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Administraçào, tslllremos cobrando. exigindo que ele c~rt\pra (, que 
anunciou, o que objetivou, o que se propôs a Jazer:em benelTcio da 
ChJadc de 511(1 ('aulo. 

o SR. PRESiDENTE (M"IlJl1hm Pinto) -Concedo a palavrt. 
fiO nuhre O':puladl' Airton Sandoval. . 

(I ;;iR....~IRTON SANDOVAL (Pronuncia o IlePlnte discurso.) 
... SI ,"":'llk1Hr, })r.~. Congreuístas, recebi hoje cópia de requeri~ 
'ruml" llP:IIVIIlJO pda Câmllra Municipal de' Franca. através do qual 
;l. <1<;!""1':'.I1 .-;,: ;\Iiqhêr(l !),1 !ll;;lÍcultilra fatos que vêm 'aconlecendo 
elll mInha r~glào c qnc cl'.lgeIll atiludes imedialas e ~nérgil,:í1s daquele 
Minislério, 110 seotidu de 50;: .garantir 11. preservação da fauna 
subaquática, do /tio Grande, ameaçada de extinçào em virtude da 
construção du bnrramens destinadas às t;livcrsas usinas hidrelétricas 
existenlcs ao longo daquele rio. ' 

Acontece, Sr. Presidente, 5r5. Congressistas. que as barragens 
eOl .Aua maioria nào possibilitam aus peixes condições de' alcançarem 
(1.; !1lvr.i~ ~I\rr.ri('rt:" c i~ll, por ocasião da desova - (enórneno da 
pW1CCll1a " •• Ijuundo (l~ pdAes procuralll a's nascentes dos rios p.ara 
deposilarem seus ovos encontram inexoravelmente a màrte ao atingi. 
rem as barragens, impossibilltados que estão de superá-las. 

N,,~tc momconto em que'li crise de alimentos ameaça o'mundo to", 
110. llilo .JC pode ~na:ber que na construçào das barragens nào si: 

, adotem medidas visando li renovação constante dos cardumes, asse· . 
gurandu fI normalidade de seu procC~o de· procriação. Aliás. nada 
mais simples do 'fue.M' con,"rulrem nai barragens escadas que permi
tam o acesso dos peixes às 6guas superiores. ,'. 

Mcdidastambém devem ser tomadas llClos~rgàoscompetentes, 
lendo-se em vislJl proibir o (echamenlo total dascomportaJ das re- ' . 
presas. permitindo-se com isso o esvaziamento complelO dos leitos 
dos rios. 

A n:5p1:iIO di~o, jornal de Franca denuncia a Usiná de Jaguara; 
no Rio rirandc:, pois ao fechar suas' comportas, delerminando o· 
.('.Carnen It) do IcÍlo d'o rio•.amorlandade de peixes ê enorme... 

PesCadores da região, revoltados com tais 'acontecimentos, 
('rOC:llraram em Franca o selor de Fiscalização dos Rccurs05 Natu. 
'~I'. ,.(,1.10 infm~nalJos, porém, que o setor de Segurança da Hidrelê· 
lriça lIâo I,umiliria a presença de seu pessoal J:las proximidades' da' 
:.ulia~.. ;;".'1; :,'Vl:rlg"w,;ii,~ lI,. irrcg1.llaridade. 

I\conleel: que l'~temunhas oculares afirmam 'que caminhÕes 
saem llalí carregados de "eix~ para locais desconhecidos. Afirmam 
que apanham quantos peixes querem e depois, para livrarem-se do 
mau cheiro que poderia advir com a deterioração do restante de pei
xes que não lhes interessou apanhar, abrem novamente:as comportas 
duraJlle algum tempo, para levar rio abaixo os peixes moribundos. 

Anr.guram que as margens do rio ficam replelas de peixes em de
l'.omposícào ao longo de mais de 30 quilômeuos. 

D~)ô;1 forma., ç" HITl d"pl~mcntt O~ responsllvcis pelas ref~ridas 
hidrelétricas: erram cru não construir naS barragens mecanismos que 
possibilitem nos peixes alcançarem as cabeceiras dos rios por .ocasião 
,In dct<:lva: erram: também, ao fecharem completamente as compor· 
!.aS,. Ptrju,ji~amcnte, determinando o eXlermlnio .de toneladas de 
peixes. . . . . 

Auinl, ê nosso dever' alertar as autoridades competentes para a 
ocorrência de lais falos. solicitando medidas urgenles que visem a 
preservar a rauna do \lio Grande. que eslÍ! em vias de eXlinguir.se. 

O SR. PRESIDENTE (Mala/bies PInto) - Concedo a palavra 
ao Sr. DepiltadoCotta Barbosa. 

o SR. COlíA BARBOSA (Pronuncla o sep/ate dlscuno.) 
SI'_ Prç~iden te. Srs, Congressistas, desejamos. nesta sessilo: do 
Con1;rcsâo Nacional.. dirigir um vctrroenleapelo ao Sr.' Diretor Sr. 
Direlor·Geral do DASP, no sentido de providenciar com toda·' ur· 
llo:nC1lA os clcmtntos neccsslirios à reclassificação dos servidores' civis 
lj~1 L;;ülh:l', . . . 

Em recente vj~ità àCom~silo de Scrviç()Pl1blico da C4marll dos 
Deputados. óSr. Diretor-Gcral do DASP e afirmou que is proVidên· 
cias jã vinham sc;ndo ultimadas para e'feti'!lLçiode tio justa medida. 

Reina entre todos aqueles que ~o no aguardo' desta iniciatIva 
verdadeiro Clima de apreensão. eis que o assunto vem-se aiTastando 
através doS tempos: .' . ' . ." ',' '.' .'. 

. A siluaçào dos menCionados servidores fi~mcada. dia .inlÚS· 
deliCada. mais difTcil, levando aodCsãni~o umi classe-que mereeÍl o 
mais alto. respeito'de toda Nação.· . . .' . 

Ainda eslasemana. rui proc:urado por um grupo de servidor~ 
da Diretoria de' Aeronáutica CiVil, os quais recllníavani nosSa 
coJ:lboraçào no sentido. de ser atendidoa 'seUs justos .anseios. 
Funcionários que prestaram concur$(ls Clllgidos por Lei catio apc:l\às : 
à espera de que lheS seja feita a devida justiÇa. '. . 

Receba, pois, Sr. Diretor do OA5P. o Bpelo~dc milhares de . 
brasileiros, através- da nossa palaVra, e que a rccJássilicaçio venha 
logo c cercada de toda justiça.·. . 

. . 

OSR. PRÉSIDENTÉ (Mala/bJesl 
res inscritos para breves comunicações: ( 

A Presidênciac:9nvoca sessuo Coe 
.dia 30, às 9 horas e 30 minutos, n~le pll 
çào. da discussão da Proposta de Emei 
1975. . 

.' . 

O SR. PRESIDENTE" (Maplhi 
finalidade da presente 'Sessão, o Sr. 19-5 
da Mensàgem Presidencial n' 37, de.l9i 

. .' J;: lida a squinte 

Lk~1 
&L 

\-\.."-.1;;;\\' \.,~&, 

. '. 

MENSAGEM N'37.DEI"!. CN 
(MeMallll " IJ!f1S.1Ili orfa->, 

Excelen~inós setihores ~mbl'Q8' cloCongresso.
Nacional: ... , '. . 

. Tenho·a. honra' de Bubnieter AeieV.ad& de11be1oaçio 
de VOssBoS' Excelê~cla.s, aCompanhado de Expos1C;~~ de 
MotivoS do senhor Mln..Ultro de Estado .da' J'ustlÇ, o 
anexo.· projeto de lei que ~·.altera ,d!spos1t1vQsda Lei 
D.o6.015, de 31 de 4ezembro de 19'13, que d1spõeaobre 
os registros púbUco$".·. .' '.' '" 

T~do emvl3ta. a entrada em ngor no dia. 1.° de .' 
julhopróx1mo da. Lei que ora se 'pretende alterar~ . 
solicito que a tram1taçãodo projeto .se faça de acOrdO 
com o cUsposto no I 2.° .do artigo .51 da Const1~ 
t)11ção. '.' ..' • . . . .. 

Brasllta, em 24 de abril de 1975. - ErneSto GeJse'I. 
G/OI31-B - Em: lO.' deabr1l de 1975 . . .' 

ExcelentisslIno Senhor Presidente da. RepÚbUca 

TenhO a honra de encam1nhara VOllS& ExCelên
cia Projeto que altera cl1sPositlvos daLel n.06.015, . 
de 31 de dezembro de 1973,. qUe dJspõe sobre os te·' . 
gistros públicos.' . . " '. ' .... 

O Projeto exclui da referida. Léia d1sclplbi.a do 
registro daS obras lntelectuiUs ..:-' deIiominação ~ue, 
em nossa. atual legislação especií'li:a, substitui. a .eX
pressão· propriedade .literária, .clentífica. e. a.rtíItica. 
-, uma vez que eJIte já se encontra reguladQ, de modo 
diverso, no Diploma Legal que l-eÚIl-e' 03 preceltoa
relativos ao el1re1to autoral e. d1l'e1tos .que' lhe são 
conexos: a Lei n.o 5.98&~ ele 14'de dezembro d.e19,73. 

No artigo 19, acrescenta o Pnljeto,para.· incor
porar a norma à lei de 'registros públ:lcos, um pará
grato, que estabelece que Unas certidões de registro 
civU, não se menc10náráa c1i'cunstâncla de ser. leg!o. .' 
tima, ou nãO, a!!llação. salvo a. requerime.ntodo p~•. 
prl0·.interessado, ou em. virtude ,'de. !1l:~p.ção 
judicial"; . , . . ",: . 

'. , 
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Em recente vj~ità àCom~silo de Scrviç()Pl1blico da C4marll dos
Deputados. óSr. Diretor-Gcral do DASP e afirmou que is proVidên·
cias jã vinham sc;ndo ultimadas para e'feti'!lLçiode tio justa medida.

Reina entre todos aqueles que~o no aguardo' desta iniciatIva
verdadeiro Clima de apreensão. eis que o assunto vem-se aiTastando
através doS tempos: .' . ' . ." ',' '.' .'.

. A siluaçào dos menCionados servidores fi~mcada. dia .inlÚS·
delicada. mais difTcil, levando aodCsãni~o umi classe-que mereeÍl o
mais alto. respeito'de toda Nação.· . . .' .

Ainda eslasemana. rui proc:urado por um grupo de servidor~
da Diretoria de' Aeronáutica CiVil, os quais recllníavani nosSa
coJ:lboraçào no sentido. de ser atendidoa 'seUs justos .anseios.
Funcionários que prestaram concurS(ls Clllgidos por Lei catio apc:l\às :
à espera de que lheS seja feita a devida justiÇa. '. .

Receba, pois, Sr. Diretor do OA5P. o Bpelo~dc milhares de .
brasileiros, através- da nossa palaVra, e que a rceJássilicaçio venha
logo c cercada de toda justiça.·. .

. '.

MENSAGEM N'37.DEI"!. CN
(MeMallll " IJ!f1S.1Ili orfa->,

Excelen~inós setihores ~mbl'Q8'cloCongresso.
Nacional: ... , '. .

. Tenho·a. honra' de Bubnieter AeieV.ad& de11be1oaçio
de VOssBoS' Excelê~cla.s, aCompanhado de Expos1C;~~ de
MotivoS do senhor Mln..Ultro de Estado .da' J'ustlÇ, o
anexo.· projeto de lei que ~·.altera ,d!spos1t1vQsda Lei
D.o6.015, de 31 de 4ezembro de 19'13, que d1spõeaobre
os registros púbUco$".·. .' '.' '"

T~do emvl3ta. a entrada em ngor no dia. 1.° de .'
julhopróx1mo da. Lei que ora se 'pretende alterar~ .
solicito que a tram1taçãodo projeto .se faça de acOrdO
com o cUsposto no I 2.0 .do artigo .51 da Const1~
t)11ção. '.' ..' • . . . ..

Brasllta, em 24 de abril de 1975. - ErneSto GeJse'I.
G/OI31-B - Em: lO.' deabr1l de 1975 . . .'

ExcelentisslIno Senhor Presidente da. RepÚbUca

TenhO a honra de encam1nhara VOllS& ExCelên
cia Projeto que altera cl1sPositlvos daLel n.0 6.015, .
de 31 de dezembro de 1973,. qUe dJspõe sobre os te·' .
gistros públicos.' . . " '. ' ....

O Projeto exclui da referida. Léia d1sclplbi.a do
registro daS obras lntelectuiUs ..:-' deIiominação ~ue,
em nossa. atual legislação especií'li:a, substitui. a .eX
pressão· propriedade .literária, .clentífica. e. a.rtíItica.
-, uma vez que eJIte já se encontra reguladQ, de modo
diverso, no Diploma. Legal que l-eÚIl-e' 03 preceltoa
relativos ao el1re1to autoral e. direitos. que' lhe são
conexos: a Lei n.o 5.98&~ ele 14'de dezembro d.e19,73.

No artigo 19, acrescenta o Pnljeto,para.· incor
porar a norma à lei de 'registros públ:lcos, um pará
grato, que estabelece que Unas certidões de registro
civU, não se mencionáráa c1i'cUIlStâncla de ser. leg!o. .'
tima, ou nãO, a!!llação. salvo a. requerime.ntodo p~•.
prl0·.interessado, ou em. v!rtuQe,'de. !1l:~p.ção
judicial"; . , . . ",: .

Administraçào, tslllremos cobrando. exigindo que ele c~rt\pra (, que
anunciou, o que objetivou, o que se propôs a Jazer:em benelTcio da
ChJadc de 511(1 ('aulo.

o SR. PRESiDENTE (M"IlJl1hm Pinto) -Concedo a palavrt.
fiO nuhre O':puladl' Airton Sandoval. .

(I ;;iR....~IRTON SANDOVAL (Pronuncia o IlePlnte discurso.)
... SI ,"":'llk1Hr, })r.~. Congreuístas, recebi hoje cópia de requeri~

'ruml" llP:IIVIIlJO pda Câmllra Municipal de' Franca. através do qual
;l. <1<;!""1':'.I1 .-;,: ;\Iiqhêr(l !),1 !ll;;lÍcultilra fatos que vêm 'aconlecendo
elll mInha r~glào c qnc cl'.lgeIll atiludes imedialas e ~nérgil,:í1s daquele
Minislério, 110 seotidu de 50;: .garantir 11. preservação da fauna
subaquática, do /tio Grande, ameaçada de extinçào em virtude da
construção du bnrramens destinadas às t;livcrsas usinas hidrelétricas
existenlcs ao longo daquele rio. '

Acontece, Sr. Presidente, 5r5. Congressistas. que as barragens
eOl .Aua maioria nào possibilitam aus peixes condições de' alcançarem
(1.; !1lvr.i~ ~I\rr.ri('rt:" c i~ll, por ocasião da desova - fenórneno da
pW1CCll1a " •• Ijuundo (l~ pdAes procuralll a's nasccntes dos rios p.ara
deposilarem seus ovos encontram inexoravelmente a màrte ao atingi.
rem as barragens, impossibilltados que estão de superá-las.

N,,~tc momconto em que'li crise de alimentos ameaça o'mundo to",
110. llilo .JC pode ~na:ber que na construçào das barragens nào si:

, adotem medidas visando li renovação constante dos cardumes, asse· .
gurandu fI normalidade de seu procC~o de· procriação. Aliás. nada
mais simples do 'fue.M' con,"rulrem nai barragens escadas que permi-
tam o acesso dos peixcs às 6guas superiores. ,'.

Mcdidastambém devem ser tomadas llClos~rgàoscompetentes,
lendo-se em vislJl proibir o fechamenlo total dascomportaJ das re- ' .
presas. permitindo-se com isso o esvaziamento complelO dos leitos
dos rios.

A n:5p1:iIO di~o, jornal de Franca denuncia a Usiná de Jaguara;
no Rio rirandc:, pois ao fechar suas' comportas, delerminando o·
.('.Carnen It) do IcÍlo d'o rio•.amorlandade de peixes ê enorme...

PesCadores da região, revoltados com tais 'acontecimentos,
('rOC:llraram em Franca o selor de Fiscalização dos Rccurs05 Natu.
'~I'. ,.(,1.10 infm~nalJos, porém, que o setor de Segurança da Hidrelê·
lriça lIâo I,umiliria a presença de seu pessoal J:las proximidades' da'
:.ulia~.. ;;".'1; :,'Vl:rlg"w,;ii,~ lI,. irrcg1.llaridade.

I\conleel: que l'~temunhas oculares afirmam 'que caminhÕes
saem llalí carregados de "eix~ para locais desconhecidos. Afirmam
que apanham quantos peixes querem e depois, para livrarem-se do
mau cheiro que poderia advir com a deterioração do restante de pei
xes que não lhes interessou apanhar, abrem novamente:as comportas
duraJlle algum tempo, para levar rio abaixo os peixes moribundos.

Anr.guram que as margens do rio ficam replelas de peixes em de
l'.omposícào ao longo de mais de 30 quilômcuos.

D~)ô;1 forma., ç" HITl d"pl~mcntt O~ responsllvcis pelas ref~ridas
hidrelétricas: erram ClU não construir naS barragens mecanismos que
possibilitem nos peixes alcançarem as cabeceiras dos rios por .ocasião
,In dct<:lva: erram: também, ao fecharem completamente as compor·
!.aS,. Ptrju,ji~amente, determinando o eXlermlnio .de toneladas de
peixes. . . . .

Auinl, ê nosso dever' alertar as autoridades competentes para a
ocorrência de lais falos. solicitando medidas urgenles que visem a
preservar a rauna do \lio Grande. que eslÍ! em vias de eXlinguir.se.

O SR. PRESIDENTE (Mala/bies Plnlo) - Concedo a palavra
ao Sr. DepiltadoCotta Barbosa.

o SR. COlíA BARBOSA (Pronuncla o sep/ate dlscuno.) 
SI'_ Prç~iden te. Srs, Congressistas, desejamos. nesta sessilo: do
Con1;rcsâo Nacional.. dirigir um vctrl"enleapelo ao Sr.' Diretor Sr.
Direlor·Geral do DASP, no sentido de providenciar com toda·' ur·
llo:nC1lA os clcmtntos neccsslirios à reclassificação dos scrvidorcs'civis
lj~1 L;;ülh:l', . . .

. .

OSR. PRÉSIDENTÉ (Mala/bJesl
res inscritos para breves comunicações: (

A Presidênciac:9nvoca sessuo Coe
.dia 30, às 9 horas e 30 minutos, n~le pll
çào. da discussão da Proposta de Emei
1975. .

.' .

