries de obrigações 
emitidas pela sociedade; 

II - as cédulas de crédito rural e de credito in
dustrial, sem preJulzo do registro da hipoteca cedu
lar; 

In ~ as convenções de condoui1nio; 
IV - o penhor de máquinas e de aparelhos utill 

zados na indústria, instalados e em· funcionamento, 
com os respectivos. pertences ou sem eles; 

, V - as convenções antenupciais; 
VI - os contra.tos de penhor rural; 
Vil - 00 titulo.s que; a requerimento do interessa

dO,lorem registrados no seu inteiro teor, sem prejuizo 
do ato praticado no Livro n.o 2." 

Art. 176. Passa a art. 179, com nova. redação. 
"Art. 179. O Livro n.O 4 - Indicador Real- se

rá. o repositório de todos os imóveis que ligurarem nos 
demab livros, devendo conter sua Identllicação, re

feréncla aos números de ordem dos outros llvros e 
anotações necessárias. 

§ 1.0 Se não for utillzado o sistema de fichas, o 
Livro n.O 4 conterá, ainda, o número de ordem que
seguirá Indefinidamente, nos livros da mesma espécie. 

§ 2.° Adotadá o slstema previsto no parágrafo
precedente, os oficiais deverão ter, para auxiliar a 
consulta, um livro-índice ou fIchas pelas ruas, quando 
se tratar de Imóveis urbanos, e pelos nomes e situa
ções, quando rurais." . . 

Art. 177. Passa a art. 180, com nova redação. 
"Art. 180. O Livro n.o 5 - Indicador Pessoal 

dh1dido alfabeticamente, será o repositório dos no
mes de todas as pessoas que, individual ou coletiva
mente, atlva·ou passivamente, direta ou indiretamen
te, t1gurarem nos demais livros, fazendo-se referência 
aos respectivos números de ordem. . 

Parágrafo único. Se não for utilizado o sIstema 
de fichas, o Livro n.o 5 conterá. ainda, o número de 
ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá inde
finidamente, nos livros da mesma espécie. Os o!i 
claJs poderão adotar, para auxiliar as buscas, um 
l1vro-lnd1ce ou fichas em ordem alfabética. 

Arts. 178 a 184. SusJlensáo. 
Acréscimo: 

."Art. 181. Poderão ser abertos e escriturados, 
eonoomitantemente, até 10 (dez) livros de "Registro
'Geral", obedecendo, neste caso, a sua. escrituração 
ao algar1smo !inal da matricula, sendo as matrículas 
de número final 1 (um) feitas no Livro 2-1, as de 
final 2 (dois) no Livro .2-2 e as de lina1 3 (três) no 
Livro 2-3, e a.o;s1m, sucessivamente. 

Parãgrafo único. Também poderão ser desdobra

dali, a critério do oficial os Livros n.os 3 ''Registro

Auxiliar", 4 "Indicador Real" e 5 "Indicador Pessoal".
 

CAPíTULO m·
 
Do Processo de Re(istro .
 

Art. 185 e seu parágrafo único. Passam a arts.
 
182 e 183, respectivamente, com nova redação.
 

"Art. 182. Todos titulas tomarão, no Protocolo,
o ·número de ordem que lhes competir em razão da 
seqüência rigorosa de sua apresentação. 

Art. 183. Reproduzir-se-á, em cada titulo; núme
ro de ordem respectivo, a data de sua prenotação." 

Acréscimo: 
"Art. 184. O Protocolo será encerrado.diarlamen

te." 
Arts. 186 a 191. Passam a arts. 185 a 190, com 

nova redação. 
"Art. 185. A escdturação do JlrotoCOlo incumbirá 

tanto ao anelaI titular como ao seu substituto legal,
podendo, ainda, ser feita por escrevente auxillar ex- . 
pressament~ designado pelo oficial titular ou pelo seu 
substituto legal mediante autorização do juiz compe
tente, ainda que os primeIros não estejam, nemafas
tadoo nem lmped1dos. 

Art. 186. O número de ordem determinará a 
prioridade do título, e esta a preferência dos dIreitos 
reais, ainda que apresentados pela. mesma pessoa mais 
de um titulo simultaneamente. . 

. Art. 187. Em caso de permuta, e pertencendo os 
imóveis à mesma· clrcunstãncia, serão feitos os re
gistros nas matriculas correspondentes, sob uni único 
número de ordem no ProtOcolo. 