O SR. PRESIDENTE" (Maplhi
finalidade da presente 'Sessão, o Sr. 19-5
da Mensàgem Presidencial n' 37, de.l9i

. .' J;: lida a squinte

Lk~1
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Por ontro lado, e acolhendo~gê3t6es do Insti 
tuto .aI: UcK1&tro Imob~ doBraiU, retonnula o . 
Projeto toC!o o .Titulo V ("Do Reglatro de Imóve18") . 
.da Lc1 D.o e.015, u fim de ap~eiçoBi o slatema da 

. matricula que ~se. Diploma. hitroduziu, em· caráter 
geral, no.nOMO ordenamento ·jurldico.Para iMo, reduz 
o Projeto a·clnco(5) 08 livros do Registro de Imóveis, 
elimInando, por demeceMAr10a à nOva s1lItemátlca,os 
de números " ("Regtatros Diversoa"), 7 ("Registro de 
IncorporaçON") e 8. ('"LoteamentAl").COm· efeito, 
1Ielo· ldatema dO Projeto, todoaoa .atoa referentes a 
detenn1nll.dolmóvel lerão conaJgnadoa no Uvro n.o 2 
(''RelfJ,stro Geral"), ao paaso que 08 que digam l'es~ 
peito li proprledll4c imobJllãr1a, mas não se refil'am 
d1retàmente .a imóvel matriculado - como, por exem
plo, It· em1alAo .de debêntures abonada por b1poteca· 
ll~ i.:ntl.cle..'le. .\lll cédulu de cridito rural. ou lndus-· 
~rlAJ, lucon-ven\;ôes antenupC1a1s· -, figurarão no . 
Uvro nfl ~ ("Rci1ttro Aux1Uar") ~ .. AdemalB, ·estabelece 
t.t jI.f'(I)f;ic d!tclpllna ma1B técn1ca para o· procesaa
mente da dlivJd"; não cl1attnlUe - já que as engloba. 

. no termo n,utro - 's tranacrlçio da 1nserlção; e, 
.empre que pó.fve1, nio reproduz oarequJsitos ex1g1
doa poroutrall le1B para. o reptro de determ1nadoa 
atos, evitando, aaslm, que, com a modWcação desta· 
nesse particular, .e tenha de alterar, também, alei . 
de rel1ltIlla p6bUeoa~ . .. .• . 

Estaa,8eDhor Prea1dente, IB principais inovações 
que aproaenta· o Projeto de LeI Que ora submeto. à 
eonsidern.ção de Vossa Excelência. .. . . 

. Aproveito a oportiln1d&de para· renovar a Vo:I8a· 
Excelência protatoa .deprofundo reapeJto. - Armán-' 
40 hldo, Mln1atro da lU1tlça. . 

PKO.JE'l'() DE LEI N.O 3, DE 1975-CN 
. ..lIteI'a dlapGBiiiY. 'd& LeI JLo 8.015, de. SI 
4e 4aelDbro de 1973. liDe dispõe IIObreos rerts-
V. públ1coe. . .. . .
 

O cOngreasóicacional decreta:
 

Art. 1.°. A Lei nP 8.015, de 31 de dezembro de
 
1973, vigorará com as 5egu1ntesmo.d1!ica~:
 

"Art:.1.° ;~; .. , ~ ; . 
11.o Esses reglatrossáp:
 
l-o reg1strocivll de pessoas naturais;.
 
11 -o registro civil de peasoas Juridicaa;
 

m - o registro de tftulO8 e documentOs;
 
IV -: o registro de imóve1l. .
 
I 2.° O regiatro mercantil e de obras inte


lectuala se regem por leis próprias. . 

. Art. 19. . ....•.••........................ 

. I 1.0 j:. facultado ofomecln1ento de cert1- .. 
dio de Inteiro teor, med.1ante reprodução· por . 
(otocópla, xerocópia ou qualquer ..outroslstema .. 
Ilqu1valente. .. . 

• 2.°. . '•.... e.e ••••••• e._ ~ . 

I 3.° Nas certidões de registro civll; nãO se 
mencionará a c1r1::unstincJa de ser legitima, ou 
não, a· tlUaçãO,8a1vo .al'equerlmento do Próprio 
intereMado, ou em virtude de· determinaçãO .. 

. JudJclaL 

TtrUtD V·· 
. Do Bepstro de IJIIóveJII 

. .. CAPtTOLO I . 

Du Atrlbalçóell . 
Art. 168. No ~giBtro de Im6velB, além da 

matricula, s~ fe1tos: •.. . 

· I -: o registro; 
1) . da lnstltu1ção de bem de famll1a; 
2) . das hipotecas Jegaf.iJ. jud1é1alB· e cem· 

venclonaJB;.· .. ... . 
· 3) dos contratos -ele locaÇAo de prédloil, noa 

quais tenha sido consignada cü.uauJa de vigên
cia no Cll$O de al1enaçio dJL: coisa locada; . 
. . 4) .00 penhOr .de m44timu e· d~ àp&relbo, . 
ut11Jzados na indústria, 1DBtaladoa e em f1mc1O
namento, com Da i'eapectlvoa pertentes. ou .aem . 
eles; . ....••............•........... 

· 5) .das penhoraa,arre:stoa ·eseqtieatr08. de 
Imóveis; . 

6) da.; servidões em .geral; .. . .... . 

· 7) .do usurru~·· e •do ~ SObre· imóveis e 
fiabita~ão, .quando .nãO resultarem do d1re1to 
de fam1l1a; . ... . 

· ... 8)· das· rendu eonat1tuidU IObre· !móve1a 
ou à. elesv1nculadas pcir .d1ç081~ de últlina 
vontade; ". . 

. ·9)· dOS contratos de. compromJalo de- C()D1
· pra e· venda., de ceaa,lo deste ·e :de promeaaa de 

cessão, sem cláuswa ·de artepeJ1dimenw,que . 
.tenham por objetolmóve1l ilio loteados e cujo. 
preço tenha sido pago no ato de aua cele~ração,. 
ou deva sê-lo· a .prazo, de uma só vez· 0\1 em 
prestações;· . . . 

10) ~a ent1teuae;
 
11) da. antlçrese; .. . . .
 
12) das· ConvençÕes. antenupc1aLl;·
 

13) das cédUlas de créd1torural; . 
14) dlUl cédulaade créd1toindliStr1a1; 
15) dos .contratos· de ... ~~ . rural; . 

16) . dos em1)rést1moa por· obrlPÇões ao 
· portador ou debêntures, inclusive as convem

ve13em ações;.· . . . . 
17) das .·incorporações, .lD.stftuiÇÕeS e eon

venc;õesde c<mdomfn1o; ..... 
·18) dos contratos de promeSsa de vendá, 

ce6Sãoou promeasa. de eeaaão de·tuúdades:autô-· 
nomas condom1n1a15 a: que alude a Lei n.°4.591, 
de 10 de dezembro de .1964. quando a ineol'PO.
ração ~u a. lnstlt1i1C;ão de condominlo. se •. :o't- .. 
mallZar na. vigência. desta LeI; .... .. 

19) .dos loteametitos· urbanOs· e i1ua1s; 
20). doa contratos de promeaaa de compra 

e veDdllldeterrenos loteados emcoJitormidade 
cOm o Decreto-lei n.O 58, de. lO de dezembro de· 

· 1937, e reSpectiva ceSsão e promeSsa. dece.Yão, 
quando. o loteamento se fo~ na 'I1géncla
desta LeI; . . .. 

211 du: citações .de aições re.aJa OU peBlioaJS
relperseéutór1a8, relativas a. Imóveis; . ... 

22). das se~tençlUlde desquite e de nuli
dade ou anulação de ~asamento, quando, nu 

. , 

DIÁRIO D() CONGRESSO NACIONAL
. .

Por ontro lado, e acolhendo~gê3t6es do Insti
tuto .aI: UcK1&tro Imob~ doBraiU, retonnula o .
Projeto toC!o o .Titulo V ("Do Reglatro de Imóve18") .
.da Lc1 D.o e.015, u fim de ap~eiçoBi o slatema da

. matricula que ~se.Diploma. hitroduziu, em· caráter
geral, no.nOMO ordenamento ·jurldico.Para iMo, reduz
o Projeto a·clnco(5) 08 l1V1'08 do Registro de Imóveis,
elimInando, por demeceMAr10a à nOva s1lItemátlca,os
de números " ("Regtatros Diversoa"), 7 ("Registro de
IncorporaçON") e 8. ('"LoteamentAl").COm· efeito,
1Ielo· ldatema dO Projeto, todoaoa .atoa referentes a
detenn1nll.dolmóvel lerão conalgnadoa no Uvro n.o 2
(''RelfJ,stro Geral"), ao paaso que 08 que digam l'es~
peito li proprledll4c imobJllãr1a, mas não se refil'am
d1retàmente .a imóvel matriculado - como, por exem
plo, A· em1alAo .de debêntures abonada por b1poteca·
ll~ i.:ntl.cle..'le. .\lll cédulu de cridito rural. ou lndus-·
~r.lAJ, lucon-ven\;ôes antenupC1a1s· -, figurarão no .
Uv~o nfl ~ ("Rci1ttro Aux1Uar") ~ .. AdemalB, ·estabelece
t.t jI.f'(I)f;ic d!tclpllna ma1B técn1ca para o· procesaa
mente da dlivJd"; não cl1attnlUe - já que as engloba.

. no termo n,utro - 's tranacrlçio da 1nserlção; e,
.empre que pó.fve1, nio reproduz oarequJsitos ex1g1
doa poroutrall le1B para. o reptro de determ1nadoa
atos, evitando, aaslm, que, com a modWcação desta·
nesse particular, .e tenha de alterar, também, alei .
de rel1ltIlla p6bUeoa~ . .. .• .

Estaa,8eDhor Prea1dente, IB principais inovações
que aproaenta· o Projeto de LeI Que ora aubmeto. à
eonsidern.ção de Vossa Excelência. .. . .

. Aproveito a oportiln1d&de para· renovar a Vo:I8a·
Excelência protatoa .deprofundo reapeJto. - Armán-'
40 hldo, Mln1atro da lU1tlça. .

PKO.JE'l'() DE LEI N.O 3, DE 1975-CN
. ..lIteI'a dlapGBiiiY. 'd& LeI JLo 8.015, de. SI
4e 4aelDbro de 1973. liDe dispõe IIObreos rerts-
V. públ1coe. . .. . .

O cOngreasóicacional decreta:

Art. 1.°. A Lei nP 8.015, de 31 de dezembro de
1973, vigorará com as 5egu1ntesmo.d1fica~:

"Art:.1.° ;~; .. , ~ ; .
11.o Esses reglatrossáp:
l-o reg1strocivll de pessoas naturais;.
11 -o registro civil de peasoas Juridicaa;
m - o registro de tftulO8 e documentOs;
IV -: o registro de imóve1l. .
I 2.° O regiatro mercantil e de obras inte

lectua1ll se regem por leis próprias. .
. Art. 19. . ....•.••........................

. I 1.0 j:. facultado ofomecln1ento de cert1- ..
dio de Inteiro teor, medIante reprodução· por .
(otocópla, xerocópia ou qualquer ..outroslstema ..
Ilqu1valente. .. .

• 2.°. . '•.... e.e ••••••• e._ ~ .

I 3.° Nas certidões de registro clvll; nãO se
mencionará a c1r1::unstincJa de ser legitima, ou
não, a· tlUaçãO,8a1vo .al'equerlmento do Próprio
intereMado, ou em virtude de· determinaçãO ..

. JudJclaL
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TtrUtD V··
. Do BerJstro de IJIIóveJII

. .. CAPtTOLO I .

Du Atrlbalçóell .
Art. 168. No ~gIàtro de Im6velB, além da

matricula, s~ fe1tos: •.. .
· I -: o registro;
1) . da lnstltu1ção de bem de famll1a;
2) . das hipotecas Jegaf.iJ. jud1é1alB· e cem·

venclonaJB;.· .. ... .
· 3) dos contratos -ele locaÇAo de prédloil, noa

quais tenha sido consignada cü.uauJa·de vigên-
cia no Cll$O de al1enaçio dJL: coisa locada; .
. . 4) .00 penhOr .de m44timu e· d~ àp&relbo, .
ut11Jzados na indústria, 1DBtaladoa e em f1mc1O
namento, com Da i'eapectlvoa pertentes. ou .aem .
eles; . ....••............•...........

· 5) .das penhoraa,arre:stoa ·eaeqtieatr08. de
Imóveis; .

6) da.; servldõesem· geral; .. . .... .

· 7) .do usurru~·· e •do ~ SObre· imóveis e
fiabita~ão, .quando .nãO resultarem do d1re1to
de fam1l1a; . ... .

· ... 8)· das· rendu eonat1tuidU IObre· !móve1a
ou à. elesv1nculadas pcir .d1ç081~ de últlina
vontade; ". .

. ·9)· ~os contratos de. compromJalo de- C()D1-
· pra e· venda., de ceaa,lo deste ·e :de promeaaa de

cessão, sem cláuswa ·de artepeJ1dimenw,que .
.tenham por objetolmóve1l ilio loteados e cujo.
preço tenha sido pago no ato de aua cele~ração,.
ou deva sê-lo· a .prazo, de uma só vez· 0\1 em
prestações;· . . .

10) ~a ent1teuae;
11) da. anticrese; .. . . .
12) das· ConvençÕes. antenupc1aLl;·

13) das cédUlas de créd1torural; .
14) dlUl cédulaade créd1toindliStr1a1;
15ldos· contratos· de ...~~ . rural; .

16) . dos em1)rést1moa por· obrlPÇões ao
· portador ou debêntures, inclusive as convem-

ve13em ações;.· . . . .
17) das .·incorporações, .lD.stftuiÇÕeS eeon-

venc;õesde c<mdomfn1o; .....
·18) dos contratos de promeSsa de vendá,

ce6Sãoou promeasa. de eeaaão de·tuúdades:autô-·
nomas condom1n1a15 a: que alude a Lei 0.°4.591,
de 10 de dezembro de .1964. quando a ineol'PO.
ração ~u a. lnstlt1i1C;ão de condominlo. se •. :o't- ..
mallZar na. vigência. desta LeI; .... ..

19) .dos loteametitos· urbanOs· e i1ua1s;
20). doa contratos de promeaaa de compra

e veDdllldeterrenos loteados emcoJitormidade
cOm o Decreto-lei n.O 58, de. lO de dezembro de·

· 1937,e reSpectiva ceSsão e promeSsa. dece.Yão,
quando. o loteamento se fo~ na 'I1géncla
desta LeI; . . ..

211 du: citações .de aições re.aJa OU peBlioaJS
relperseéutór1a8, relatlvas a. Imóveis; . ...

22). das se~tençlUlde desquite e de nul1
dade ou anulação de ~asamento, quando, nu

. ,

http:��............�
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re.spectivAa part1J.b8s, existirem imóveis ou dl- . 
leitos rea.1a sujeitos a regiatro; . 

23) dC8 julgados e atos jurídleos entre vi
vos que dlvld1rem Imóveis ou os demarcàrem 
1nelwlve nos CSOOB de Incorporação que resul~ 
tarem emoorultitulçi\.O de condominio e atlibul
rem uma ou ma1s unidades aos lncorvoradores; 

24) das sentenÇAS que nos inventários, 
arrolamento::; e Pl1rtllhas adjudicarem bens de 
raiz em pagamento das dividas da. herança;· . 
. 25} dos lltoll de entrega de legados de lmó
ve1B, . dos torma1a de partilha e das sentenças 
de a.djudlcação em inventário ou arrolamento 
quando não houver partUha; 

26) da. arrema.ta.~o eda adj udicação em 
haata p~blle.; . . . 

27) do dote; 
28) das sentenças declaratórias de usucapmo: . 
29) dll.compra e venda purri. e da. condi

danaI; 
~'O) da permuta:· 
SI) da dação em pagamento; 
~2) d/lo transferência. de Imóvel a socieda

de, quando Integrar quota. soclali· . 
33) da doação entre vivos;· 
34) da~esapropr1ação amigável e das sen


tençaa que. em processo de desapropriação, fl 

xa.rem o valor da indenização;
 

n - a averbação: 
1) daa convenções antenupciais .e do re

gime de bens diversos do legal, nos registros 
referentes a lmóvcls ou a direitOs reais per
tencentes a qualquer dos cônjuges, Inclusive os 
.u:lqu1r1do.s posteriormente ao caaamento; . 

z) por clI.Dce!amento,daextlnçáo dos ônWl 
tl direlliQs rea.1s; . 

3) dos oontratos de promessa de compra e
venda. das eessões e das promessaa de. cessão a 
que alude o Decreto-lei· n.O 58, de 10 de dezem
brodc 1937, quando o loteamento se tiver for
.mallzado anteriormente à vigência desta Lei; 

4) da mudança de denominação f:.de nume

ração dos prédios, da edificação,. da reeoIlBtru

ção, da demolição, do desmembramento e do lo

teamento de imóveIS;
 

5) da alte:rn.ção do nome por casamento ou 
pnr desquite, OU, ainda, de outrasclrcunstânclas 
IHl.~, de qualquer· modo,· tenham influência no 
iegIstro ou nas pessoas nele Interessadas; . 

6)· dos atos pertinentes a unidades autôno
mas condom1n1alB a qUe alude à Lei n.a 4,591, 
de 10 de dezembro de 19M, quando alncorpo
mçií.o tiver s1do tormalU ada anteriormente à 
vigência desta Lei; 

7> das .cédullishlpotecárias; 
. 8) da caução e da cessão fIduc.lária de di

reitas relatlvosa Imóveis; .. 

9) das sentenças de separaçeo de dote; 
10) do restabelecimento da sociedade con

jugal: . 

. . 

. 11) dli.a cláusulaa de ·1nallfmallUldade,im-· . 
penhorab1l1dade e lnecmw'11cabUldade Impostas 
a Imóvei3, bem com() daconstitulçáo de fic1el
COIlÚS8O; _ ..... . .... 

. .' . 

· . 12) daS dec1sõea, reeurl108 e ..eus ef~toaqUe· 
tenh~ por objeto atos ou titulas registrados 
ou averbados. ,.. ... . ... . 

· Art; 169; .Na desJgnação g~nériCa de· re~
 
ristro, co!1S1deram-se· engwbadas a iDselição é a
 

· ~riçao a que Bereferem aS lE!ls civis..
 

Art. 170 . . Todos os atos enumerados nou
·tlgo antertor são obrigatórios,. eefetuar-se-ão 
no cartório da. .situação do Imóvel, salvO: . 

.1 - IUJ averlia~8,que serão· etetuadu na 
matricula ou à margem do registro a. que· se 
referirem, ainda Que o Imóveltenhapaasado lL 
pertencer a outra elrcunsci'lção;. . .. 

n - ésreglstrQa· relatlvo$ a imóveis· II1t~ 
dos· em comarcas· ou e1tcunBcr1ç6es UmitrofeS 
Que serão feltoa· em todaa elas.. . . , 

. Art. 171. •O .desmembramen~ . tenitori~l··· 
posterior ao reg1stro não exige sua. repetição no
novo cartório. ..... .... 

Art. 172. Os atoarelatlvoa a. vlaat6rreas 
serão registrados no cartórloeorrespondente à 
estaçãolniclal da respectiva linha. ... . 

CAPrroLo. n . 
Da EScritUração· 

. Art. 173.· No Regl8tro.~ Im6ve18 aerão te1- .. 
tos, .nos termos.desta Lei, o registro e a.. aver

. bação dos titulos OU atos conatltutlvos, dec1&
· ratórlos, translatlv:ose extlntlvosde dlreitoa 
reais sobre lm6-velsreconhecldos em .lei, .ter . 
Vivos oa mortlscausa, quer Para sua ·constltul-. 
ção, transferência e extinção, Quer para sua· va-. 

· lldade em relação a terceiros, quer para 5Ua. 
cl1sponlbllldade. ... . . . 

Art. 174. H8.verá, no Re~tro de ImóveJs, 
os segUintes Uvros: . . . 

1-:.. Livro n.o 1- Protocolo;
 
n ...,.. Livro n.0 2- Registro Geral;
 
m _ LIVron.o 3 - Registro AuxUlar ;
 
IV ,..... Livro n.o4 -:- Indicador Real:
 
V -Livro. n~o 5 - IDcl1éador Pesso~
 

Art. 175~O Livron.° 1 - ProtOcolo""": ser
virá para apontamentQ. de todos os titulos .. 
apresentados dla.r:lamente,. r~sal.vad0 o .cUs:-. 
P9sto no art. 12, parágrafo ún1co~ 

Art. 176. sãO requisitos da..· escrituração do 
Livro n.0 1- Protocolo: .. .. 

. I -.;. o número de ordem que segUirá lnde~ 
f1n1da,mente, nos livros da· mesma espécie: . 

iI- a data. da apre:;entaçáo; 
m-o nome· do apreseniante; 
IV ~ a· naturezafomial do ·titulo; 
.V -. os atos Que formalizar, resumidamen

te mencionados. . . . . .. 

'!lara dos Deputados
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re.spectivAa part1J.b8s, existirem imóveis ou dl- .
leitos rea.1a sujeitos a regiatro; .

23) dC8 julgados e atos jurídleos entre vi
vos que dlvid1rem Imóveis ou os demarcàrem
1nelwlve nos CSOOB de Incorporação que resul~
tarem emoorultitulçi\.O de condominio e atlibul
rem uma ou ma1s unidades aos lncorvoradores;

24) das sentenÇAS que nolS inventários,
arrolamento::; e Pl1rtllhas adjudicarem bens de
raiz em pagamento das dividas da. herança;· .
. 25} dos lltoll de entrega de legados de lmó
ve1B, . dos torma1a de partilha e das sentenças
de a.djudlcação em inventário ou arrolamento
quando não houver partUha;

26) da. arrema.ta.~o eda adj udicação em
haata p~blle.; . . .

27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usuca-pmo: .
29) dll.compra e venda purri. e da. condi-

danaI;
~'O) da permuta;·
SI) da dação em pagamento;
~2) d/lo transferência. de Imóvel a socieda

de, quando Integrar quota. soclali .
33) da doação entre vivos;·
34) da~esapropr1ação amigável e das sen

tençaa que. em processo de desapropriação, fi
xa.rem o valor da indenização;

n - a averbação:
1) daa convenções antenupciais .e do re

gime de bens diversos do legal, DOS registros
referentes a lmóvcls ou a direitOs reais per
tencentes a qualquer dos cônjuges, Inclusive os
.u:lqu1r1do.s posteriormente ao caaamento; .

z) por clI.Dce!amento,daextlnçáo dos ônWl
tl direlliQs rea.1s; .

3) dos contratos de promessa de compra e
venda. das eessões e das promessaa de. cessão a
que alude o Decreto-lei· n.O 58, de 10 de dezem
brodc 1937, quando o loteamento se tiver for
.mallzado anteriormente à vigência desta Lei;

4) da mudança de denominação f:.de nume
ração dos prédios, da edificação,. da reCOIlBtru
ção, da demolição, do desmembramento e do lo
teamento de imóveIS;

5) da alte:rn.ção do nome por casamento ou
pnr desquite, OU, ainda, de outrascircunstânclas
IHl.~, de qualquer· modo,· tenham influência no
iegIstro ou nas pessoas nele Interessadas; .

6)· dos atos pertinentes a unidades autôno
mas condom1n1alB a qUe alude à Lei n.a 4,591,
de 10 de dezembro de 19M, quando alncorpo
mçií.o tiver s1do tormalU ada anteriormente à
vigência desta Lei;

7> das .cédullishipotecárias;
. 8) da caução e da cessão fIduc.lária de di-

reitas relatlvosa Imóveis; ..

9) das sentenças de separaçeo de dote;
10) do restabelecimento da sociedade con-

jugal: .

. .

. 11) dli.a cláusulaa de ·1nallfmallUldade,im-· .
penhorab1l1dade e lnccmw'1icabUldade Impostas
a Imóvei3, bem com() daconstitulçáo de fidei-
comisso; _ ..... . ....

. .' .

· . 12) daS dec1sõea, reeurl108 e ..eus ef~toaqUe·
tenh~ por objeto atos ou titulas registrados
ou averbados. ,.. ... . ... .

· Art; 169; .Na desJgnação g~nériCa de· re~
ristro, co!1Sideram-se· engwbadas a iDselição é a

·~riçao a que Bereferem aS lE!ls civis..

Art. 170 . . Todos os atos enumerados nou-
·tlgo antertor são obrigatórios,. eefetuar-se-ão
no cartório da. .situação do Imóvel, salvO: .

.1 - IUJ averlia~8,que serão· etetuadu na
matricula ou à margem do registro a. que· se
referirem, ainda Que o Imóveltenhapaasado lL
pertencer a outra elrcunsci'lção;. . ..

n - ésreglstrQa· relatlvo$ a imóveis· II1t~
dos· em comarcas· ou e1tcunBcr1ç6es UmitrofeS
Que serão feltoa· em todaa elas.. . . ,

. Art. 171. •O .desmembramen~ . tenitori~l···
posterior ao reg1stro não exige sua. repetição no
novo cartório. ..... ....

Art. 172. Os atoarelatlvoa a. vlaatérreas
serão registrados no cartórloeorrespondente à
estaçãolniclal da respectiva linha. ... .

CAPrroLo. n .
Da EScritUração·

. Art. 173.· No Regl8tro.~ Im6ve18 aerão te1- ..
tos, .nos termos.desta Lei; o registro e a.. aver-

. bação dos titules OU atos conatltutlvos, dec1a.-
· ratórios, translatlv:ose extlntlvosde direitos
reais sobre im6-velsreconhecldos em .lei, .ter .
Vivos oa mortlscausa, quer Para sua ·constltul-.
ção, transferência e extinção, Quer para sua· va-.

· lldade em relação a terceiros, quer para 5Ua.
cl1sponlbllldade. ... . . .

Art. 174. H8.verá, no Re~tro de DnóveJs,
os segUintes Uvros: . . .

1-:.. Livro n.o 1- Protocolo;
n ...,.. Livro n.0 2- Registro Geral;
m _ LIVron.o 3 - Registro AuxUlar ;
IV ,..... Livro n.o4 -:- Indicador Real:
V -Livro. n~o 5 - IDcl1éador Pesso~

Art. 175~O Livron.° 1 - ProtOcolo""": ser
virá para apontamentQ. de todos os titulos ..
apresentados dla.r:lamente,. r~sal.vad0 o .cUs:-.
P9sto no art. 12, parágrafo ún1co~

Art. 176. sãO requisitos da..· escrituração do
Livro n.0 1- Protocolo: .. ..

. I -.;. o número de ordem que segUirá lnde~
f1n1da,mente, nos Uvros da· mesma espécie: .

iI- a data. da apre:;entaçáo;
m-o nome· do apreseniante;
IV ~ a· naturezafomial do ·titulo;
.V -. os atos Que formalizar, resumidamen-

te mencionados. . . . . ..
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Art.. 17'1. O Llvron.o 2 ,-'-Registro Geral
 
-será destinado à matricUla doslmó,vefa e ao
 
f'CSllltro oli, averbação dosa~s relacionados ,no
 
~rt, HO ~n!l.o atx1bufd04I1OUvro n.O 3. '. '
 

Paré.l%'llfo único. A escrituração do IJvro. 
n,l' ~ ObCldeccro às segu1nt~ normlU!: " , , ' 

'I - cada imóvel terá matricula própria" 
, Que !Selá aberta por ocasIãO do primeIro regls
tro a aer felto na ~gênela desta Lei; , 

II - aio requJaltos da matricula: , 
1) o número de ordem, que aegu1iá ao in


flnlto;
 
2) a,data; 

, 3) a Identificação do iMóvel, feIta mediante
 
IndIcac;ão de Buas caracterilltlcas e confronta

ções, local.1zação, área e denominação, se ru

rnJ: ou logrndouroe nlÍmero, se UrbanO,' e sua
 
dl;1l1g.unçlío cadastral, se houver; , 

1\1 o nome, ,dODuc1l1o e naclonalldade do
 
pwp.letilrt!l, bem como: '
 

, li) tratando~se de pessoa fIs!ea, o estado 
civll, a prof1s8ão, o número de 1nscriçãono Ca" 
dlUrl.ro de Pessoas Ffslcas do M1n1stério da Fa.-, 
zenda ou do ReR1lJt;ro Geral da. cédula de Iden
tidade, ou, à falta deste, lIUa. flltação;, " 

b) tratando-se de pessoa, JuridIca, ii. sede', 
aoclal e o, número de Inscrição no Cadastro Ge- ' 
ral de OOntrlbuintes do Minlstério' da' Fazenda; 

li - são requ1S1tos do regiStro no Llvro 
n.°2:' " 

U 11. data; , "
 
2) (J nome, domIcillo e nacIonalldade do
 

tranllmltente, ou do. devedor, e do adquIrente,
 
QU eredor, bem como: '
 

.) tra.tando~ de pessoa fIslca, o estado ci
vil, 11. proflBllão e o número de inscrição no Ca
daatro de Pessoas Físicas do M1n1stério da Fa- . 
zenda OU do Registro Geral da cédula de Iden
tidade, ou. ,lL falta, deate, .sua. f1llação; 

. b) tratando-se dépessoaJulidIca, a sede
 
aoCta1 e o· número de lnscri~ão no cadastro Ge

ral de oontrtbulntes do MIntstérto da Fazenda.;
 

3) o titulo da tramm1sllãoou doÕDUS; 

4) a forma do titulo, sua. procedência. e _ca.
ractmzação; .' , 

,li> g valor elo contrato, da ,cowa ou da. di
vldil.. prazo desta, condições e mals espec1fica
ÇÔell, lnclWllve os Juros; se houver. 

Art. 178. o Livro n;o 3--'Re~tro AuX1Uár 
_ será destinado ao registro dos a.tos que, sen~ 
do u.tr1buidos ao Reglstro de Imóve!a por d1.s
poSição lega!, não dIgam respeito diretamente 
a Imóvel matriculado.' . . 

Art. 179. RegiStrar-se-áó no Livro n.o 3---:' 
Registro Auxiliar: . 

I - a emissão de debêntures, sem prejuizo
do registro eventual e definitivo, na matricula,
dotm6vel, da hIpoteca, anticrese Ou ,penhor que 
abonarem especialmente ta1s em1Mães,' firman
dQ~llc pela ordem do reglstroa prloridadeen
tt'e 1Ul' séries de obrigações emitidas pela ,80- . 
«:lcdade; ., 

li - a.s cédulas de crédito rural e de cré
dito Industrial, aem prejuizo do registro da hi
poteca. cedularj , 

m ~ uconv.enç6es de eondoumilo; .... ,. 
IV -,o pei1hor de mAq11Ülas e 'de aparelhos 

',ut1llzadc:ia na tnd1latrJa, lnata1adoa eem fUli 
cIonamento, , eom 08 l'e&peetlvos pertences ou· 

, Bemel~a; . , . ',' 

, V ~ aa convenções antenupcliJ.s; .
 
.VI - os· contratos. de penhor rural; .
 

· VII ......, os tltuloaque a requerimento do in
teressado,' forem regIstrada. no seu inte1roteor, 
sem preJu1zo do ato praticado no Uno D.o 2. ' 

Art. 180. O Livro n.o • - Ind1cador Real . 
- lerá o· repoaltói'1o de. todos 08 lmóveu que fi
gurarem nos demats ltvros, devendo oonter sua 

· Identificação, reterênc1a a08 n límel"Os de ordem 
dos outros llvros e anotações' necessútlUl. 
. , 11.0 Se não fOr ut111Zado 081.;teina, de fi
chas, o Livro n.o • conterá; aInda,.o nÍUDe1'O de 
ordem que, .egulri tndet1nJdamente, llO8 .ltvroa 
da mesmaespéc1e., . 

, 12.0 'AdOtado o s1stema pr~v1atono pará
grafo precedente. 08 'oflc1a1a deverão ter, para 

· a.UX1llar .a.conauIta um' llVJQ-lndIce ou fichas 
pelas ruas, q~do .ae tratar de1m6veJa urbanos, 
e peJoa nomes e altuaçóe8, ql18I1dO. rui'ata.' , 

Art. iSl ~ O Lim) n.O 5 - IndieadorPes
'.soaI -, i:Uvid1do a1fab~tleaménte, aeriorepo
attórto doa nome. de todas aap.,.aa que, In- . 
dividual ou coletivamente,' ativa' ou .pas.ha- ' 
mente, dlretaou indiretamente, fIgurarem noa 
dema1a llvros, fazendo-se refeüJ1c1a 80& respt!C
tiv~ nÚDlero.s de ordem.. ' 
, , Parigrafo 'l1n1eo ;Se não: forutlllzado o ' 
atateina de ftehaa, o LiftÓ ~o S',conteri,'iJnda, 
o número de ordem de, cada. letra 40 álfabeto, 
'Que seguirá lndef1n1damente, 1108 llVlO8 da: mes
ma espécIe., O. oficlala poderão adOtar para 
aUX1llar ai bU8C&l um llvm-ludtce 0l1fJch81 em 

, ordemalfabéUea. ' . . 

, Art. 182. pOderio ser abertos e esc:r1tUra
dos, coneomItantemente, até' dez (10) .ltvroll de 
RegIstro Geral, obedecendo, neste caaQ, a 8ua 

· escrituração ao alPrtsmo final da matricula,
sendo,' as matriculas de nÚIJieztl ,fInal um. (1) 
feItas no llvro 2-1, aa de f1n&l dota' (2) no 2-2 
e as de final três (3) no 2-3, e asB1m oSuces-'lva
mente. ' .' 

Parágrafo único. ' Também poderio 8,er, des': 
dobrados, ,a cntérlo ,do ofIcial; 08lt~S: n.- :. 
("Registro Aux111ar"),{ ("IndIcador Real") e 
5' ("IndicadOr Pe8llOal").,' , 

CAPrrtTLOlli . 
, Do PioceSsO de BerIstro 

Art. 183. Todos os tltulos tomárão,· no' Pro
tocolo,' onúmel;o de ordem que lhes competir em 
,razão da seqüêncIa ,. rigorosa de s~a apresenta-·çb. . , . , . 

Art. 184..·ReP~duzlr-se~â,em cad~ titulo, 
número de ordem respectivo, a., data de sua pre- ' 
notação:. ' 

Art.185.0 Protocolo.seráeneerrado d1a
riamente." '. ,. .... ' , .. 

.. Art~ 186. Aescriturac;ão _do' Protocolo In
cumbirá tanto ao otlclaltitular como ao auX11lar 
expresSamente deslgriado Por aquele· e autoriza':'
dope!o Julzcompetente, alilda que, o primeiro
não esteja a1astado ou lm-pedIdo. 
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Art.. 17'1. O Llvron.o 2 ,-'-Registro Geral
-será destinado à matricUla dos Imó,vefa e ao
f'CSllltro oli, averbação dosa~s relacionados ,no
~rt, HO ~n!l.o atl1bufd04I1OUvro n.O 3. '. '

Paré.l%'llfo único. A escrituração do IJvro.
n,l' ~ ObCldeccro às segu1nt~ normlU!: " , , '

'I - cada imóvel terá matricula própria"
, Que !Selá aberta por ocasIãO do primeIro regia-
tro a aer felto na ~gênela desta Lei; ,

II - aio requJaltos da matricula: ,
1) o número de ordem, que aegu1iá ao in

flnlto;
2) a,data;

, 3) a Identificação do iMóvel, feIta mediante
IndIcac;ão de Buas caracterilltlcas e confronta
ções, local.1zação, área e denominação, se ru
rnJ: ou logrndouroe nlÍmero, se UrbanO,' e sua
dl;1l1g.unçlío cadastral, se houver; ,

1\1 o nome, ,dODuc1l1o e naclonalldade do
pwp.letilrt!l, bem como: '

, a) tratando~se de pessoa fIs!ea, o estado
civll, a prof1s8ão, o número de 1nscriçãono Ca"
dlUrl.ro de Pessoas Ffslcas do M1n1stério da Fa.-,
zenda ou do ReR1lJt;ro Geral da. cédula de Iden
tidade, ou, à fafia deste, lIUa. flltação;, "

b) tratando-se de pessoa, JuridIca, ii. sede',
aoclal e o, número de Inscrição no Cadastro Ge- '
ral de OOntrlbuintes do Minlstério' da' Fazenda;

li - são requ1S1tos do regiStro no Llvro
n.°2:' "

U 11. data.; . .'
2) (J nome, domIcillo e nacIonalldade do

tra.nllmltente, ou do. devedor, e do adquIrente,
QU eredor, bem como: '

.) tra.tando~ de pessoa fIslca, o estado ci
vil, 11. proflBllão e o número de inscrição no Ca
daatro de Pessoas Físicas do M1n1stério da Fa- .
zenda OU do Registro Geral da cédula. de Iden
tidade, ou. ,lL falta, deate, .sua. f1llação;

. b) tratando-se dépessoaJulidIca, a sede
aoCla1 e o· número de lnscri~ão no cadastro Ge
ral de oontrtbulntes do MIntstérto da Fazenda.;

3) o titulo da tranBm1sIlãoou doÕDUS;

4) a forma do titulo, sua. procedência. e _ca.-
ractmzação; .' ,

,li> g valor elo contrato, da ,cowa ou da. di
vldil.. prazo desta, condições e mais espec1fica
ÇÔell, lnclWllve os Juros; se houver.

Art. 178. o Livro n;o 3--'Re~tro AuX1Uár
_ será destinado ao registro dos a.tos que, sen~

do u.tr1buidos ao Reglstro de Imóve!a por d1.s
poSição lega!, não dIgam respeito diretamente
a Imóvel matriculado.' . .

Art. 179. RegiStrar-se-áó no Livro n.o 3---:'
Registro Auxiliar: .