Art. 188. Protocol1zado o titulo, proceder-se-á ao 
registro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo 
nos casos previstos nos artigos segul.ntes. 
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- Art. 189. Apresentado título de segunda hipoteca, 
com re!erêncla expressa à existência de outra ante~ 
rtor, o oficial, depois de prenotá-Io, aguardará duran~ 
te .30 (trinta) dias que os interessados na. primeIra 
promovam. a Inscrição. F.sgotado ·esse prazo, que cor~ 
rerã. da da ta da prenotação, sem que seja. apresen~ 
tado o titulo anterior, ° segundo será Inscrito· e ob
terá pr'eferênc1a sobre aquele. 

Art. 190. Não serão registrados, no mesmo dia,. 
titulas pelos quais se constituam direitos reais con~ 
traditórios sobre o mesmo Imóvel." 

Art. 192 e seu parágrafo único. Passam a arts. 
191 e '192, com nova redação. 

"Art. 191. Prevalecerão, para efeito de priortda
de de registro, quando apresentado no mesmo dia, os 
titulas prenotados no Protocolo sob número de ordem 
mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados
posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo me
nos, um dia útil. . 

Art. 192. Não se aplica o disposto nos arts. 190 
e 191 às escrituras públicas, da. mesma data e apre
sentadas no mesmo dia, que determinem, taxatJva
mente, a hora da sua lavratura, prevalecendo, para
efeito de prioridade, a que toi lavrada em primeiro
lugar." . 

Art. 193. Mantido com a mesma redação. 
Art. 194. Nova redação, com supressão do pa:

rágra!o ún1~o. 

"Art. 194. o titulo de natureza particular apre�
sentado em uma só Via será arquivado em cartório,� 
fornecendo o oficial, a pedido, certidão do mesmo."� 

Arts. 195 e 196. Supressão. 
Art. 197 e seus parágrafos, Passam a arta. 195, 

196 e 197, respectivamente, com nova redação. 
"Art. 195. Se o imóvel n~ estiver matriculado 

ou registrado em nome do outorgante, o oticlal ex1
girá a prévia matrícula e o reg.1stro do título ante
rior, Qualquer que seja a sua. natureza, para manter 
a continuidade do registro.. 

Art. 196. A matricula será feita à vista dos ele
mentos constantes do título apresentado e do regis
tro anterior que constar do próprto cartório. 

Art. 197. Quando o título anterior estiver reg1s
trado em outro cartôrto, o novo título será apresen
tado juntamente com certidão atualizada, compre
batária do registro anterior, e' da existência ou ine
xistência de ónus." 

Arts. 198' a 201 "caput". Passam a art. 198, com 
nova redação. . 

"Art. 198. Havendo eXigência a ser satisfeita, o 
oficial indlcá-Ia-á por escriw. Não se conformando 
o apresentante com a exigência do otlcial, ou não a 
podendo satisfazer, será o titulo, a seu requerimento 
e com a declaração de dúvida, remetido ao juizo com
petente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte: 

I - no Protocolo, anotará o oficial, à· margem
da prenotação, a o'corrêncla da dúvida; . . 

II - após certificar, no titulo, a prenotação e a 
suscitaçáo da dúvida, rubricará o otlcial todas as suas 
~~as; . 

m - em seguida, o oficial dará ciência dos ter
mos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe có-' 
pia da suscitação e not1f1cando-o para impugná-la, 
perante o juizo competente, no prazo de quinze (15) 
dias; 

IV - cert1ficado o cumprimento do d.1sposto no 
item anterior, remeter-se-ão ao juizo competente, me

diante carga, as razóes da dúvida, acompanhadas do 
titulo," 

Art. 201, .§ 1.0 Passa a art. 199, com nova reda
ção, suprimido o § 2.° 

"Art. 199. Se o interessado não Impugnar a dú
vida no prazo referido no item !II do ~rt1go anterior, 
será ela, ainda assim, julgada por sentença." 

Art. 202 e seu par':"grafo único. Passam a arts. 
200, 201 e 202, com nova redação. 

"Art. 200. Impugnada a dúvida com os documen
tos que o Interessado apresentar, será ouvido o Mi
nistério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 201. Se não forem requeridas dillgências, o 
Juiz proferirá decisão no prazo de 15 (quinze) dias, 
com base nos elementOs constantes dos autos. 

Art. 202. Da sentença, poderão interpor apela
ção, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interes
sado, o Ministério Público e o tercelro prejudicado." 

Arts. 203 e 204. Passam a art. 203, com nova 
redação. . 

"Art. 203. Transitada em julgado a decisão da 
dúvida, proceder-se-á do seguinte modo: 

I - se for julgada procedente, os documentos 
serão restituídos à. parte, independentemente de tras
lado, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que . 
a consigne no Protocolo e cancele a prenotação; 

II - se for julgada improcedente, o interessado 
apresentará, de novo, os seus documentos, com O' res
pectivo mandado, ou' certidão da se.ntença, que fica
rão arquivados, para que, desde logo, se proceda. ao 
registro, declarando o oficial o fato na coluDa de 
anotações do Protocolo." 