I - a emissão de debêntures, sem prejuizo
do registro eventual e definitivo, na matricula,
do1m6vel, da. hIpoteca,anticrese Ou ,penhor que
abonarem especialmente ta1s em1Mães,' firman
dQ~llc pela ordem do regiatroa prloridadeen
tt'e 1Ul' séries de obrigações emit1das pela. ,80- •
«:lcdade; .,

li - a.s cédulas de crédito rural e de cré
dito Industrial, aem prejuizo do registro da hi-
poteca. cedularj ,

, Abril d~ 1lf75

m ~ uconv.enç6es de eondoumilo; .... ,.
IV -,o pei1hor de mAq11Ülas e 'de aparelhos

',ut1llzadc:ia na. tnd1latrJa., lnata1adoa eem fUli
cIonamento, , eom 08 l'e&peetlvos pertences ou·

, Bemel~a; . , . ','

, V ~ aa convenções antenupcliJ.s; .
.VI - os· contratos. de penhor rural; .

· VII ......, os tltuloaque a requerimento do in-
teressado,' forem regIstrada. no seu inte1roteor,
sem preJu1zo do ato praticado no Uno n.o 2. '

Art. 180. O Livro n.o • - Ind1cador Real .
- lerá o· repoaltói'1o de. todos 08 lmóveu que fi
gurarem nos demats ltvros, devendo oonter sua.

· Identificação, reterênc1a a08 n límel"Os de ordem
dos outros llvros e anotações' necessútlUl.
. , 11.0 Se não for ut111Zado 081.;teina, de fi
chas, o Livro D.o • conterá; aInda,.o nÍUDe1'O de
ordem que, .egulri tndef1nJdamente, llO8 .ltvroa
da mesmaespéc1e., ..

, 12.0 'AdOtac1o o s1stema pr~v1atono pari
grafo precedente. 08 'otlc1a1a deverão ter, para

· a.UX1llar .a.conauIta um' llVJQ-lndIce ou fichas
pelaa ruas, q~do .ae tratar de1m6ve1a urbanos,
e peJoa nomes e altuaçóe8, ql18I1dO. rui'ata.' ,

Art. iSl ~ O Lim) n.O 5 - IncUeadorPes-
'.soaI -, i:Uvid1do a1fab~tleaménte, aeriorepo
attórto doa nome. de todas aap.,.aa que, In- .
d1vidual ou coletivamente,' a.tiva' ou .pas.ha- '
mente, dlreta.ou indiretamente, fIgurarem noa
dema1a llvros, fazendo-se refeüJ1c1a aoa respt!C-
tiv~ nÚDlero.s de ordem.. '
, , Parigrafo 'l1n1eo;Se não: forutU1zado o '
atateina de ftehaa, o LiftÓ ~o S',conteri,'iJncla,
o número de ordem cIe,cada. letra. 40 álfabeto,
'Que seguirá lndef1n1damente, 1108 llVlO8 da: mes
ma. espécIe., O. otlcla1a poderão adOtar para.
aUX1llar ai bU8C81 um llvm-ludtce 0l1fJch81 em

, ordemalfabéUea. ' . .

, Art. 182. pOderio ser abertos e esc:r1tUra
dos, coneomItantemente, a.té' dez (10) .ltvroll de
RegIstro Geral, obedecendo, neste caaQ, a sua

· eserituração ao allar1smo final da matricula,
sendo,' as matriculas de nÚIJieztl ,t1na1 um. (1)
feItas no llvro 2-1, aa de f1n&l dota' (2) no 2-2
e as de final três (3) no 2-3, e asB1m oSuces-'Iva-
mente. ' .'

Parágrafo único. ' Também poderio s,er, des':
dobrados, ,a cntérlo ,do ofIcial; 08lt~S: n.- :.
("Registro Aux111ar">,{ ("IndIcador Real") e
5' ("IndicadOr Pe8llOal").,' ,

CAPrrtTLOlli .
, Do PioceSsO de BerIstro

Art. 183. Todos os titulas tomárão,· no' Pro
tocolo,' onúmel;o de ordem que lhes competir em
,razão da seqüêncIa ,. rigorosa de s~a apresenta-·çb. . , . , .

Art. 184..·ReP~duzlr-se~â,em cad~ titulo,
número de ordem respectlvo, a., data de sua pre~ ,
notação:. '

Art.185.0 Protocolo.seráeneerrado d1a-
riamente." '. ,. .... ' , ..

.. Art~ 186. Aescriturac;ão _do' Protocolo In
cumbirá tanto ao oflclaltitula.r como ao auX11lar
expresSamente deslgriado Por aquele· e autoriza':'
dope!o Julzcompetente, a.lilda que, o primeiro
não esteja a1astado ou lm-pedIdo.
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Art. lln O número de ordemdetermJna
11i l!: J)r1Qtl~ade. do titulo, e esta; apteferêncla 
rn~llm1\ peSSOll maLs de' um' titulo. s1multanea
Ul~ll.tl.!, 

Art. 18B. Em CII.SO de permuta, e .perten
cendo 08 ImóveLs à. mesma c1rcunacri~l.o. serI.o 
feItos fi!! fe!gLstrollnaa matriculas corresponden
te.!!, IlOb um lilllco nfunePO de ordem no Proto
colo. 

Art. iOD. Prótocollzadoo titulo, proeeder
se-rl ao regbtro, dentro do pl'af,O de trinta (30) 
dias, salvo nos casos preVÚltos nos artigos se
gtl1ntes. 

Art. 190. Apresentado titulo de lIegund&
h1pott!ea, comrelerência e.xpreua à'exl4têne1a 
de outra anterlc·r, o ollcial, depois de prenotâ-lO,
aguardara durante trinta (30)' dias. que os ln- .. 
tcrcSBados na prlmelra Promovam a1nBmção. 
Eng1)tad~ esse prazo, que correrá da data da pre
notação, sem que seja apresentado o. titulo an';' 
tertor, ollegundo será. inBcrtto e obterá. preferên
cio. sobre aquele. . 

Art. 191. Não serão' reglstradol, .tio mes
mo dia, tituloa' pelol quata se conatltuam ·dJ:el
tos rem Contraditórios sobre ó mesino :lm6veL 

Art. 192. Prevalecerão, para efeltodeprio
r.\dade de registro, quando apresentados no mea
IIltl dIa, os titulol prenotadol no Protocolo IOb . 
número de ordem mala baIXo•. protelando-se o 
rcg1lltro dos apreaentadoa posteriormente,'. pelo 
prilw correspondente a. pelo menos, um cUa 
o~ . . 

Art. 193. Não sé apl1ea odJspoato noa art8. 
191 e 192 às escrituras pl'1bl1cas, da meama data 
e apresentadas no mesmo dia, que determiJiem,
taxatlvamente, a hora da sua lavratura,pre
valecendo, para efetto de prioridade, a que foi 
lavrado. em primeiro lugar. 

Art. 194. O rel18tro aerife1to pelá. almples .' 
~xtb1ção do titulo, sem dependência de extratoa. 

Art. 195.' O titulo de natureza particular
a.presentado em uma só via será arquivado.em
cartório, forneceildo o otlc1al, a ped.1do, certldio 
do mesmo. . . 

Art. 196. Se o Imóvel nioeativer matricula
do ou registrado em nome do outorpnte, o ofl
clal ex1giiá a prêvIamatrlcula e o regiam do 
tltultl antertor, qualquer que seja a sua nature
:ta, para manter a continuidade do registro. 

Art. 197. A matricula seri. feita à v1ata doa 
elementos constantes do titulo apreaentado e 
do registro anterior que constar do próprio cu-' 
tórIo. . . 

Art. 198. Quando o. titulo anterior eatlver 
regLstrado em outro cartório; o novo titulo se
rá apresentado juntamente com certidão atua. 
lizada comprobatória do registro anterior e da 
1nexistência de ônus. . . 

Art. 199. Havendo exÍgênclaa ser aatlsfel-' 
t.il, II ~1!lCJ111 1ndlcá-lli.-á por eacri·to; Não se con
fonnnndo Q apresentante com a ex1gêncla do 
~Iflclu.i. ou não a podendo satbfazer, será o ti· 
L1l1o, IL seu requerimento e com a declaração de'
dúvIda, remetido ao juizo competente plLra d1.,. 
rlmI-la, obedecendo-se ao seguinte: . 

I - no Protocolo, anotará. o oflc1a1, à mar
gemda prenotação. a ocorrência da dúvida; . 

· n --- após certlficar,no titulo, :aprenOta':' . 
ção' e 8' sUscltação'da. dávlda,l'lJbriciu'á o· .0tlc1al . 
todas as suas folhas; •..
 

. m.-:. em segUlda,o .oflcial dará Ciência dos
 
· termos da dúvida aoa'preaentante,fomeeendo•. 
lhe cópia da luaeltaÇàO. e .not1fIcando;'opara
Impugná:'la, perante o ju12ocompetente,.no pra"; 
Zo' de ciuirize (15) dias; . .. 

IV. - c~rtWeadÓ p cumprimento' do dispOsto

no item·anter1or,. remeter-se-áo ao Juizo com~
 
petente, mediante carga, as razões da dúvida, .. ' 
acompanhadas do titulo.' '. . .' . 

Art. 2oo.8e o Interessado não Impugnar a . 
dúvida; no prazo relerido no1tem m do artigO 
anterior, lerá. ela, alndaasslm, !u1giLdapor sen
tença.' . . . 

Art. 201. Inipugriadaa dúvida com oa dó
cumentos' que o Interessado apresentar, será ou~ 
vldo o MlIi1stêrio Públlco, no prazo de dez (lO) . 
dias. 

Art• .202•. Senão .forem .requeridaS d1llgên

clas, o juiz proferirádec1aão no prazo. de quinze
 
(15) c11u, com. base nos elementos coustantes 
nos autos; . ' .
 
. '.' Art. 203.' Da.' sentmça, poderão hiterpor
 
apelação, com os efe1tos devolutivo e suspensivo,
 
.0 intereSsado, o MlIi1stérlo .Públlco e o teree1ro
 
prejuc11cado. . 

Art. 204.· Transitada em julpdoadecbão
da dú~da, proceder-se-á.l1o seguinte modo:.' .:' 
. I - s~ for Julgada proeedente,os docmnen- . 
tos serãorestltufdos à parte,1ndependen~-' 
te de traslado, dando-se' ciência da dec1Bão ao. 
ot1clal, .para que a coDsigne no Protocolo & can,.
ceie a prenotação; . . . 

11 ~ se for julgada Improcedente, o bJ,terea

aado apreaentarã,denóvo, oaseua doeumentoa,
 
com o respectivo mandaOO, ou certidão da sen

tença, que ficarão arquivados, para. que, desde . 
logo, se proceda ao reg1atrO, declarandO o. of~!;l:al 
o fato na Coluna .de. anotações do Protocolo. 

. Art,205. A decLsão da dúvida tem natureza
 
admlnJstratlva e não impede o uso do processO

contencioso competente. .' . 

Art.' 208. .ceasarãó automatlcamente.l)B
efeltos da' pren,otaçãose•. decomdos trinta (3Q)' 
dias do seu lançamento no Protocolo, o titulo 

· não tiver sido registrado por omissão do lnte-' 
resaado em atender às .exlgências IegaLs.· 

Art. 207. .Seo documento, uma veZ preno

tado; não puder ser registrado. ou o apresentan

te desistir do .seu registro, a fmportânciarelatl 

va às despesas previstas no art. 15 seri. restltui

da, .deduZida. aquant1a correspondente àS bus
cas e à .prenotação. . '. '. '. .
 

Art. .208•. No processo c1edílvlda,. àomente
serão. devidas custas, a serem pagas pelO inte
ressado, quando a.dúvlda .for julgadaproceden'": 
te.. . . . .' .. ' . 

. Art. 209. O regiatl'o 'Com,eçado .. dentro das .' 
horas fIxadas nãO, ~erá interrompido, salvo mo
tivo de forçamiUor declarado, prorrogando-se.o
expediente até S'er concluldo.; . . -: ': . 

':. -. '.' " ,,', .. ,'t':, I ..: ',_ 

Art. 210. Durante a prorrogação,. nenhuma . 
nova apreSentação será adlnlt1da, laVrando-se 
termo d.e enc~eIíto no Pro.tocolo. . 

Art. 211. Todos 08 atos serã.o assinados pelo ..' 
. ollclal, seu subatltuto le~al ou escrevente~ ex
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Art. lln O número de ordemdetermJna
11i l!: J)r1Qtl~ade. do titulo, e esta; apteferêncla
rn~llm1\ peSSOll maLs de' um' titulo. s1multanea
Ul~ll.tl.!,

Art. 18B. Em CII.SO de permuta, e .perten
cendo 08 ImóveLs à. mesma c1rcunacri~l.o. serI.o
feItos fi!! fe!gLstrollnaa matriculas corresponden
te.!!, IlOb um lilllco nfunePO de ordem no Proto
colo.

Art. iOD. Prótocollzadoo titulo, proeeder
se-rl ao regbtro, dentro do pl'af,O de trinta (30)
dias, salvo nos casos preVÚltos nos artigos se
gtl1ntes.

Art. 190. Apresentado titulo de lIegund&
h1pott!ea, comrelerência e.xpreua à'exl4têne1a
de outra anterlc·r, o ollcial, depois de prenotâ-lO,
aguardara durante trinta (30)' dias. que os ln- ..
tcrcSBados na prlmelra Promovam a1nBmção.
Eng1)tad~ esse prazo, que correrá da data da pre
notação, sem que seja apresentado o. titulo an';'
tertor, ollegundo será. inBcrtto e obterá. preferên-
cio. sobre aquele. .

Art. 191. Não serão' reglstradol, .tio mes
mo dia, tituloa' pelol quata se conatltuam ·dJ:el
tos rem Contraditórios sobre ó mesino :lm6veL

Art. 192. Prevalecerão, para efeltodeprio
r.\dade de registro, quando apresentados no mea
IIltl dIa, os titulol prenotadol no Protocolo IOb .
número de ordem mala baIXo•. protelando-se o
rcg1lltro dos apreaentadoa posteriormente,'. pelo
prilw correspondente a. pelo menos, um cUa
o~ . .

Art. 193. Não sé apl1ea odJspoato noa art8.
191 e 192 às escrituras pl'1bl1cas, da meama data
e apresentadas no mesmo dia, que determiJiem,
taxatlvamente, a hora da sua lavratura,pre
valecendo, para efetto de prioridade, a que foi
lavrado. em primeiro lugar.

Art. 194. O rel18tro aerife1to pelá. almples .'
~xtb1ção do titulo, sem dependência de extratoa.

Art. 195.' O titulo de natureza particular
a.presentado em uma só via será arquivado.em
cartório, forneceildo o otlc1al, a ped.1do, certldio
do mesmo. . .

Art. 196. Se o Imóvel nioeativer matricula
do ou registrado em nome do outorpnte, o ofl
clal ex1giiá a prêvIamatrlcula e o regiam do
tltultl antertor, qualquer que seja a sua nature
:ta, para manter a continuidade do registro.

Art. 197. A matricula seri. feita à v1ata doa
elementos constantes do titulo apreaentado e
do registro anterior que constar do próprio cu-'
tórIo. . .

Art. 198. Quando o. titulo anterior eatlver
regLstrado em outro cartório; o novo titulo se
rá apresentado juntamente com certidão atua.
lizada comprobatória do registro anterior e da
1nexistência de ônus. . .

Art. 199. Havendo exÍgênclaa ser aatlsfel-'
t.il, II ~1!lCJ111 1ndlcá-lli.-á por eacri·to; Não se con
fonnnndo Q apresentante com a ex1gêncla do
~Iflclu.i. ou não a podendo satbfazer, será o ti·
L1l1o, IL seu requerimento e com a declaração de'
dúvIda, remetido ao juizo competente plLra d1.,.
rlmI-la, obedecendo-se ao seguinte: .

I - no Protocolo, anotará. o oflc1a1, à mar
gemda prenotação. a ocorrência da dúvida; .

· n --- após certlficar,no titulo, :aprenOta':' .
ção' e 8' sUscltação'da. dávlda,l'lJbriciu'á o· .0tlc1al .
todas as suas folhas; •..

. m.-:. em segUlda,o .oflcial dará Ciência dos
· termos da dúvida aoa'preaentante,fomeeendo•.
lhe cópia da luaeltaÇàO. e .not1fIcando;'opara
Impugná:'la, perante o ju12ocompetente,.no pra";
Zo' de ciuirize (15) dias; . ..

IV. - c~rtWeadÓ p cumprimento' do dispOsto
no item·anter1or,. remeter-se-áo ao Juizo com~
petente, mediante carga, as razões da dúvida, .. '
acompanhadas do titulo.' '. . .' .

Art. 2oo.8e o Interessado não Impugnar a .
dúvida; no prazo relerido no1tem m do artigO
anterior, lerá. ela, alndaasslm, !u1giLdapor sen-
tença.' . . .

Art. 201. Inipugriadaa dúvida com oa dó
cumentos' que o Interessado apresentar, será ou~

vldo o MlIi1stêrio Públlco, no prazo de dez (lO) .
dias.

Art• .202•. Senão .forem .requeridaS d1llgên
clas, o juiz proferirádec1aão no prazo. de quinze
(15) c11u, com. base nos elementos coustantes
nos autos; .' .
. '.' Art. 203.' Da.' sentmça, poderão hiterpor
apelação, com os efe1tos devolutivo e suspensivo,
.0 intereSsado, o MlIi1stérlo .Públlco e o teree1ro
prejuc11cado. .

Art. 204.· Transitada em julpdoadecbão
da dú~da, proceder-se-á.l1o seguinte modo:.' .:'
. I - s~ for Julgada proeedente,os docmnen- .
tos serãorestltufdos à parte,1ndependen~-'

te de traslado, dando-se' ciência da dec1Bão ao.
ot1clal, .para que a coDsigne no Protocolo & can,.
ceie a prenotação; . . .

11 ~ se for julgada Improcedente, o bJ,terea
aado apreaentarã,denóvo, oaseua doeumentoa,
com o respectivo mandaOO, ou certidão da sen
tença, que ficarão arquivados, para. que, desde .
logo, se proceda ao reg1atrO, declarandO o. of~!;l:al
o fato na Coluna .de. anotações do Protocolo.

. Art,205. A decLsão da dúvida tem natureza
admlnJstratlva e não impede o uso do processO
contencioso competente. .' .

Art.' 208. .ceasarãó automatlcamente.l)B
efeltos da' pren,otaçãose•. decomdos trinta (3Q)'
dias do seu lançamento no Protocolo, o titulo

· não tiver sido registrado por omissão do lnte-'
resaado em atender às .exlgências IegaLs.·

Art. 207. .Seo documento, uma veZ preno
tado; não puder ser registrado. ou o apresentan
te desistir do .seu registro, a fmportânciarelatl
va às despesas previstas no art. 15 seri. restltui
da, .deduZida. aquant1a correspondente àS bus-
cas e à .prenotação. . '. '. '. .

Art. .208•. No processo c1edílvlda,. àomente
serão. devidas custas, a serem pagas pelO inte
ressado, quando a.dúvlda .for julgadaproceden'":
te.. . . . .' .. ' .

. Art. 209. O regiatl'o 'Com,eçado .. dentro das .'
horas fIxadas nãO, ~erá interrompido, salvo mo
tivo de forçamiUor declarado, prorrogando-se.o
expediente até S'er concluldo.; . . -: ': .