Arts. 205 a 217. Passam a arts. 204 a 216, com 
nova redação. 

"Art. 204. 'A decisão da dúvida tem natureza ad
ministrativa e não impede () uso do processo conten-' 
cioso competente. . . 

Ait. 205. Cessarão automaticamente os efeitos da 
prenotação se, decorridos 30 (triDta) dias do seu laD
çamento no Protocolo, o título não tiver sido reglB
trado por omissão do interessado em atender às exi
gências lega1a. . . '. 

Art. 206. Se o documento, uma vez prenotado, 
não puder ser registrado, ou o apresentante deslstlr 
do seu registro, a importância relativa às despesas
previstas no art. 15 será restituída, deduzida a quan
tia correspondente as buscas e à. prenotação. 

Art. 207. No proces.so de dúvida, somente' serão 
devidas custas, a serem pagas pelo interessado, quan
do a dúvida for julgada procedente.' 

Art. 208. O registro começado dentro das horas 
flxadlUi não será interrompido, salvo motivo de força 
maior declarado, prorrogando-se o expediente até ser 
concluido.. 

Ait. 209. Durante a prorrogação, nenhuma nova 
apresenta~ão será admitida, lavrando-se termo de en
cerramento .no Protocolo. 

Art. 210. Todos os atos serão asslnados e en
cerrados pelo ofielal, por seu substituto .legal, ou 'por 
escrevente expressamente deslgnado pelo olicial ou 
por seu substituto legal e autorizado pelo ,juiz com
petente ainda que os primeIros não estejam nem afas
tados nem impedi<!os. . . 

Art. 211. Nas vias dos titulas restituídas aos� 
apresentantes, serão declarados resumidamente, por�

. carimbo, os atos praticados. 
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Art. 212. Se o teor do registro não expriÍnir a: 
verdade; poderá o prej udicado reclamar sua retltlca
ção, por meio de processo próprio. 

Art. 213. A requerimento do Interessado, poderá 
ser retificado o erro constante do registro, desde que 
tal retificação não acarrete prejuízo a terceiro. 

§ 1.0 A retificação será feita mediante despa
cho judicial, salvo no caso de erro evidente, o qual o 
ofidal desde logo, corrigirá, com a devida cautela. 

§ 2.° Se da retificação resultar alteração da des
crição das divisas ou da área do imóvel, serão citados, 
para Se manifestarem sobre o requerimento, em 10 
(dez) dias, todos os confrontantes e o alienante ou 
seus sucessores. 

§ 3.° O Ministério Público será ouvido no pedido 
de� reti flcação. 

§ 4.° Se o pedido de ret1f1cação for impugnado
fundamentadamente, o juiz remeterá. o interessado 
para as vias ordinárias. 

§ 5.° Da sentença do juiz, deferindo ou não- o 
requerimento, cabe o recurso de apelação com ambos 
os efeitos. . . 

Art. 214. As r..Ulldades de pleno direito do regúl
tro, uma vez_ provadas, invalidam-no, independente
mente de açao direta. 

Art. 215. São nulos os registros efetuados após 
sentença de abertura de falência, ou do termo legal
nele fixado, saivo se a apresentação tiver sido feita 
anteriormente.� . 

Art. 216. O registro poderá também ser ret1!lca
do ou anulado por sentença em processo coteocioso ou 
por ef!!ito do ju~gado em .ação de anulação ou de 'de
claraçao de J;lulidade_de ato jurídico, ou de julgado
sobre fraude a e)(ecuçao."· 

CAPíTULO IV� 
Das Pessoas� 

Arts. 218 a 221 - passam á arts. 217 a 220, com 
nova redação, 

"Art. 217. O registro e a a.verbação poderão ser 
provocados por qualquer pessoa, incumbindo-'lhe as 
despesas respectivas. 

Art. 218. Nos atos a titulo gratulto, o registro 
pode também ser promovido pelo transferente, acom
panhado da prova de aceitação do beneticiado. 

Art. 219. O registro do penhor rural iodepende
do consentimento do credor hipotecário, . 

Art. 220. São considerados, para fins de escritu�
ração, credores e devedores, respectivamente:� 

I - nas servidões, o dono do prédio dominante 
e dono do prédio serviente; . 