':. -. '.' " ,,', .. ,'t':, I ..: ',_

Art. 210. Durante a prorrogação,. nenhuma .
nova apreSentação será adlnlt1da, laVrando-se
termo d.e enc~eIíto no Pro.tocolo. .

Art. 211. Todos 08 atos serã.o assinados pelo ..'
. ollclal, seu subatltuto le~al ou escrevente~ ex-
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prcssamente designado pelo' oficial:e ~ukJrilldo 
pelo Juiz competente; ainda que o pnmeli'onio
est.eja afastado ou impedIdo.· 

Art. 212. Nu Vúi.s do~ :tltulol. reaUtWd" 
aos apresentantelÍ, serão declarados ~um1da-: 
Inllotc, por carlInbo, os' atas praticado•• ' ' 

Art. 213. Se o teor do r~~tro ·n~. expriJn11. 
a verdude, poderá o preJudlcadoreelamar lua 
retl!icaçã<l, por meio de processo' próprio. '.' . 

Art. 214.. A. requerimento ,do.' interesaado, 
poderá lJerret1flclldo o erro constante do, regla- . 
Lctl. dcsue que tal ret11Jcaç,ác não acàrrete·p~e-:.. 
juiZo a. terceiro.' .' .' . '. 

I 1.° A retificação lerA feita mediante -de'
pacho judicial, salvo no caio de erro evidente, 
o qual o ol1c1al, desde logo, corrigirá; com a d~ 
vida. cautela. '. . .' . '. . " . . . 

§ 2.° Se.'da',ret1flcàç~ resultar &lteraÇJ.o 
da descrição daad1V1sasou da ma 'do 1móv~ 
serão cltados,.para semanlfestarem lobre ore-' 
querimento, em dez (10) d1as,todOl.o. 'con
trontantes e o aUenante ou seus iucesllOrea; 

§ 3,0 o Min1Btérto Publlro será'ouVido no . 
ped1do de ret1ficação. ..... . ' :. 

~ 400 Se'; pedido deretlflcaçio for'impul~
 
!1J).'Íc; tundti.mentadamente}o JU1Z. reme.terá o
 
lutelessado para 88 vias ordinárlaa. . '.' '.
 

'~5:" Da sentençá do JUiz, defer1Íic:kl:'oll nla .. 
o requerimento, cabe o recUfao de ,a.peIaçici cOm 
ambo:s os efeitos. . . ' 

Art.. 215 . Aa ~uUdades de pleno' dl1-eltO ~o • 
registro, uma vez provadas, Invaudam~nO,1i1de
pendenteDlente ele ação dlreta. ":' 

Art. 216. São nulos o. rell_traa efétlial108 . 
após. sentença de abertUra.. de1'a~nc1a,:oU do·
 
termo legal nele 1'ixado, salvo se a apl.'esentaçAo

tiver sido feita anteriormente. .' . ' 

Art. 217. O reg1strcipoded.tam~m ·.Ier
 
ret1f1cado ou anulado por sentença· em processo
 
r.ontenciosO, ou por efeito do julgado·eni· açiOde
 
anulação ou de deClaração de nuUdade de' atO
 

. jurídico, ou de julgado sobre fra\id~ à .ex~cução. 

CAPrrutO IV· 
. Das Pessoas 

Art. 218. O registro' pode ser p~moVido
 
por qua.lquerinterelisado, incumbindo-lhe ai'
 
despesas. respectivas. '
 

Art. 219. Nos atos a titulo.' gratuito, o re

gistro pOde também ser' promoVido pelo tràDS

ferente, acompanhado' da prova de aceitaçlo do
 
benel1r.lado. . 

A.rt. 220. O registro do penhor rural.ln-·
 
depende do consentimento do credor hipotecA-.
 
ct~ . '.' . . 

Att. 221. São comiderados, para fins de
 
t!:;r:r,tlJ.I':.\.çlÍ.o. credores' e devedores, respectiva

mente:
 

I - .nas servIdões. o dbilo 'do prédio domi
nante e o dono do préd10 serviente; . . ..
 

n - no uso, o usuário e o proprietário;
 
m - na habitação, o babitànte'e o pro

prtetãrlo; . '
 

IV - na.. anticrese, o mutllante é o mutuá

rio; 

, .. : V'. -"'DOWlUfruto, . 'o .U81i1'rÍ1tuãr1o e o 
. nU-proprtet6.r1o; . 

. VI - na eirf1~Wle, o senhorio eoenflteuta; 
.:.:. Vil"':'na ConstitUição' de renda, o bene!l
clir10 e o rendeiro censuário; . .'. •. 

VIII - na: lOcação, o locatj.rtó .e o lócador;' .' 
. IX :-: n~ promessas' d~ 'cOmpra ~. ~enda' o . 

promitente comprador .e o pi'omitentevende- . 
dor;· .. ' ... ... ' .. ' .. 

'. X - nas PElnh~r~se ações, ailtore réu; 
; . Jb: - nas cesSõ~s de cUieitos, O· cessionário 
e o cedente;· ". . . '. 

XII - nas promesSas de Céssão de direitos" 
· o promitente. ce.sslonárloe o promiteilte cedente.. ' .... .. -. .... . 

. 'cAP1TULO V 

" Dos~Os 

.. Art 222. Somente são admitidos' a. reglllm: ... '. '.. .. 
': .. I -.:. escrituras. púbIkas, Inclusive as blvra
l1aa em conaulados braa11etros;:. . .' . 
" II - escritos pai-ucuiàreSautorlzadoa em 

. lei, aB8b:i,ados pelas partes e testem.\U1bU,· com •. 
1ÚI firmas reconhec1das,' d18pensado O' recanhe-. 
e1mentó qulUlOO se tratar dea~' praticados por 
eJitidades Y1ncllladas ·ao 81atema FiDânceiroda 
Habitação; . ' . . 
. xii ~ atos autênticos de PlÚle~ e.itrai:iIe1-: 

lOs, ,com 'for~a de iMtrum~ púbJ1co" 1epll 
. •iadol e traduzidos na formada lei,. e reg18tradoa 

· . DO cartório do ReaPstro· deTitlJ,Joa e Documen

'Pa. Uaimcomo sentenças proferic1aaPortribu:..
 

. u&1l ,ertrangeJros .após .bomolopção pelo 8u-.
 
premo TrIbunal Federal; . 
~ .'. : '. . 

'. ·IV - cartas de senteD9a, formatsde parti' 
lba,certtdãea e mandados extraIdos dealitos
de procesSo. . ..... . . ..' . ' .'. .' . .' . 
;·,Art.223 .. Em todu ~eaCrlturlis e em to;' 

• doa os atos' relativos a Imóvell, I!em como nas .. 
cartas de· sentença e formaJa de partUba, o ta
tielliO ou e8Cr1vio. deve fazer r'eferêncJaàma-' 
~cu1& ou ao r'eStstro. anterior,: sell número e 
cartório.' . 

.. Art. 224.. Ficam sujeitas àobrtla~ãO; a que
alude o artlKQ anterior, as parteaque, por lDs

· trumento parttc~,.celebrarem atos· relativo" 
iL imóveis.: :' . .' . .. ' . 

Art. 225. Nas escrituras lavradas em.de~ 
corrêncla de automação judlclal, serão menc1o

· oadas. por certidão' eJD . breve relatório wm 
todu' as minútJcia.s que pe~tam identificá-los,o. respectlvosa1varás.. . . 

." . Art. 228.. Os' tabéllãea, ~crtvã~' e' juizes
1'arãocomque; nas 'eserlt1lraB e nos autos,judi- . 
c1als;as partes incUquem. com precisão, "aa co~
.froiltações e as locaUzaçães doslmóvela,'men
cionando os nomes do confrontante8 :e,: IÜnda; 

· Ciuan~o se .tfatar .8Ó de terreno,' se este fica do . 
· !&do par ou do .:lado fmpar do' logradouro. em 
· que quadra e· a que distA.ncla métrica dae.4W- .. 

eaçãO ou da esquIna ma1s próxlma,exlg1.ndo dos 
Interessados certtdio do registro ·lmobSUário. . 

. .;' J 1.4 Asme~as D11Jlúnelas, com 're~çao~ . 
'CaracteriZação do imóvel, deveJ:J:l constar' dos 1DB~ . 
trumentos particulares apresentados em cartó
rio parareliatrp, . .. 
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, .. : V'. -"'DOWlUfruto, . 'o .U81i1'rÍ1tuãr1o e o
. nU-propriet6.r1o; .

. VI - na eirf1~Wle,o senhorio eoenflteuta;
.:.:. Vil"':'na CónstltUição' de renda, o benefl-
clir10 e o rendeiro censuário; . .'. •.

VIII - na: lOcação, o locatj.rtó .e o lócador;' .'
. IX :-: n~ promessas' d~ 'cOmpra ~.~enda' o .

promitente comprador .e o pi'omitentevende- .
dor;· .. ' ... ... ' .. ' ..

'. X - nas PElnh~r~se ações, ailtore réu;
; . Jb: - n~s cesSõ~s de cUieitos, O· cessionário
e o cedente;· ". . . '.

XII - nas promesSas de Céssão de direitos"
· o promitente. ce.sslonárloe o promiteilte ceden-te.. ' .... .. -. .... .

. 'cAP1TULO V

" Dos~Os

.. Art 222. Somente são admitidos' a. reglll-m: ... '. '.. ..
': .. I -.:. escrituras. púbIkas, Inclusive as blvra
l1aa em conaulados braa11etros;:. . .' .
" II - escritos pai-ucuiàreSautorlzadoa em

. lei, aB8b:i,ados pelas partes e testem.\U111U,· com •.
U firmas reconhec1das,' d18pensado O' recanhe-.
e1mentó qulUlOO se tratar dea~'praticados por 
eJitldades Y1ncllladas ·ao 81atema FiDânceiroda
Habitação; . ' . .
. xii ~ atos autêntleosde PlÚle~ e.itrai:iIe1-:

lOs, ,com 'for~a d~ iMtrum~ púbJ1co" 1epll
. •iadol e traduzidos na formada lei,. e reglatradoa

· . DO cartório do ReaPstro· deTitlJ,Joa e Documen
'Pa. Uabncomo sentenças proferic1aaPortribu:..

. D&1I ,ertrangeJros .após .bomolopção pelo 8u-.
premo Tribunal Federal; .
~ .'. : '. .

'. ·IV - cartas de senteD9a, formatsde parti'
lba,cert1dãea e mandados extraIdos dealitos
de procesSo. . ..... . . ..' .' .'. .' . .' .
;·,Art.223 .. Em todu ~eaCrlturlis e em to;'

• doa os atos' relativos a imóveil, I!em como nas ..
cartas de· sentença e formaJa de partllba, o ta
tielliO ou e8Cr1vio. deve fazer r'eferêncJaàma-'
~cu1& ou ao r'eStstro. anterior,: sell número e
cartório.' .

.. Art. 224.. Ficam sujeitas àobrtla~ãO; a que
alude o artlKQ anterior, as parteaque, por lDs-

· trumento parttc~,.celebrarem atos· relativo"
iL imóveis.: :' . .' . .. ' .

Art. 225. Nas escrituras lavradas em.de~
corrêncla de autoriZação judlclal, serão menc1o-

· oadas. por certidão' eJD . breve relatório wm
todu' as minútJcia.s que pe~tam identificá-los,
os respectivos alvarás. . . .

." . Art. 228.. Os' tabéllãea, ~crtvã~' e' juizes
1'arãocomque; nas 'eserlt1lraB e nos autos,judi- .
c1als;as partes incUquem. com precisão, "aa co~
.froiltações e as locaUzaçães dosimóvela,'men
cionando os nomes do confrontantea :e,: atnda;

· Ciuan~o se .tfatar .8Ó de terreno,' se este fica do .
· !&do par ou do .:lado fmpar do' logradouro. em
· que quadra e· a que cUstA.ncla métrica dae.4W- ..

eaçãO ou da esquIna ma1s próxlma,exig1.ndo dos
Interessados certtdio do registro ·lmobSUárlo. .

. .;' J 1.4 Asme~as D11Jlúnelas, com 're~çao~ .
'CaracteriZação do imóvel, deveJ:J:l constar' dos 1nB~ .
trumentos particulares apresentados em cartó-
rio parareliatrp, . ..
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prcssamente designado pelo' oficial:e ~ukJrilldo
pelo Juiz competente; ainda que o pnmeli'onio
est.eja afastado ou impedIdo.·

Art. 212. Nu Vúi.s do~ :tltulol. reaUtWd"
aos apresentantelÍ, serão declarados ~um1da-:
Inllotc, por carlInbo, os' atas praticado•• ' '

Art. 213. Se o teor do r~~tro ·n~. expriJn11.
a verdude, poderá o preJudlcadoreelamar lua
retl!icaçã<l, por meio de processo' próprio. '.' .

Art. 214.. A. requerimento ,do.' interesaado,
poderá lJerret1flclldo o erro constante do, regla- .
Lctl. dcsue que tal ret11Jcaç,ác não acàrrete·p~e-:..
juiZo a. terceiro.' .' .' . '.

I 1.° A retificação lerA feita medtante -de'
pacho judicial, salvo no caio de erro evidente,
o qual o ol1c1al, desde logo, corrigirá; com a d~
vida. cautela. '. . .' . '.. " . . .

§ 2.° Se.'da',ret1flcàç~ resultar &lteraÇJ.o
da descrição daad1V1sasou da ma 'do 1móv~
serão cltados,.para semanlfestarem lobre ore-'
querimento, em dez (10) d1as,todOl.o. 'con
trontantes e o aUenante ou seus iucesllOrea;

§ 3,0 o Min1Btérto Publlro será'ouVido no .
ped1do de ret1ficação. ..... . ' :.

~ 400 Se'; pedido deretlflcaçio for'impul~
!1J).'Íc; tundti.mentadamente}o JU1Z. reme.terá o
lutelessado para 88 vias ordtnárlaa. . '.' '.

'~5:" Da sentençá do JUiz, defer1Íic:kl:'oll nla ..
o requerimento, cabe o recUfao de ,a.peIaçici cOm
ambo:s os efeitos. . . '

Art.. 215 . Aa ~uUdades de pleno' dl1-eltO ~o •
registro, uma vez provadas, Invaudam~nO,1i1de
pendenteDlente ele ação dlreta. ":'

Art. 216. São nulos o. rell_traa efétlial108 .
após. sentença de abertUra.. de1'a~nc1a,:oU do·
termo legal nele 1'ixado, aalvo se a apl.'esentaçAo
tiver sido feita anteriormente. .' . '

Art. 217. O reg1strcipoded.tam~m ·.Ier
ret1f1cado ou anulado por sentença· em processo
r.ontenciosO, ou por efeito do julgado·eni· açiOde
anulação ou de deClaração de nuUdade de' atO

. jurídico, ou de julgado sobre fra\id~ à .ex~cução.

CAPrrutO IV·
. Das Pessoas

Art. 218. O registro·pode ser p~moVido
por qua.lquerinterelisado, incumbindo-lhe ai'
despesas. respectivas. '

Art. 219. Nos atos a titulo.' gratuito, o re
gistro pOde também ser' promoVido pelo tràDS
ferente, acompanhado' da prova de aceitaçlo do
benel1r.lado. .

A.rt. 220. O registro do penhor rural.ln-·
depende do consentimento do credor hipotecA-.
ct~ . '.' . .

Att. 221. São comiderados, para fins de
t!:;r:r,tlJ.I':.\.çlÍ.o. credores' e devedores, respectiva
mente:

I - .nas servIdões. o dbilo 'do prédio domi-
nante e o dono do préd10 serviente; . . ..

n - no uso, o usuário e o proprietário;
m - na habitação, o babitànte'e o pro-

prtetãrlo; . '

IV - na.. anticrese, o mutllante é o mutuá
rio;
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f 2.° Conslderain-se li'regulares, para efe1 . : n - dois ou· mais1mQv~, registrados por 
. to de matricula. os· tituloa nos quais a· caracte ambos os Sistemas, ca80 em que, nas tranScri
nzação do Imóvel não coincida com aquecons- ções, será feita li. averbação preVista nó Item· 
t4 do reglstro antcrlor. . . .. . . anterior, ·eas matriculas serão encerradas na. 

forma dó artigo anteri~r; .Art. 227. 1'ratando-se de usucapião, os re

qui:litos da matricula devem ·constar do man- .C~OVl:I·

dado JudJclll1. .
 

.. .Do Berf,stio. . ... . 
CAPtTULO VI ,Art. 237. Nenhum registro podel'áaer feito: . 

sem que o Imóvel·a que serefem esteja m·a.-. .
Da. Matrícula triculad.o.· ..... . . .... ... . 

A:rt. 226. Todo imóvel objeto. de titulo . a Art. 238. Ainda que. o !móvel eSteJa.ma- .
.00;;: registrado deve eatar matriculado no livro trlculado,não .se lará registro. que· dependa· da. ..11"" 2 - Registro Geral -, obedecido o disposto . apresentação de titulo anterior, a f1m. de. que·no art, 177. . . se preserve a continuidade do reg1.stro; .. 

Art. 229, A matricula será efetuada por .. .. Art... 239,· O registro d~ h1potec& convenoca.a1io do primeirO· registro á ser lança.do na cional valerá pelo prazo de 30 (trinta> anos, fln';'V1lênda c1eata Lei, .mediante os elementos COn.t do o qual só será mantldoo número anterior setantea do titulo apresentado e doreglBtro ante reconstituida por novo titulo e novO. .regiatro.rior nele inencJona~, . . .... 
· . .Art. 240. As penhora.s,arres~se seqiiea~ .Art. 230, Se o regiatro' .anterlor foi efetua dellnóve1s serão registrados depo13 de pagas· as do em outra circun.scrlção, a matricula sen\· 
· cl1.lItasdo .reg1s~peJaparte interessada em.aberta com OS elementos conatanta do. titulo cumprimento de mandado ou à vista deeertIdão .apresentado· e da certidão atwil1zada daquele 
·do escrivão, de que constem,a1~D1·dos requ1s1tas .r.r,~3tro• .u, qual ticlU'á· arquivada em cartório. 
exigidos para o regtstroios nomes do Juiz, do

Art. ~31. Se· na certidãO constar· ônus, .o . . depositário, das partes e a natureza do processo.· 
!It!C!:J.J tará a matricula, e, logo emsegu1da ao
 
l'Elttatl'O, llvel'bllrá a. existência do ônus; sua na Parãgrató único·. A. certidãO sert la~d.a.
 

pelo escrivão do feito, ·com a· deela:ração do tJmtureza e valor, cert1tlcandO o fato no titulo que·
devolver à parte, o que ocorrerá também quan- . especial a que se dest1n~, após a: .entrega., em 
40 o ônua·eatlverlançado no próprio cartório.• cartório, do mandado dev1dBJnente cumpr1do•... 