II - no uso, o usuário e o proprietár1o; 
m - na habitação, o habitante e o proprietár1o; 
IV -:- na anticrese, o mutuante e o mutuár1o; 
V - no usufruto, o usutrutário e o nu-proprietá

rio; 
VI - na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta; 
vn - na constituição de renda o benef1clárloe 

o rendeiro censuário; ',' 
VnI - na locação, o locatário e o locador; 
IX - nas promessas de compra e venda, o promi

tente� comprador e o promitente vendedor; 
X - nas penhoras e ações, autor e réu; 
XI - nas cessões de direitos, o cessionário e o 

cedente; 

XII - nas promessas de cessão de direitos, o pro
minente cessionário e o promitente cedente." 

CAPíTULO V� 
Dos Títulos� 

Arts. 222 e 223 e seus parágrafos - passam a arts. 
221,222, 223 e 224, respectivamente, com nova redação. 

"Art. 221. Somente são admitidos a registro: 
I - escrituras públicas, Inclusive as lavradas em 

consulados brasileiros; 
rI - escritos particulares autorizados em lei, as

sinados pelas partes e testemunhas, com as firmas 
reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se 
tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao 
Sistema Financeiro da Habitação; 

III - atos autênticos de países estrangeiro:;:, com. 
força de instrumento público, legalizados e traduzidos 
na forma da lei, e registrados no cartório do Registro
de Títulos e Documentos, assim como sentenças pro
feridas por tribunais estrangeiros após homologaçã,o
pelo Supremo Tribunal Federal; 

IV - ca.rtas de sente~ça, formais de partilha, cer
tidões e mandados extraídos de autos de processo. 

Art. 222. Em todas as escrituras e em todos os 
atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sen
tença e formais de partilha, o tabeUão ou' escrivâo 
deve fazer referência a matrícula ou ao registro an
terior, seu número e cartório. 

Art. 223. Ficám sujeitas à obrigação, a que alude 
o artigo anterior, as partes que, por instrumento par
ticular, celebrarem atos relativos a imóveis. 

lu't. 224. Nas escrituras, lavradas em decorrência 
de autorização judicial, serão mencionadas, por cer
tidâo, em breve relaror1o, com todas as minúcias que 
permitam ident1f1c~-los, os respectivos alvarás." 

Arts. 224 e 225 - inclusão no Capitulo seguinte. 
Arts. 226 e 227 - supressão. 
.Art.,s. 228 'e 229 - passam a arts. 225 e 226, com 

nova. redação. 

"Art. 225. Os tabeliães, escrivães e juizes farão 
com Que, o;;s escrituras e nos autos judiciais, as partes
indiquem, com precisão, os característicos, as confron
tações e as localizações dos imóveis, mencionando os 
nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar 
só de terreno, se esse fica do lado par ou do. lado 
ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância 
métrica da ed1f1cação ou da esquina maÍS próxima,
exigindo dos interessados certidão do registro Imo
biliário. 

§ 1.° l.s mesmas mlIiúclas, com relação à caracte
rização do imóvel, devem constar dos instrumentos 
particulares apresentados em cartório para reglst"ro. 

§ 2.° Consideram-se irregulares, para efeito de 
matricula, os títulos nos quais a caracterização do 

. imóvel não coincida com a que consta do registro
anterior.� . 

Art. 226. Tratando-se de usucapião, os requisitos 
da matrícula devem constar do mandado judicial." 

CAPíTULO VI 
Da Matricula 

Art. 224 - passa a art. 227, com nova redação. 
"Mt. 227. Todo imóvel objeto de título a. ser 

registrado deve estar matriculado no L1vro 0.0 2 
Registro Geral - obedecido o disposto no art. 176." 

Art. 225 e seu § 1.°..:- passam a arts: 228 e 229,� 
com nova redação, suprimidos o~ §~ 2.0 e 3.0� 
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"Art. 228. A matricula será efetuada por ocasião 
do primeiro registro li ser lançado na vigência desta 
Lei. mediante'os elementos constantes do titulo apre
s~n tado e do registro anterior nele mencionado. 

Art. 2:;:9. Se o registro anterior !01 efetuado em 
outra circunscrição, a matrícula será aberta com os 
eleme:1tos constantes do titulo apresentado e da cer
tiá5.o atuallzada daquele registro,a qual !1catá arqui
vada em cartório," 

Acréscimos: 
"Art. 230. Se na certidão constar ônus, o oficial 

fz.rá a matrícula, e, logo em seguida ao registro, a.ver
b:uá a existência do ónu.s, sua na.tureza e valor, cer
lificaEdo o fato no titulo que devolver à parte, o que 
ocorreri. também, quando o õnus estiver lançado no 
próprio cartório: 

Art. 231. No preenchimento dos Uvros, observar-. 
se-?o as seguintes normas: 

I - no alto da face de cada folha será lançada 
a matricula do imóvel, com os requ1slros constarites do 
art. 176, e, no espaço restante e no verso, serão lan
çadas, por ordem cronológica e em forma narrativa, 
os registros e averbações dos atos pertinentes ao imó
vel matriculado; 

li - preenchida uma folha, serã leito o trans
porte para a pnmeira folha em branco do me.'lmo 
livro ou do livro da mesma série que estiver em uso, 
ondecontlnuarão os lançamentos,. com· remissões re
cíprocas. . . 

Art. 232. Cada la~çamento de registro' será pre
cedido pela letra "R" e o da averbação pelas letras 
"AV", seguindo-se o número de ordem do lançamenro 
e o da matrícula (ex: R-I-I, R-2-1; AV-3-I, R-4-1; 
AV-S-l, etc.>." 

Arts. 230 e 231 - passam a arts. 233 e ~34, com 
nova redação. 

"Art. 233. A matrícula será cancelada: 
I - por decisão judicial; 
II - quando em virtude de al1enaçõe.'l parciais, o 

imóvel for inteiramente transfendo a outros propne
tárlos; 

m - pera fusão, nos termos do artigo seguinte. 
Art. 234. Quando dois ou mais 'imóvels contiguos, 

pertencentes ao mesmo proprietáno; constaram de 
matrículas autõnomas, pede ele requerer a fusão des
tas em uma só, de novo número, encerrando-se as pri
mitivas." 

Acréscimo: 
"Art. 235. Podem, ainda, ser unificados, com 

abertura de matricula única: . 

I - dois ou mais imóveis constantes de transcri
ções anteriores a esta Lei, à margem das quais serlÍ 
averbada a abertura da matricula que os unificar; 

II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos 
os sistemas, caso em QUe, nas transcrições, será feita 
a averbação prevista no item anterior, e asmatriculall 
será.o encerradas na forma do ar~lgo anterior.· 

Parágrafo único - Os imóveis de que trata este 
.artigo. bem como os oriundos de desmembramentos, 
partllha e glebas destacadas de maior porção, serão 
desdobrados em novas matrículas, juntamente com os 
ônus que sobre eles existirem, sempr.e que ocorrer a 
transferência de uma ou mais unidades, procedendo
se, em seguida, aa que estipula: o item fi do art. 233." 

J\rts. 232 e 233 .;.- supressão. 

CAPíTULO VII� 
Do Registro� 

Art. 234 - supressão. 
Acréscimo: 
"Art. 236. Nenhum registro poderá. ser feito sem 

que o imóvel a que se referir esteja matriculado," 
Art. 235 e parágrafo único - passam a art. 237, 

com nova redação: 
"Art. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, 

não se fará registro que dependa da apresentação de 
titulo anterior, a fim de que se preserve a continuida
de do registro," 

Arts. 241,244, 245, 238, 239, 236 e 243 e seu parágra
fo único - passam, respectivamente, a arts. 238 a 245, 
com nova redação; 

..Art. 238. O registro de hipoteca convencional
valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual só 
será mantido o número anterior se reconstituída por
novo título e novo registro. 

Art. 239. As penhoras, arrestos e seqüestros de 
imÓVeis serão registrados depois de pagas as custas 
dá reg1stro pela parte interessada, em cumprimento
de mandado ou ã. vista de certidão do escrivão, de Que 
constem, além dos requisitos exigidos para o registro, 
os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natu
reza do processo. 

Parágrafo único.. A certidão será lavrada pelo
escrivão do feiro, com a declaração do 11m especial a
que se destina, após a entrega, em cartório, do man
dado devidamente cumprido. 

Art. 240. O registro da penhora faz prova quan
to à fraude de qualquer transação posterior. 

Art. 241. O registro da anticrese no livro n.O 2 
declararã, também, o prazo, a época do pagamento e 
a forma de administração. 

Art. 242.0 contrato de locação, com cláusula 
expressa de vigência no caso de alienação do Imóvel,
registrado no livro D.o 2, consignará, tamb.ém, o séu 
v<l1or, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do paga
mento, bem como a pena convencional. . 

Art. 243. A matricula do imóvel promovida pelo 
titular do domínio direto aproveita ao titúlar do do
mínio útil, e vice-versa. . 

Art. 244. As escrituras antel1upcials serão regis
tradas no livron.o 3 do cartório do domicílio conjugal. 
sem prejuízo de sua averbação obrigatória no lugar
da. situação dos Imóveis de propriedade do casal, ou 
dos Que forem sendo adquiridos e sujelws a regime de
bens diversos do comum. com a declaração das res
pectivas cláusuillS, para ciência de terceiros. 