Art. 232. No preenchlinento dos llvroa,. Art. 241.. O ·registro· da peDhora ·faz ptova 
observat-se-io aa segu1ntesnormaa:.· qtiantoà .fraude de qualquer transação poste

rior. . .... . 
I - no .alto .da face· cte .c&.da tolha Será . Art. 242. ·0 .registro .da. antlcrese no Umlançada a matricula do 1móvel, ciQm os requisi n.a 2 declarará, também, o prazo, a époCa dó patoa constantes do art.. 177, e, no. espaço restante gamento e a forma de. adm1nlstraÇio. .. e no· verao, serão lançadoa, por ordem cronoIó


Bica e em forma narrativa, os registros e aver-.· . .Art. 243. o contrato de 1Oc4çã~, ·com clAu- .
 
baçõea dos atos pertlrientes ao. bDóvel .matrl- .sula expressa. de v1gênc18. no caso. de .allenação

-:uln.do; .. . do imóvel; registrado no livro n.0 2; conslgriná,

também, o seu valor, a renda; Q prazo; o tempoU - preenchida uma folha; será feito o . e o lugar do pagamento, bem·como a pena con- .t..oounaportc para a primeira folha em branco do. . vencional ..... . . ..
mesmo llvro ou .do Uvro da meSma série que es · . . . . ..,' .. 
tiver em uso. onde continuarãO os lançamentos, A~ 244. A matricula do im6velpromovida 
com rem1BSões reciprocas.... . pelo tltular·do dom1n1o direto àproveita ao Utu

lar do domfn1o útll,eV1~e~versa. ..Art. 233. .Cada lariçamento· de registro se
r' precedido pela letra "'R" e o da averb~· Art.245. As esCrituras anteJ:lupe1a.lB serão 
pelaa letrlUl. "AV", aeguindo-lIe o número de registradas noDvt'o n.o·3 do cal'tórJodo dom1~
ordem do lançamento e o· da matricula" (ex.: cil10 conjugal. sem prejuizos de sua· a.verbação
R-l-I, R-2-1, AV-:t-l;R-f-l; AV-5-1, etc.).. .obrigatória Iiolugar da situação dos imóveis de· 

propriedade do casal, ou dos que forem sendoArt. 23... A· matricula. só será· cancelada: adquiridos e sujeitos a ·regime de bens .diverso 
I - por decJsão j ud1cial; do. COlJ1um, com a declaração: das respectlvaa·

cláusulas, para ciência de'. tereetrOs. .. .n - quando, em virtude de allenaçõea par
ciais, o Imóvel for inteiramente tramferido a . . Art. 246~Quàndo o rerune de separação 
üu~o~~ ~iüpnEtá.rlGS; . . de béns tor determli1ado por lei, far':se-á·a res

: pectlva averbação noS termos do artigo anter1or,· lO: .:.... ):IeIll fusão, nos ~~ do artigo se';' . incumbindo ao MlnJ3térlô PúbllcO 'zelaio .pelaguinte. .. . . • . . . . fIscaliZaçáo ·e(jbserri,ricla· dessa Prov1dênc1~· • 
. Art. 235 . Quando. dois ou mais im6veis . :CAP1TULO VIII· ..contiguos, lIertencentes ao· mesmo" proprtetl1I1o,

COJ13tlU'em de matriculas autônomas, pode
 Da·AverbaÇão. e ·110. Canl'elamez.&o' 
aquele requerer· a tusáo destas em uma SÓ, de • . Art. 247. Além lios casos expreasamente.
novo núnlero,encerrand()-ae as pr1m1tlvas. . lndicadosnoitem II. do art~ 168, serão averba


Art.. 236" Podem ser também uri1llcados, das na matric:ula·as sub-rogações eolitraa ocor

(.'Om aber.tura de matricula úniCa.: rências que, por qualquermcido,. alterem o re

.g1stro. . . 
I .,... dois ou mals· imóveis constantes de· 

transcrições aiiterlores a estaLei, à margem das. . Art. 248; <Averbar-se-á, também, namatri 
quai9será averbada a abertura. da matricUla que cuJa, ade~laração de bld1sponibllidade de ,bens, 
os unificar; .. ... .. . na forma prevista na leL . .;. . ;t.",·,· .," 
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f 2.° Conslderain-se li'regulares, para efe1
. to de matricula. os· tituloa nos quais a· caracte
nzação do Imóvel não coincida com aquecons-
t4 do reglstro antcrlor. . . .. . .

Art. 227. 1'ratando-se de usucapião, os re
qui:litos da matricula devem ·constar do man-
dado JudJclll1. .

CAPtTULO VI

Da. Matrícula
A:rt. 226. Todo imóvel objeto. de titulo . a

.00;;: registrado deve eatar matriculado no livro
11"" 2 - Registro Geral -, obedecido o disposto .
no art, 177. . .

Art. 229, A matricula será efetuada por
oca.a1io do primeirO· registro á ser lança.do na
V1lênda c1eata Lei, .mediante os elementos COn.t
tantea do titulo apresentado e doreglBtro ante-
rior nele inencJona~, . . ....

Art. 230, Se o regiatro' .anterlor foi efetua
do em outra circun.scrlção, a matricula sen\·
aberta com os elementos constante.'S do. titulo
apresentado· e da certidão atwil1zada daquele
r.r,~3tro• .u, qual ticlU'á· arquivada em cartório.

Art. ~31. Se· na certidãO constar· ônus, .o .
!It!C!:J.J tará a matricula, e, logo emsegu1da ao
l'Elttatl'O, llvel'bllrá a. existência do ônus; sua na
tureza e valor, cert1tlcandO o fato no titulo que·
devolver à parte, o que ocorrerá também quan- .
40 o ônua·eatlverlançado no próprio cartório.•

Art. 232. No preenchlinento dos llvroa,.
observat-se-io aa segu1ntesnormas:.·

I - no .alto .da face· cte .c&.da tolha Será
lançada a matricula do 1móvel, ciQm os requisi
toa constantes do art.. 177, e, no. espaço restante
e no· verao, serão lançadoa, por ordem cronoIó
Bica e em forma narrativa, os registros e aver-.·
bações dos atos pertlrientes ao. bDóvel .matrl-
-:uln.do; .. .

U - preenchida uma folha; será feito o .
t..oounaportc para a primeira folha em branco do.
mesmo llvro ou .do Uvro da meSma série que es
tiver em uso. onde continuarãO os lançamentos,
com rem1BSões reciprocas.... .

Art. 233. .Cada lariçamento· de registro se
r' precedido pela. letra "'R" e o da. averb~·
pelaa letrlUl. "AV", aeguindo-lIe o número de
ordem do lançamento e o· da matricula" (ex.:
R-l-I, R-2-1, AV-:t-l;R-f-l; AV-5-1, etc.)..

Art. 23... A· matricula. só será· cancelada:
I - por decJsão j ud1cial;
n - quando, em virtude de allenaçõea par

ciais, o Imóvel for inteiramente tramferido a .
üu~o~~ ~iüpnEtá.rlGS; . .

lO: .:.... ):IeIll fusão, nos ~~ do artigo se';'
guinte. .. . . • . . .
. Art. 235 . Quando. dois ou mais im6veis
contiguos, lIertencentes ao· mesmo" proprtetl1I1o,
COJ13tlU'em de matriculas autônomas, pode
aquele requerer· a tusáo destas em uma SÓ, de
novo número,encerrand()-se as pr1m1tlvas.

Art.. 236" Podem ser também uri1tlcados,
(.'Om aber.tura de matricula úniCa.:

I .,... dois ou mals· imóveis constantes de·
transcrições aiiteriores a estaLei, à margem das.
quai9será averbada a abertura. da matricUla que
os unificar; .. ... .. .

. : n - dois ou· mais1mQv~, registrados por
ambos os Sistemas, ca80 em que, nas tranScri
ções, será teita li. averbação preVista nó Item·
anterior, ·eas matriculas serão encerradas na.
forma dó artigo anteri~r; .

.C~OVl:I·

.. .Do Berf,stio. . ... .
,Art. 237. Nenhum registro podel'áaer feito: .
sem que o Imóvel·a que se retem esteja m·&-. .
trlculad.o.· ..... . . .... ... .

Art. 238. Ainda que. o !móvel eSteJa.ma- .
trlculado,não .se fará registro. que· dependa· da ..
apresentação de titulo anterior, a f1m. de. que·
se preserve a continuidade do reg1.stro; ..

.. .. Art... 239,· O registro d~ h1potec& conven
cional valerá pelo prazo de 30 (trinta> anos, fln';'
do o qual só será mantldoo número anterior se
reconstituida por novo titulo e novO. .regiatro.
· . .Art. 240. As penhora.s,arres~se seqiiea~ .
dellnóve1s serão registrados depo13 de pagas· as

· cl1.lItasdo .reg1s~peJaparte interessada em.
cumprimento de mandado ou à vista deeertIdão .

·do escrivão, de que constem,a1~D1·dos requ1s1tas .
exigidos para o regtstroios nomes do Juiz, do

. depositário, das partes e a natureza do processo.·
Parãgrató único·. A. certidãO sert la.~d.a.

pelo escrivão do feito, ·com a.. deela:ração do fim
especial a que se dest1n~, após a: .entrega., em
cartório, do mandado dev1dB.mente cumpr1do•...

Art. 241.. O ·registro· da peDhora ·faz ptova
qtiantoà .fraude de qualquer transação poste-
rior. . .... .
. Art. 242. ·0 .registro .da. antlcrese no Um
n.a 2 declarará, também, o prazo, a époCa dó pa
gamento e a forma de. adm1nlstraÇio. ..
. .Art. 243. O contrato de 1Oc4çã~, ·com clAu- .
.sula expressa. de v1gênc18. no caso. de .allenação
do im6vel; registrado no Uvro 0.°2; conslgriná,
também, o seu valor, a renda; Q prazo; o tempo
e o lugar do pagamento, bem·como a pena con- .

. vencional ..... . . ..
· . . . . ..,' ..

A~ 244. A matricula do im6velpromovida
pelo tltular·do dom1n1o direto àproveita ao Utu-
lar do domfn1o útll,eV1~e~versa.. ..

Art.245. As esCrituras anteJ:lupe1a.lB serão
registradas noDvt'o n.o·3 do cartór.lodo dom1~

cil10 conjugal. sem prejuizos de sua· a.verbação
.obrigatória Iiolugar da situação dos imóveis de·
propriedade do casal, ou dos que forem sendo
adquiridos e sujeitos a ·regime de bens .diverso
do. COlJ1um, com a declaração: das respectlvaa·
cláusulas, para ciência de'. tereetrOs. .. .

. Art. 246~Quàndo o rerune de separação
de béns tor determli1ado por lei, far':se-á·a res

: pectiva averbação noS termos do artigo anter1or,·
. incumbindo ao Mln13térlô PúbllcO 'zelaio .pela

. fIscallzaçáo ·e(jbserri,ricla· dessa. Prov1dênc1~· •
. :CAP1TULO VIII· ..

Da·AverbaÇão. e ·110. Canl'elamez.&o'

• . Art. 247. Além \los casos expreasamente.
. indicados no item II. do art~ 168, serão averba

das na matric:ula·as sub-rogações eolitraa ocor
rências que, por qualquermcido,. alterem o re-

.g1stro. . .

. Art. 248; <Averbar-se-á, também, namatri
cula, ade~laração de bld1sponlbllida.de de ,bens,
na forma prevista na leL . .;. . ;t.",·,· .,"
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Art. :MS: O caneebÜtiento efetuar-ae-'me~ 
diante l\Verbllçiio, asstnada pejo ofIcial; seuaubi-. 
ututQ legal ou escrevente autorlzado, e decla
I'iuó, o motivo que o determ1nou, bem como o 
UMo em vlrtudl.! do qual foI fe}W, 

At't. 250. Poderá· o cancelamento ser total 
(HI parcl:t!, e referir-se a qualquer. dos atos do . 
r':I~tNtT'.! 

Art. 25). Far-se.;á o cancelamento: 
~- em cump:dmentO de· decisão judiCial 

trllDJlIl:.o,úll em jUlglldo; 

n .- a requerimento únànlme das partes 
que tenho.m partJclpado dó lI.W registrado, se 
capazes. cOJu lU firmas reconhecIdas por tabe
11ão; . 

m .- a. requerimento do Interessado, 1nB~ 
truido com documento bábll. 

Art. 252. O. cancelamento de hipoteca só 
pode ser feito: .. .. 

I - à vista de .a.utorlzação expressa ou quI- . 
~IlÇâ<l outorgada pelo credor ou· seu sucessor, 
l.'Jll 1n.Strumento públlco ou particular; 

U .- em razão de procedimento adm1nJs,. 
tratlvo ou contencio.ao, no qual o credor tenha 
Il1do intimado eart. 698 do Código de Processo 
CIvm: 

m - na conformidade da legislação rere- . 
rente às cédu1aBhipotecé.rtas. 

Art. 253. O registro, enquaJito não cance- . 
lado, produz todos os sl!useteltos legais, ainda 
que, por outra. maneira, se prove que o titulO 
catá desfeJto, lUlulado, extJnto ou rescInd1do. . 

Art. 254. A1J terceJrO preJUcUcado é· 1fclto, 
!!m juizo,· fazer prova. da .extinção dos ônus 
reais, e promover ocàncelamento do· seu rerts-· 
~W" . .. . 

Arl 255. Se, cancelado o· registro, subsls
l;Jxnm l) titulo eos tUreitosde1e decorrentes, ~. 
deró, o credor promover novo reglStro, o qual só 
produzirá efeitos 11. partir da nova data. 

Art. 256. Alétn dos casos previatos neata 
Lei, a. lusCI1çiio de incorporação ou loteamento 
só será cancelada a requerimento do Incorpora";
dor ou loteador,enquanto nenhuma \in1dade ou 
lote torobJeto de transação averbada, ou me
dIante o consentimento de todos os compromJs
:iá~os ou ce"sionárlos. 

Art 257. O cancelamento da servidão. 
Quando o prédio dominante estiver. hipotecado, 
só poderá ser feito com aquJescênela do credor, 
expressamente manJtestada. 

Art. 258. o dono doprédJo semente teri, 
nos tllrmos da lel, direito aeancelilr a. servidão. 

. . Art. 259: O fore1ropoderi., nos termos da 
lei, averbara renúncia de seu direito, sem de
.pendêncJa do consentJmento do senhorio dIreto. 

Ar:t. 260. O cancelamerito. não pode ser 
felto em virtude de sentençasujelta, ainda, li.
recurso." . .. . 

Art. 2.° Suprimem-se na Lei 0.0 6~015, de 31 de 
d.e2embro de 19'13: 

r ~ o item V do I 1.0 do art; 1~0; 

n - Q parágrafo único .do art. 2.°; 
UI"- o TitUlo VI; com os luis. 290 a 304, melu-

IlIVIl;'. . . . 

. IV --: oi modeI08i que acomparibam a Le1 referida 
neste a~tigo, dos Uvros 0.0. " ("ReBilltrosDlv.vaos"),
7 ("Registro de Ineorporaçõea")~,88 ("Lot;eamentoa"). 

Art. 3.° O Titulo vn (''Das DtI~6el Plnala e 
TransitóriaS") da LeI· n.O 6.016; de 31 de dezembro 
de 1973, passa il. ser Titulo VI, e· osarta. 305& 310 
pas.sam a ser num~rados de 290 a :295 sendo que OI 

. artigos ora numeradoa como 293 e 295 ficam com a 
seguinte redação: 

"Art. 293. o encerramento dos UwoS .eD1.. 
Uso, antes dangênCia da· presente Lei,: nio ex
clui a. valldade dos atosne1es reBiBti'adoiJ, nem 
impede que, neles, se façam. 11· averbações e. 
anotações· posteriores. ... .. ... 

ParAgrato único. Se a averbaçio ou anota. 
. ção dever se~ feita no llvro-n.o 2 do Jteststro de 

Imóveis, pela preaente Lei, e .não houver espaço 
nos anteriores Livros de Transer1çio das 'I'rana
Jiúsa6es, será· aberta a matricula do1m6vel. 

Art. ·295. .Esta Lei entrará·· em V1gorem 
todo oterrltório nacional nO .d1a 1.° de julhQ . 
de lln5, revopdQS a Lei 0.°'.82'1, de" ele março 
de 1924, e os Decretos o.Ca 4.857; de 9de DO
vembro de 1939;5.318, de 29 de.fevere1ro de 
1940; e 5.553, de 6 de ma,to de 194D, e ;, Deereto
le1n.o1~OOO, de 21 de outubro de 1989. Neaae 
dia, lavrarão Da oflciaJa termo· de encerramento 
noal1vros,e dele remeterlo~p1a. ao.Juts a que
estiverem subordinados, podel1doser aproveita
dos. Os livros antigos, até o $eU essotamento, 
mediante autorização Judlc1al e adaptaçlo aos 
novos modelos,· seni preJuizo documprlmênto·
Integral das clJspoalÇões desta Lei, JD1c1aDdo..e. 
nova numeração." . 

Art. 4.°. NosmodélOa que acOmpanham .a 
Lei ri.o 6.015, de 31 de dezem.brode.l973. ade
nominação do Livro 0.0 3 paasaaser BeIlRN 
AuxUIar" e os 'Uvros n.Ca.·5 .. ("IDd1cador. Real'!), 
e.6 ("Indicador Pessoal"> têmsuanumer&9iD 
alterada para, respectivamente.. llwol ~_." 

. ("IndIcador. Real") e 5 .(uInd1eadol': Peasoial"). 

Art. 5.° O PodérExecutlvo lar.· Publicar,. 
n<l DláIto Oflelal da. UDJio; o texto da Ler 
D.O 8.015, de. 31 de .dezembro de 19'13, comas 
alterações decorrentes· da presente LeL . 

Art.: 8:° . Eata Lei entraré. em vitor no dia 
1:° de julho. de 1975,eXceto em leuart. 5.0 ; 

cuja vigência será. a partir da data da· pubU
caçã<l. .. 

LEGISLAÇAO CITADA .. 
LEI N.o 6.015· 

DE 31 DE DEZEldaRO DE 19'13.. 
Dispõe sobre os.~ púWc.,e ti 01l~ 

. tras proviclênelaa. . 

O Presidente da. RepúbUca. . 
FaçO saber que o CongreasaNac1onal deereta e eu 

sanCiono a seguinte Lei: . 

. TtTULO.I. 

Das .DisPoslÇões· GeraJ8 . 

CAP1'rOLP I 
. . .. Das AtrlbalçiieS . . . 

.. Art. 1.0 Osserv1ços cOnCernentes. 8Ós .. ReslatrDa 
Públlcos, estabelecidoB· pela Je8fslaçáo. c1v11 para au.

mÁRlono CONGRESSO NACIONAL
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Art. :MS: O caneebÜtiento efetuar-ae-'me~
diante l\Verbllçiio, asstnada pejo ofIcial; seuaubi-.
ututQ legal ou escrevente autorlzado, e decla
I'Uró, o motivo que o determ1nou, bem como o
UMo em vlrtudl.! do qual foI fe}W,

At't. 250. Poderá· o cancelamento ser total
(HI parcl:t!, e referir-se a qualquer. dos atos do .
r':I~tNtT'.!