Art. 245. Quando o regime de separação de bens 
for determinado por lei~ far-se-á a respectiva aver
bação nos termos do artigo anterior, incumbindo ao 
Ministério Público zelar pela fiscalização e· observân
cia dessa proVidência." 

Arts. 237, 240 e 242 - supressão. 
CAPíTULO vrn� 

Da Averbação e. dr. Cancelamento� 
Arts. 24t1, 248, 2SB e 260 - supressão. 
Art. 247. Passa a art. 246, com nova redação: 

"Art. 246. Além dos casos expressamente In
dicados no item II do art. 167, serão averbados 
na matrícula as sub-rogações' e outras ocorrên
cias que, por qualquer modo, alterem o registro. 
Parágrafo único. As averbações a' Que se rete
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j:em 0S itens 4 e 5 do Inciso Ir do art. 167 serão 
feItas a requerimento dos interessados, com fir
ma reconhecida. Instruido com documento 
comprobatório fornecido pela autoridade com
petente. A alteração do nome só poderá ser aver
bada quando devidamente comprovada por cer
tidão do Registro Civil." 

Acréscimo: 
"Art. 247. Averbar-se-á, também, na matrí

cula, a declaração de IndlspOnlbllidade de bens, 
na forma prevista na lel." 

Arts. 249 e 250 - passam a arts. 248 e 249, com 
nova redação: 

"Art. 248. O cancelamento efetuar-se-á me
diante averbação, assinada pelo oficial, seu' 
substituto legal ou escrevente autorizado, que 
declarará o motivo que o determinou, bem como 
o titulo em virtude do qual 1'01 feito. 
Art. 249. O cancelamento poderá ser tOtal ou 
parcial e referir-se a qualquer dos at06 do re
gistro." 

Acréscimo: 
"Art. 250. Far-se-á o cancelamento: 
I - em cumprimento de decisão judicial tran
sLtada em julgado; 
li - a requerimento' unânime das partes que . 
tenham participado do ato registrado, se c~pa
zes, com as firmas reconhecidas por tabellao; 
m - a requerimento do Interessado, Instruido 
com documento hábil." 

Arts. 254 a 257, 259, 251 a 253 e 256 - passam a 
arts. 251 a 259, com nova redação: 

"Art. 251. O cancelamento de hipoteca só pode 
ser feito: 
I - à vlstq. de autorização expressa ou quitação 
outorgada pelo credor ou seu sucessor, em Ins
trumento público ou particular; 
II - em razão de procedimento administrativo 
ou contencioso, no qual o credor tenha sido in
timado (art. 698 do Código de Processo Civil); 
m - na conformidade da legisla.ção referente 
às cédulas hipotecárias. 
Arts. 252. O registro, enquanto não cancelado, 
produz todos os seus efeitos legaJll, alnda que, 
por outra maneira, se prove que o titulo está 
desfeito, anulado, extinto ou rescLndido. 
Art. 253. Ao terceiro prejudicado é lícito, em 
juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais, 
e promover o cancelamento do seu registro. 
Art. 254. Se, cancelado o registro, subsLstirem 
o titulo e os direitos dele decorrentes, poderá o 
credor promover novo registro, o qual só pro
duzirá efeitos a partir da nova data. 
Art. 255. Além dos casos previstos nesta Lei, 
a Inscrição de Incorporaç.ão ou loteamentO só 
será cancelada a requerimento do Incorporador 
ou loteador, enquanto nenhuma unidade ou lote 
for objeto de transação averbada., ou mediante 
o consentimento de todos os compromissários 
ou cessionários. 
Art. 256. O cancelamento da servidão, quando 
o prédio dominante estiver hipotecado, só. po
derá ser feito com aquiescência do credor, ex
pressamente manifestada.' , 
Art. 257. O dono do prédio serviente terá, nos 
termos da lei, direito a cancelar a serVidão. 

Art. 258. O foreiro poderá, nos termos da lei, 
averbar a renúncia de seu direito, sem depen- . 
dêncla do consentimento do senhorio direto. 
Art. 259. O cancelamento não pode ser feito 
em virtude de se:ltença suJeita, ainda, a re
curso." 

CAPíTULO IX� 
Do Bem de Família.� 

. Arts. 261 a 266 - passam a àrts. 260 a 265. 

CAPíTULO X� 
Da Remissão do Imóvel Hipotecado� 

Arts. 267 a 277 - passam a arts. 266 a 276.� 

CAPíTULO XI� 
Do Registro Torrens� 

Arts. 278 a 289 - passam a arts. 277 a 288.� 
TíTULO VI� 

Do Registro da. Propriedade Literária,� 
Científica e Artística� 

Arts. 290 a 304 - supressão, Inclusive do Titulo e 
seu enunciado. 

TíTULO VII 
·Passa· a 

TíTULO VI 
Das Disposições Finais e Transitórias 

.Arts. 305 a 307 ~ passam a arts. 289 a 291. 
Art. 308. Passa a art. 292, com nova redação: 

"Art. 292. O encerramento dos livros em uso, 
antes da vigência da presente Lei, não exclui a 
va.lldade dos atos neles registrados, nem Impede
que, neles, se façam as averbações e anotações 
posteriores. . 

Parágrato único. Se a averbação ou anotação,' 
deve ser feita no livro D.O 2 do Registro de 
Imóveis, pela presente Lei, e não houver espaço 
nos anteriores Livros de Transcrição das Trans
missões, será aberta a ma tricula do imóvel." 

Art. 309. Passa a art. 293. 

Art. 310. Passa a arts. 294 a 296, com nova re
dação: . 

"Art. 294. Os oficiais, na data de vigência des
ta Lei, lavrarão termo de encerramento n·:lS 
livros, e dele remeterão cópia ao juiz a q\Ae 
estiverem subordinados. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimen
to Integral das disposições desta Lei, os livros 
antigos poderão ser aproveitados, até o seu es
gotamento, mediante autorização judicIal e 
adaptação aos n-ovos modelos, iniciando-se nova 
numeraçp.o. 
Art. 295. Esta Lei entrará em vigor no dia 1.0 
de janeiro de 1976. . 
Art. 296 .. Revogam-se a Lei n.O 4.827, de 7 de 
março de 1924, os Decretos n.06 4.857, de 9 de 
novembro de 1939,5.318, de 29 de fevereIro de 
1940, 5.553, de 6 de mala de 1940, e as demiUs 
disposições em ·contrário." 

Modelos Anexos - serão adaptados às disposições 
do art. 173. 

Art. 2.0 O Poder Executivo fará republlcar, no 
Diário Oficiai da União, o texto da .Lel n.o 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, eom as alterações decorren
tes desta e da Lei D.o 6.140, de 28 de novembro de 
1974.. 
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Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4.° Revogam-se a Lei n.o 6.064J de 28 de ju
nho de 1974 eas demais disposições em. contrário." 

RELATORIO N0 2, DE 1975-CN 

Da Comissão Misla incumbida de upreciur o velo presi
dencial ao Projelo de Lei n. OI, de 1975 (CI':) que "estabelece 
a descaracterização do salário mínimo como fator de correçào 
moneláriu e acrescenta purãgrafo único ao arllgo I. da Lei n· 
6.1047. de 29 de novembro de 19'..... 

R alar: Deputado Nelson Marchezan 

OS hor Prcsidcnte da RepúbliCa, no uso da atribuição contida 
nos artigo. 59. parágrafos .,. e 81, item IV, da Constituição. vetou. 
parcialmen . o Projelo de Lei n. I, de 1975 (CN), que estabelece "a 
do:scaracteriz ção do salário mínimo como fator de corr.cçào mone· 
lúia e acresce ta parágrafo único ao artigo lo da Lei n4 6.147. de 29 
de novembro d 1974". por considerar os dispositivos fulminados' 
contrários ao inte esse público. . 

O projeto a q se refere o veto presidencial resultou de Mensa
gem do Poder Execu ivo (Mensagem n4 32. de 1975 - nO 68/75 - na 
Presidência da Repúl:i 'ca) encaminhada ao Congresso Nacional nos 
termos do artigo 51, pa .. grafo 2- da Constituiçào.. 

Ã proposição do G verno foram apresentadas várias emendas, 
algumas das quais. na fo~a do parecer do Relator, acatadas pelo 
:Ienár~o. passaram a integr~projeto afinal aprovado c submetido 
~ sanç~o. 

O velo presid(ncial incide. exatamente sobre dí5posiiivos acres· 
centados ao projeto inicial em r zão de emendas sugeridas e aceitas 
no d(correr de sua lramilação. 