Art. 25). Far-se.;á o cancelamento:
~- em cump:dmentO de· decisão judiCial

trllDJlIl:.o,úll em jUlglldo;

n .- a requerimento únànlme das partes
que tenho.m partJclpado dó lI.W registrado, se
capazes. cOJu lU firmas reconhecIdas por tabe-
11ão; .

m .- a. requerimento do Interessado, 1nB~
truido com documento bábll.

Art. 252. O. cancelamento de hipoteca só
pode ser feito: .. ..

I - à vista de .a.utorlzação expressa ou quI- .
~IlÇâ<l outorgada pelo credor ou· seu sucessor,
l.'Jll 1n.Strumento públlco ou particular;

U .- em razão de procedimento adm1nJs,.
tratlvo ou contencio.ao, no qual o credor tenha
Il1do intimado eart. 698 do Código de Processo
CIvm:

m - na conformidade da legislação rere- .
rente às cédu1aBhipotecé.rtas.

Art. 253. O registro, enquaJito não cance- .
lado, produz todos os sl!useteltos legais, ainda
que, por outra. maneira, se prove que o titulO
catá desfeJto, lUlulado, extJnto ou rescIncl1do. .

Art. 254. A1J terceJrO preJUcUcado é· 1fclto,
!!m juizo,· fazer prova. da .extinção dos ônus
reais, e promover ocàncelamento do· seu rerts-·
~W" . .. .

Arl 255. Se, cancelado o· registro, subsls
l;Jxnm l) titulo eos tUreltosde1e decorrentes, ~.
deró, o credor promover novo reglStro, o qual só
produzirá efeitos 11. partir da nova data.

Art. 256. Alétn dos CaBOS previatos neata
Lei, a. lusCI1çiio de incorporação ou loteamento
só será cancelada a requerimento do Incorpora";
dor ou loteador,enquanto nenhuma \in1dade ou
lote torobJeto de transação averbada, ou me
dIante o consentimento de todos os compromJs
:iá~os ou ce"sionárlos.

Art 257. O cancelamento da servidão.
Quando o prédio dominante estiver. hipotecado,
só poderá ser feIto com aquJescênela do credor,
expressamente manJtestada.

Art. 258. o dono doprédJo semente teri,
nos tllrmos da lel, d1reito aeancelilr a. servidão.

. . Art. 259: O fore1ropoderi., nos termos da
lei, averbara renúncia de seu d1relto, sem de
.pendêncJa do consentJmento do senhorio d1reto.

Ar:t. 260. O cancelamerito. não pode ser
felto em virtude de sentençasujelta, ainda, li.
recurso." . .. .

Art. 2.° Suprimem-se na LeI 0.0 6~015, de 31 de
d.e2embro de 19'13:

r ~ o item V do I 1.0 do art; 1~0;

n - Q parágrafo únlco .do art. 2.°;
UI"- o TitUlo VI; com os luis. 290 a 304, melu-

IlIVIl;'. . . .
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. IV --: oi modeI08i que acomparibam a Le1 referida
neste a~tigo, dos Uvros 0.0. " ("ReBilltrosDlv.vaos"),
7 ("Registro de Ineorporaçõea")~,88 ("Lot;eamentoa").

Art. 3.0 O Titulo vn (''Das DtI~6el Plnala e
TransitóriaS") da LeI· n.O 6.016; de 31 de dezembro
de 1973, passa il. ser Titulo VI, e· 08art.&. 305& 310
pas.sam a ser num~rados de 290 a :295 sendo que OI

. artigos ora numeradoa como 293 e 295 ficam com a
seguinte redação:

"Art. 293. o encerramento dos UwoS .eD1..
Uso, antes dangênCia da· presente Lei,: nio ex
clui a. valldade dos atosne1es reBiBti'adoiJ, nem
impede que, neles, se façam. 11· averbações e.
anotações· posteriores. ... .. ...

ParAgrato único. Se a averbaçio ou anota.
. ção dever se~ feita no llvro-n.o 2 do Jteststro de

Imóveis, pela preaente Lei, e .não houver espaço
nos anteriores Livros de Transer1çio das 'I'rana
Jiúaa6es, será· aberta a matricula do1m6vel.

Art. ·295. .Esta Lei entrará·· em V1gorem
todo oterrltório nacional nO .cS1a 1.° de julhQ .
de lln5, revopdQS a Lei 0.°'.82'1, de" ele março
de 1924, e os Decretos o.Oa 4.857; de 9de DO
vembro de 1939;5.318, de 29 de.fevere1ro de
1940; e 5.553, de 6 de ma,to de 194D, e ;, Deereto
le1n.o1~OOO, de 21 de outubro de 1989. Neaae
dia, lavrarão Da oflciaJa termo· de encerramento
noal1vros,e dele remeterlo~p1a.ao.Juts a que
estiverem suborcUnad08, podel1doser aproveita
dos. os livros antigos, até o $eU essotamento,
mediante autorização Judlc1al e adaptaçlo aos
novos modelos,· seni preJuizo documprlmênto·
Integral das clJspoalÇões desta Lei, JD1c1aDdo..e.
nova numeração." .

Art. 4.°. NosmodélOa que acOmpanham .a
Lei ri,o 6.015, de 31 de dezem.brode.l973. ade
nominação do Livro 0.0 3 paasaaser BeIlRN
AuxUIar" e os 'Uvros n.0a.·5 .. ("Ind1cador. Real'!),
e.6 ("Indicador Pessoal"> têmsua.numer&9iD
alterada para, respectivamente.. llwol ~Oa·"

. ("IndIcador. Real") e 5 .(uInd1eadol': Peasoial").

Art. 5.° O PodérExecutlvo lar.· Publicar,.
n<l DláIto Oflelal da. UDJio; o texto da Ler
D.O 8.015, de. 31 de .dezembro de 19'13, comas
alterações decorrentes· da presente LeL .

Art.: 8:° . Eata Lei entraré. em vitor no dia
1:° de julho. de 1975,eXceto em leuart. 5.0 ;

cuja vigência será. a partir da data da· pubU-
cação. ..

LEGISLAÇAO CITADA ..
LEI N.o 6.015·

DE 31 DE DEZEldaRO DE 19'13..
Dispõe sobre os.~ púWc.,e ti 01l~

. tras proviclênelaa. .

O Presldente da. RepúbUca .
FaçO saber que o CongreasaNac1onal deereta e eu

sanCiono a seguinte Lei: .

. TtTULO.I.
Das DisPoslÇões .GeraJ8 .

CAP1'rOLP I
. . .. Das AtrlbulçiieS . . .

.. Art. 1.0 Osserv1ços cOnCernentes. 8Ós .. ReslatrDa
Públlcos, estabelecidoB· pela Je8fslaçáo. c1v11 para au.-
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tcnticldade, segurança e eficácia dos atos. jurídicos,
ficam sujeito:; ao regime estabelecido nesta leI. . 

. I 1,0 Esses registros são: 
I -- o n~glstro civll de· pessoas naturais; 
f) .., l~ {I~~1.5\;ro clvll de pessoas jurídicas; 
!IX --.Q registro de títulos e documentos; 
íV-- O registro de· imóveis; 

. V -- o rtlglstro de· propriedade Uterá.i'1a, cientí
fica e urtístIca. 
. I 2.0 O registro mercantIl continua a. ser regido
pelos d15JlQsUtvos da legislação comercial. . 

Art. 2.0 Os registros Indicados nos números I a 
IV do I 1.0 do artigo anterior ficam a·cargo.dosser
vcntuános nomeados de acordo com a legislação em 
vigor e serão feitos: 

. I - u de n." 1, nos ofícios privativos, ou nos c9,r
!;nrlQf, de regíatro de nascimentos, casamentos e óbitos; 

IX --'os de números U e m, nos oficios privatl- . 
'lIJil. !l·unoll cartórioS de registro de titulos e do
cumentos; 

III - o de n.O Iv, nos ofícios privativos, ou nos
cartórios de registro de imóveis. . . . 

Parágrafo único. O registro constante do art. 1.0 , 

11.0, n.O V; fica a cargo da administração federal, por
intermédio das. repartições técnicas indlcádas no Tí- .
tuJ,Q VI desta leI. . . 

• '. • • • • • • • • • • • • • • • • : • A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • 

Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, 
em resumo, ou em relatório conforme quesitos e devi

. damcnte autenticada pelo oficial ou por seus .substi
!:uJ(,l..1 le~aL'l ..não podendo ser retardada por mll1s de 
\!l11tO (O) dlll.i.l. . . 

, J.f' e far:ultaclo o fomeciJnentode certidão. de 
inLelro teor. mediante reprodução por sistema autori
zado em lei. 

• 2.11 A certidão de nascimento mencionará sem
pre a data etn que foi lavrado o assento. . 

TíTULO ...,
 

Do Registro de Imóveis
 

CAPiTULO I 
Das Atrlbu1çlh:s 

.Il,rt. 168, No Registro de lmóveisserãofp.ltas: 

.1 - a lncrição: . .. . 
;a.) tios instrumentos públicos· de instituição de 

bem .de familla; 

b) dashlpotecas legais, juctlciais e convencionais; 
ç) dos contratos de locaçáo de prédios, nos quais 

tenha sido consignada cláusula· de vigência nó·· caso
de alienação da coisa locada; 

d) do penhor de máquinas e de aparelhos ut1llza
dos na 1ndústria, instaladoS e em funcionamento,. COm 
!?u sem os respectivos pertences; . 

. e) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis; 
r> dos títulos das serv1jõ~ em geral, para sua 

t:l):t\si,\!, 11.\r;ãiJ: .	 . 

',) <J(j t'.sufruto e do uso sobre imóveis ,e da hab1
L}).çlli, (r~at:\110 não resultarem dodirelto de familla.; . 

h) das rendas eonstituidás ou Vinculadas· a 006
vels, por: disposição de última vontade; . 

.. . 1) da ·prom~sa.de compra e venda :dEi imóvel·não 
loteado, sem cláusula de arrependInlento, cujo preço
deva pagar-se a prazo, d.e uma s6 vez ou em presta;'
ções {art. 22 do Dec.-le1 n.O 58, de 10 de dezembro de· 
1937, com a redação .alterada pela Lein.o 640, d.e 11 

de março de 1949) ; . . 

.	 j) da. enfite11Se; 
l) de anticrese;. . 
m) dos instrumentoS púb1iéos. das . convenções 

antenupcia1s; .. 

, n) das céduÍas de crédito rural <Dec.-lei 0.0 167,
de 14 de fevereiro- de 1967); . 

o) daS cédulas de crédito industrial <Decreto-lei 
n.O 413, de 9 de janeiro de 19(9); . 

p) dos contratos de penhor rural (Le! n.o 492, de 
30 de agosto ,de 1937); 
· q) dos empréstiInos por obrlPÇões ao pOrtador ou 
d~bêntures,ln.clusive asconversiveis em ações (Lei·
numero 4.278, de 14. de jqlho de 1964, artigo 44) : . 
· . r) dos memoriais .de incorpora.ção é das Institui., 
ções e coi1vençõ~ de condomínio·a que. alude· a· Lei 
número 4.591, de lO de .deZembro de 1984; 

5). dos memorlaia de loteamento de terrenos urba- . 
·nós e· rurals, Para a venda. delates, a· prazo, em pres., . 
tações <Decreto-lei n.o 58, de 1937,Leinúmero4,~91, . 
de 1964; e Decreto-le1 .número271, de 1947); . 

t) das citações de ações reaiaoupessoalsreiper
secuténa.s, rela.tfvas a. !ri1óveJs; . . . ... 

u) das pr<Ímessasde cessão· (8.n. 69, da LeI. n.o 
4.380, de 21 de agosto-de:1964); ," 

II - a traDScnçáo: .. .. . 
.a.) das· ~entenças de. desquiteeden~dad&. 011 

anulaçã~ de casamento, quando nas. respeCtivas .plU'
tilhasexist1i:em. imóveis ou cUreitos reata sujeitos a· 
registro; .. . 

b)dOSjulpdos e atos íurlcUCOB Inter ~vos que··
dividirem imóveis ou os dem~arem; . . 

. ,c) da.'! sentenç~Que nos inventá.r1os e partUbaa, 
adjudicarem: !Jens de raiz eU1 pagamento das div1dàa
da herança.; .. . . . . . 

. .d) .dos atos· de entrega çle legados· de imóveis, 
fonnal de partilha e das senteçasdeadjlidlcação em . 
inventárloquandonáo houver partillui.; 

. e) da. arrematação e da. adjudicação em hasta
pública; . . . . . 

. f) do dote; . . . 
g}das sentenças declaratórias de usucapião; para

servirem .de títulos aquisittvos; . .
 
h) da.. compra e venda pura econctlcional;
 
.1). da. permuta;
 
j) da; daçãO em pagamento;
 
i) da transferência de qoota a sociedade, quando

for constituída: por1móVel; .. .... . 
m) da doação en.tre vivos;. .. . . 
n)dáS sentenças; que, emproeessosde desapÍ'O

priação,fiXarelD,o valor da. indeniZação; . 
m -3 verbação: ... 
a) da.S .convenções llntenupc1a1s, espec1alJÍ:1ente

em.,relação· aos imóveis. existentes. ou postenormente
adquirido:!, pelacláui;ula, d~ regimeleial; .. 

,~ . ' 
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tcnticldade, segurança e eficácia dos atos. jurídicos,
ficam sujeito:; ao regime estabelecido nesta leI. .

. I 1,0 Esses registros são:
I -- o n~glstro civll de· pessoas naturais;
f) .., l~ {I~~1.5\;ro clvll de pessoas jurídicas;
!IX --.Q registro de títulos e documentos;
íV-- O registro de· imóveis;
V -- o rtlglstro de· propriedade Uterá.i'1a, cientí

fica e urtístIca.
. I 2.0 O registro mercantIl continua a. ser regido
pelos d15JlQsUtvos da legislação comercial. .

Art. 2.0 Os registros Indicados nos números I a
IV do I 1.0 do artigo anterior ficam a·cargo.dosser
vcntuános nomeados de acordo com a legislação em
vigor e serão feitos:

. I - u de n." 1, nos ofícios privativos, ou nos c9,r-
!;nrlQf, de regíatro de nascimentos, casamentos e óbitos;

IX --'os de números U e m, nos oficios privatl- .
'lIJil. !l·unoll cartórioS de registro de titulos e do
cumentos;

III - o de n.O Iv, nos ofícios privativos, ou nos
cartórios de registro de imóveis. . . .

Parágrafo único. O registro constante do art. 1.0 ,

11.0, n.O V; fica a cargo da administração federal, por
intermédio das. repartições técnicas indlcádas no Tí- .
tuJ,Q VI desta leI. . .

• '. • • • • • • • • • • • • • • • • : • A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ •

Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor,
em resumo, ou em relatório conforme quesitos e devi

. damcnte autenticada pelo oficial ou por seus .substi
!:uJ(,l..1 le~aL'l ..não podendo ser retardada por mll1s de
\!l11tO (O) dlll.i.l. . .

, J.f' e far:ultaclo o fomeciJnentode certidão. de
inLelro teor. mediante reprodução por sistema autori
zado em lei.

• 2.11 A certidão de nascimento mencionará sem-
pre a data etn que foi lavrado o assento. .

TíTULO ...,

Do Registro de Imóveis

CAPiTULO I
Das Atrlbu1çlh:s

.Il,rt. 168, No Registro de lmóveisserãofp.ltas:

.1 - a lncrição: . .. .
;a.) tios instrumentos públicos· de instituição de

bem .de familla;

b) dashlpotecas legais, juctlciais e convencionais;
ç) dos contratos de locaçáo de prédios, nos quais

tenha sido consignada cláusula· de vigência nó·· caso
de alienação da coisa locada;

d) do penhor de máquinas e de aparelhos ut1llza
dos na 1ndústria, instaladoS e em funcionamento,. COm
!?u sem os respectivos pertences; .

. e) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis;
r> dos títulos das serv1jõ~ em geral, para sua

t:l):t\si,\!, 11.\r;ãiJ: . .

',) <J(j t'.sufruto e do uso sobre imóveis ,e da hab1
L}).çlli, (r~at:\110 não resultarem dodirelto de familla.; .

h) das rendas eonstituidás ou Vinculadas· a 006-
vels, por: disposição de última vontade; .

.. . 1) da ·prom~sa.de compra e venda :dEi imóvel·não
loteado, sem cláusula de arrependInlento, cujo preço
deva pagar-se a prazo, d.e uma s6 vez ou em presta;'
ções {art. 22 do Dec.-le1 n.O 58, de 10 de dezembro de·
1937, com a redação .alterada pela Lein.o 640, d.e 11

de março de 1949) ; . .

. j) da. enfite11Se;
l) de anticrese;. .
m) dos instrumentoS púb1iéos. das . convenções

antenupcia1s; ..

, n) das céduÍas de crédito rural <Dec.-lei 0.0 167,
de 14 de fevereiro- de 1967); .

o) daS cédulas de crédito industrial <Decreto-lei
n.O 413, de 9 de janeiro de 19(9); .

p) dos contratos de penhor rural (Le! n.o 492, de
30 de agosto ,de 1937);
· q) dos empréstiInos por obrlPÇões ao pOrtador ou
d~bêntures,ln.clusive asconversiveis em ações (Lei·
numero 4.278, de 14. de jqlho de 1964, artigo 44) : .
· . r) dos memoriais .de incorpora.ção é das Institui.,
ções e coi1vençõ~ de condomínio·a que. alude· a· Lei
número 4.591, de lO de .deZembro de 1984;

5). dos memorlaia de loteamento de terrenos urba- .
·nós e· rurals, Para a venda. delates, a· prazo, em pres., .
tações <Decreto-lei n.o 58, de 1937,Leinúmero4,~91, .
de 1964; e Decreto-le1 .número271, de 1947); .

t) das citações de ações reaiaoupessoalsreiper-
secuténa.s, rela.tfvas a. !ri1óveJs; . . . ...

u) das pr<Ímessasde cessão· (8.n. 69, da LeI. n.o
4.380, de 21 de agosto-de:1964); ,"

II - a traDScnçáo: .. .. .
.a.) das· ~entenças de. desquiteeden~dad&.011

anulaçã~ de casamento, quando nas. respeCtivas .plU'
tilhasexist1i:em. imóveis ou cUreitos reata sujeitos a·
registro; .. .

b)dOSjulpdos e atos íurlcUCOB Inter ~vos que··
dividirem imóveis ou os dem~arem; . .

. ,c) da.'! sentenç~Que nos inventá.r1os e partUbaa,
adjudicarem: !Jens de raiz eU1 pagamento das div1dàa
da herança.; .. . . . . .

. .d) .dos atos· de entrega çle legados· de imóveis,
fonnal de partilha e das senteçasdeadjlidlcação eU1·
inventárloquandonáo houver partillui.;

. e) da. arrematação e da. adjudicação em hasta
pública; . . . . .