São os seguintes os dispositivo vetados: Artigo ,. 
a) item VI do parágrafo 1-: 
"V I .:- as apos(ntadorias e as pen ões regidas pela Lei n- 4.297. 

de 23 de dez(mbrode 1963;" 
b) parágrafo 20: 
••~ 2. - o disposto neste artigo nã s( aplica às penas pe

cllni~rias previstas cm'ld e aos valores mini s fixados para 'alçada e 
recursos par:1 os Tribunais'" 

Em relação ao item VI do parágrafo 10, qu resultou de emenda 
sugeridapdo ilustre Senhor Senador Nelson Car eira (emenda n- 2). 
o veto está assim justificado: 

, "Não cabem. com efeito, a invocação da ei n- 4.297. de 
23 de dezembro de 1963. por ter sido esta éxp\;amente re
vogada pelo artigo 89 da lei n9 5.698, de 31 e agosto de 
1971. que dispõe sobre as prestações devidas ao ex cimbaten, 
te segurado da previd~ncia social. Tais presta - es con
tinuarão 'sendo reajustadas sistematicamente, de aco o com 
o disposto no artigo 29 da lei ora sancionada.'·· 

Ainda que as intenções do nobre Senador autor das em'e das 
aceitas pelo não menos nobre Senador Relator e membros a 
comissão se coadunem com o esplrito do projeto. ressalta o Exe· 
cutivo que a anterior revogação da lei t~rna o dispositivo vetado ino· 
perante. 

No que conccrn.e ao parágrafo 2-, malêria igualmente introduzi· . 
da no proj(IO original por emenda do Congresso Nacion'al, de·inicia· 
tiva do Deputado Laerte Vieira (Emenda n. 3), acatada pelo Relato~ 

na forma e subemenda. as razões do veto estão consubstanciadas 
nos seguint lermos: 

" uanto ao § 2- do art. I- objetivando manter vin
. culados . o salário mínimo as penas pccuniárias previstas nos 

diferente códigos, assim corno os valores fixados para alçada 
e recursos' os Tribunais, tal norma iria frustrar o objeto prin· 
cipal da lei em sanção, qual seja o de evitar que a fixação do 
salário mini~o tenh:l repercussões gerais sobre a atividade 
econômica. ;}~ leis sociais e a vida dos cidadãos. fora. por· 
tanto, de seu Sentido como remuneração minima para o tra· 
balho. . \ 

Para substituir o salário mínimo. como elemento de refe· 
rência. será fixa o valor específico. reajustável periodica· 
mente. conforme o disposto no artigo 2- da lei nova. 

As penas pecu i:ír,ias e valores para recursos devem estar 
ligados ao sistema ecial de atualização monetária de que 
tr:lla o citado artigo. ais apropriado para esse fim que o sa· 
lário mínimo." . 

Ao apreciar o projeto disse nobre Senador Helvídio Nunes. re· 
lalor do Projeto:. 

"Com deito, :10 se pr urar estabelecer níveis mais con
dizentes com a realidade 'Iarial, provável que o reajus
tamento fuluro gire em torn de 40%. ~ de todo conveniente 
que tal percentagem, a mais Ita dos últimos .anos. não se 
constitua em fator de elevação e valores estranhos ti política 
salarial.·· 

Não foi menos clara a Mensagem qu ~~caminhou o projeto ini
ciai quando diz: 

"Propõe-se agora a dissociação. fim de que o Governo 
possa ex'ecutar uma política de salári mínimo em função de 
fatores a .ele' diretamente relacionados, orno 05 efeitos sobre 
o nívd de bem-estar dos trabalhadores, o emprego de mào
de-obra não qiúllificada. a capacidade absorçào das em
presas, etc. 

Evidentemente, a correção da distor. o apontada com 
refer~ncia 11 evoluçào do sàláriomínimo real no passado, de~ 

verá verificar-se de forma progressiva." 

. Fica evidenciado que o Poder Executivo deseja li erar o salârio 
mínimo de quaisquer conseqUências sobre outros selare econômicos 
e sociais. que possam impedir "uma política de saiário inimo em 
função de fatores a de diretamente relacionados". 

Cabe registrar que pelo artigo 2- e seu parágrafo ún o o Go
verno se obriga a estabelecer a atualizaçào monetária antes ita atra
vés do salário mínimo. com base nos fatores de reajustam to sa· 
I:lrial (artigos ,- e 2- da Lei nO 6.147 de 1974) "ácluído o coe ciente 
de aumento de produtividade", podendo conjugar tais fatores m a 
variação das Obrigaçõcs Reajustávcis do Tesouro Nacional (OR N). 

Cremos, com o exposto, haver propiCiado aos Senhores n
gressistas os elementos a uma justa decisão. ao apreciar o prese e 
vetO). aposto. vale ressaltar, dentro do prazo constitucionalmente e • 
tabelecido.. 

eo relatório. 
Sala das Comissões. em 28 de maio de 1975. - Senador Franco 

Montoro. Presidente - Deputado Nelson Marchezan. Relator - . 
Deputado Joio Castelo - Senador Henrique de La Rocque - Depu
tado Francisco Amaral. 