. f) do dote; . . .
g}das sentenças declaratórias de usucapião; para

servirem .de títulos aquisittvos; . .
h) da.. compra e venda pura econctlcional;
.1). da. permuta;
j) da; daçãO em pagamento;
i) da transferência de qoota a sociedade, quando

for constituída: por1móVel; .. .... .
m) da doação en.tre vivos;. .. . .
n)dáS sentenças; que, emproeessosde desapÍ'O-

priação,fiXarelD,o valor da. indeniZação; .
m -3 verbação: ...
a) da.S .convenções llntenupc1a1s, espec1alJÍ:1ente

em.,relação· aos imóveis. existentes. ou postenormente
adquirido:!, pelacláui;ula, d~ regimeleial; ..

,~ . '
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b) por CIUlcelamento da extinção dOs direitos In ..:.. Livro n.O 3 -.:. AuxUlar 
f~pJlJ; . ·IV - Livro ~.o 4 - Registros· Dlverllos
 

c) dos contratos de proineas3 de compra e venda
 .V - Livro ri.O 5 - Ind1ca~or Real
du ';~l·r.'eIWtl wWll.dos, em contormidade com as dlspo~ .
 
siçõ(~S «o DI..'CAel n." ~U, de 10 de dezembro. de 1937; .VI - Livro n.0 6 --:-IndIcador Pessoal .
 

d) da mudança de Dome· dos logradouros e da VII :...- Livro D.O 7 - Registro de· IDcorporaçõeS 
nwnernçâo d~5 prédIos, da edificação da reccinstru- . VIII -lJvro n.o 8 _.Registro déLoteamentOs . 
ção, da demoUçiio, de de.smembramento. e do lotea
mento de Imóve.l.s; Art 172. Ollvi'o xi.o. 1 ....;,.; Protocolo "- servirá. .. 

para apontamento de todos ostitulos apresentadosl!' di!. alteração do nome por· casamento ou por diariamente para matriculat registrooa, averbação.
ôer.quil.c ou, Illndll, de outras circunstâncias que;- por Este llvro· determinará a quantidade ea qualidade dos 
l1ulI.lIlUer modo, atetem o registro ou as pessoas nele· titulas, beni como a data· da sua apres~tação, o nome 
Intcre6!lll.das;	 . do apresentante. e o número de .ord~m que aegulrá, 

K) (\Os contraLoll de prome~sa de compra e venda, indefinidamente, sem interrupção•.nos ·Uvros dames
C~:1iío d~'ita, ou de promessa de cessáo, a que alude ma espécie. . . . 
p.I.c! o." 4.5f!1. de 10 de dezembro de 1964; bem como . pil.rágraro' iinlco, A cada titulo apresentado· cor· . 
tl\W cuutl·O.too dI! cnmpra c venda relativos ao deBmem resPonderá um s6. número de ordem, sej/l; qual for a
lmunento das unldades autônomas respectivas; quantidade de atos que fonnaUzarjos ·quilJs serio 

to) du LndlY1duaçào dlJBunidlldes.autônomascon resumidámente mencl0.nados na coluna das anotações. 
domJnjaJll de que trata a Lei 0.0 4.591, de .16 de de-: . Art. 173. O llvro D.O 2- Rl!gistlo Geral ~ Berá...zembro de 1964, e o art. 13 do Decreto n,o 55.815, de . destlnadoã. niatrículadoslmóvels e ao rqJstro. oa8 de março de 1965; .	 . 

averbação dos· atos.· reu.cionados ;00. artigo~68 e. não 
. b) das céduias hipotecárias a que alude o De- . atribuidos especltlcamente a outros l1vros e suaescri 

creto.,lei n.o 70, de 21 de novembro de 1966;· .	 turação obedecerá às seguintes normas: . 
I) da caução, da cessão parcial e da ce.;são tidu .a.) cada Imóvel terá matricula. próprija,. que será 

clária dos direitos .aquisitivos relativos a. lmóvela aberta por ocasião do primeuo· registro a. ser feito na. 
(Dec.-Iei n.o 70, de 21 de novembro de 1966);· .	 vigência da presente lei; .. . .. . . 

J) das sentenças de separação de dote; b) no alto da face de cada folha aerálançada 
a matricula. do ·1Irióvel, com· os requlsltos eonstantes I) do julgamento sobre o restabelecimento da 50

eledad~ conjugal; . . .. . do artigo 227 e no espaço restante e DO verso aerão
 
. .. lançados, por ordem crOnológica e em forma narrativa,
 

m) das cl1íwJulas de lnallenabJ1ldade, Impenhora. os registros e averbações dos atOs pertinentes ao imó

bllidllde e lncomunlea.bllldade impostas a ImóveJs, bem. vel matriculado; . . ... ... . 
como da InsUtulçíio de fideicomisSO; c) preench1d~ uma f~uui., seráfelUi o tranaporte 

n) das decJsões, recursos e seus efeitos; que. te- . para a primeira tolha em branco do DiesD1o·l1vro ou 
nhnm por objeto os atos ou titulos registrados. do livro da mesnia série queesttver em uso,· onde 

continuarão os lançamentos,· eO)1l. remissões reciprof 1.u Noreglstro de Imõveis lerão feitas, em ge cas',	 .ral. a transcrição, a Inscrição e a averbação dos titu

.Jo,.'I ou atos eonstltutiV08, declaratórios, translativos e 'd) 'as matriculas· serãO muneradas seguidamen~
 
extintivos de direitos reais sobre imóveis, r~onhee1 em numeração Infinita, sem lnternipção.aoflm ·de
 
dos em lei,· inter. vivos e· mortis eaosa, quer pa.ra. slia ea.da livro:. ... .
 
vaJldade em relação a terceIros; ,quer para sua· dlspo
 ~). osre~tros· e. averbações a' serem iançadoS n~.nlbllldade. tolha da matricula serão numerados seguldaJnente, 

§ 2.° Para eteltode lançamento nos livros respec anteclpando:..se a essa numeração, separadas por. um 
tivos. cOllslderam"5e enrlobadu, na deslrnac;~ sené traço; as letras· uR" para osreg1stros. e:"AV" para 81 .
I(l!:a lI", repstro, tanto a inscrição quanto a tr'an5Crição.	 a.verbações seguidas do· número da. matricula (ex. 

R-l-l,R-2-1, R-3-1 ou AV-l-l, AV-2-1, AV-3-1). Art. 169. Todos os atos enumerados no artigo 168 
::iúü ')brlt;atlÍrJ:os. I! as Anscrições e tran.."Crições nele 

§ 1.0 Os oficiais, mediante autorização dor~specmencionadas efetuar-Be-áo no cartório da. situação do Uva juiz, poderão respeitada a precedência da prenoImóveI. tação desdobrar o llvro n;02emtantos outras quantos 
Parágrato único.· Em se tratando de imóveis se tornarem neéeSsários para atender ao moVimento 

situados em comarcas ou circunscrições territorials do cartório, até ollmite de dez (lO), class1tlcando~s 
limítrofes o reglstro deverá ser feito em todas elas; o de' aéordo com o .alga.r1smo final da ma.tricula. . .. 
desmembramento territorial posterior .não exige, po.., 

. § 2.0 Observado o disposto noartlgo' 3.0 , C~.orêm, repetição, no novo cartório do registro já telto. 
. poderá o Re~tro Geral ser realizado pelo sistema. de

Art; ·170. Os atos· relativos a viM· férreas serão tlchas.	 .
registrados no cartório correspondente à estação irii
ela! da respectiva ·l1nha.· . . Art. 174. Na escrituração do l1vrQ 11.03 - AuxWar 

- haverá espaços formados por llnhas verticais para
CAPtTULO II neles se. escreverem o número.deordemdo:.. reglstro, 

Da Escrituração	 a referênCIa ao niunero de ordem e às pãg1nas 40li 
demaisl'vros, além da margem par;J.·asaverbaÇQes. 
... I • • '." •Art. 171. Haverá, no registro de Imóveis, os se

guintes livros, todos com trezentas (300) .folhaseada § 1.0 No llvro auxillar do cartér10 do domicillo 
um: . conjugal, serãO regtsti'adas,·porextrato, ascônvenç5es

antenupciais,. devendo mencIonar os nomes dos c6nI - I.Jvron.o 1 - Protocolo juges, data, cartói'io, l1vro e folhas o,!lde foi lavrada. 
U':-' Livro ri.o 2 - Registro Geral a escrltui'à e as cláusulas daconvençao, sem prejulzo 
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b) por CIUlcelamento da extinção dOs direitos
f~pJlJ; .

c) dos contratos de proineas3 de compra e venda
du ';~l·r.'eIWtl wWll.dos, em contormidade com as dlspo~ .
siçõ(~S «o DI..'CAel n." ~U, de 10 de dezembro. de 1937;

d) da mudança de Dome· dos logradouros e da
nwnernçâo d~5 prédIos, da edificação da reccinstru- .
ção, da demoUçiio, de desmembramento. e do lotea
mento de Imóve.l.s;

l!' di!. alteração do nome por· casamento ou por
ôer.quil.c ou, Illndll, de outras circunstâncias que;- por
l1ulI.lIlUer modo, atetem o registro ou as pessoas nele·
Intcre6!lll.das; .

K) (\Os contraLoll de prome~sa de compra e venda,
C~:1iío d~'ita, ou de promessa de cessáo, a que alude
p.I.c! o." 4.5f!1. de 10 de dezembro de 1964; bem como
tl\W cuutl·O.too dI! cnmpra c venda relativos ao deBmem
lmunento das unldades autônomas respectivas;

to) du LndlY1duaçào dlJBunidlldes.autônomascon
domJnjaJll de que trata a Lei 0.0 4.591, de .16 de de-:
zembro de 1964, e o art. 13 do Decreto n,o 55.815, de .
8 de março de 1965; . .

. b) das céduias hipotecárias a que alude o De- .
creto.,lei n.o 70, de 21 de novembro de 1966;· .

I) da caução, da cessão parcial e da ce.;são tidu
clária dos direitos .aquisitivos relativos a. lmóvela
(Dec.-Iei n.o 70, de 21 de novembro de 1966);· .

J) das sentenças de separação de dote;
I) do julgamento sobre o restabelecimento da 50-

eledad~ conjugal; . . .. .
. ..

m) das cl1íwJulas de lnallenabllldade, Impenhora.
bllidllde e lncomunlea.bllldade impostas a ImóveJs, bem.
como da InsUtulçíio de fideIcomisSO;

n) das decJsões, recursos e seus deitos; que. te- .
nhnm por objeto os atos ou titulos registrados.

f 1.u Noreglstro de Imõveis lerão feitas, em ge
ral. a transcrição, a Inscrição e a averbação dos titu
.Jo,.'I ou atos eonstltutiV08, declaratórios, translativos e
extintivos de direitos reais sobre imóveis, r~onhee1
dos em lei,· inter. vivos e· mortis eaosa. quer pa.ra. slia
vaJldade em relação a terceIros; ,quer para sua· dlspo
nlbllldade.

§ 2.° Para efeito de lançamento nos livros respec
tivos. cOllslderam"5e enrlobadu, na deslrnac;~ sené
I(l!:a lI", recistro, tanto a inscrição quanto a tr'an5Crição.

Art. 169, Todos os atos enumerados no artigo 168
::iúü ')brlt;atlÍrJ:os. I! as Anscrições e tran.."Crições nele
mencionadas efetuar-Be-áo no cartório da. situação do
ImóveI.

Parágrato único.· Em se tratando de imóveis
situados em comarcas ou circunscrições territorials
limítrofes o reglstro deverá ser feito em todas elas; o
desmembramento territorial posterior .não exige, po..,
rêm, repetição, no novo cartório do registro já telto.

Art; ·170. Os atos· relativos a viM· férreas serão
registrados no cartório correspondente à estação lrii-
ela! da respectiva ·l1nha.· . .

CAPtTULO II
Da Escrituração

Art. 171. Haverá, no registro de Imóveis, os se
guintes livros, todos com trezentas (300) .folhaseada
um: .

I - I.Jvron.o 1 - Protocolo
U':-' Livro ri.o 2 - Registro Geral

In ..:.. Livro n.O 3 -.:. AuxUlar
·IV - Livro ~.o 4 - Registros· Diverllos
.V - Livro ri.O 5 - Ind1ca~or Real

.VI - Livro n.0 6 --:-IndIcador Pessoal .
VII :...- Livro D.O 7 - Registro de· IDcorporaçõeS
VIII -lJvro n.o 8 _.Registro déLoteamentOs .

Art 172. Ollvi'o xi.o. 1 ....:...; Protocolo "- servirá. ..
para apontamento de todos ostitulos apresentados
diariamente para matriculat registrooa, averbação.
Este livro· determinará a quantidade ea qualidade dos
titulas, beni como a data· da sua apres~tação,o nome
do apresentante. e o número de .ord~m que seguirá,
indefinidamente, sem interrupção•.nos ·livros dames-
ma espécie. . . .

. pil.rágraro' iinlco, A cada titulo apresentado· cor· .
resPonderá um s6. número de ordem, sej/l; qual for a
quantidade de atos que formaUzarjos ·quilJs serio
resumfda.nllinte mencl0.nados na coluna das anotações.

. Art. 173. O livro D.O 2- Rl!g1stlo Geral~ Berá...
destlnadoã. niatrículadoslmóvels e ao rqJstro. oa
averbação dos· atos.· re~cionado.s ;00. artigo~68 e. não
atribuidos especltlcamente a outros livros e suaescri-
turação obedecerá às seguintes normas: .

. a.) cada Imóvel terá matricula. próprija,. que será
aberta por ocasião do primeuo· registro a. ser feito na.
vigência da presente lei; .. . .. . .

b) no alto da face de cada folha aerálançada
a matricula. do ·1Irióvel, com· os requlsltos eonstantes
do artigo 227 e no espaço restante e DO verso aerão
lançados, por ordem crOnológica e em forma narrativa,
os registros e averbações dos atOs pertinentes ao Jmó
vel matriculado; . . ... ... .

c) preench1d~ uma f~uui., seráfelUi o tranaporte
para a primeira tolha em branco do niesmo·Uvro ou
do livro da mesnia série queesttver em uso,· onde
continuarão os lançamentos,· eO)1l. remissões recipro-
cas', .

'd) 'as matriculas· serãO muneradas seguidamen~
em numeração Infinita, sem lnternipção.aoflm ·de
ea.da livro:. ... .

~). osre~tros· e. averbações a' serem iançadoS n~.
tolha da matricula serão numerados seguldaJnente,
anteclpando:..se a essa numeração, separadas por. um
traço; as letras· "R" para osreg1.stros. e:"AV" para 81 .
a.verbações seguidas do· número da. matricula (ex.
R-1-l,R-2-1, R-3-1 ou AV-l-l, AV-2-1, AV-3-1).

§ 1.0 Os oficiais, mediante autorização dor~spec
Uva juiz, poderão respeitada a precedência da preno
tação desdobrar o llvro n;o2emtantos outras quantos
se tornarem neéeSséorios para atender ao moVimento
do cartório, até oUmite de dez (lO), class1tlcando~s
de' aéordo com o .a1ga.r1smo final da matricula. . .

. § 2.0 Observado o disposto noartlgo' 3.0 , C~.o
. poderá o Re~tro Geral ser realizado pelo sistema. de
tlchas. .

Art. 174. Na escrituração do UvrQ 11.° 3 - AuxWar
- haverá espaços formados por llnhas verticais para.
neles se. escreverem o número.deordemdo:.. reglstro,
a referênCIa ao niunero de ordem e às pãg1nas 40li
demaisl'vros, além da margem par;J.·asaverbaÇQes.
... I • • '." •

§ 1.0 No livro auxill3,r do cartório do domicillo
conjugal, serãO regtsti'adas,·porextrato, ascônvenç5es
antenupciais,. devendo mencIonar os nomes dos c6n
juges, data, cartói'io, livro e folhas o,!lde foi lavrada.
a escrltui'à e as cláusulas daconvençao, sem prejulzo
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da av~r1Jaçiio dos Imóvefs existentes e·que forem sendo 3.°) referência MS nWn.eros de ordem de .outros
 
RdqulrtdoB, sujeitos a regime dIverso do comum. . livros;
 

§ 2.° Serão Integralnlente registrados no Hvro 4.°) anotações,
 
auxillar os contratos-padrão a que se refere o Art. 61
 § 2~0 O Indicador Pessoal Podei'áobedecer a sls-- . da Lei n.o 4.3BO, de 21 de agosto de 1964. tema de fichas, a. critério e sob exclusiva resPonsabili

_Art. 175. No livro n.o 4 - Registros DIversos .:.-. dade do oficial. . . .
 
seraoreglstrados: . ..
 Art.178.. Se a mesma. pessoa ou o mesmo imóvel 

aJ a r.ml~são de debêntures,sem prejuízo do regis jã estiverem z:o 1.Ddicador pessoal ou no Real, somente 
trl) eventual e definitIvo no livro n.O 2,da hIpoteca, da se. fará re!erencla na respectiva coluna ou ficha, .1lO 
antJI:rese ~ do pE~nhor que abonarem, especialmente,. numero de ~rdem do llvro· em que se lavrar o novo 
tlÜS mnl'lwes, firmando-se pela ordem do registro. a regUitro. . .. . .. 
prl<Jl'ldade entre as séries de obrigações emitidas pela Art. 179. Se, no mesmo ato,'flgurarmals de uma.:mc.:;m..'1 ~ocjedadc; pessoa, ativa ou passiv.amente, o nome de· Cada. uma 
.. t.> I r.s cér:'nl:.u de créãlto ruml de que· trata o· será lançado, distintamente, no IncUcll.dor Pessoal. 

iJ&;crclll-il:l n:' 16'/, de 14 de fevereiro de,1967; 
Art. 180. Adotados os livros Irld1cado·r Real: e <>j~'1 ).\oU l;.cdula5 de crédito Il1dWitrlal de que trata Pessoal, sob a forma encadernada. as.mdicaçõe8 neles 

G 11(;(:.~jd u n <JlJ, tle 9 de janeIro de 1969; lançadas .teráo seu número de otelem espec1al,corres
. d) 1Jl! atos que da compet.êncla do registro de pondendo o número .de ordem dos Imóveis .à. zona .

Imovels por dlsposlçào legal, não se refiram dIreta cadastralcnde estão situados .e o nwnero de .cirCiem .
mente a um determinado Imóvel matriculado. das pes.roas à. respectiva letra do illabeto. . 

1 1.° Para atender ao movImento do cartório os . Art. 181. FJIgotadas as folhas destlnadaa a Uma.
ofIciaIs poderão desdobrar o Uvro n.°..f mediante a,{to:" zona cadastral no Indicador Real, se adotado· o liVro 
rh:ação iudJc}al, em livro~ para. o reri1stro· do penhor encadernado, a escrituração· continuará no livro ae-· 
.ror,d, das cedulas de credito rural, das cédUlas de guinte, averbando-se o transporte no livro antece~ 
crédito indUstrial, da emisSão de debêntures e dos den~. ou mesmo, em tolhas· ailrove1táveUi, .feitas as 
demllls atos a ele atribuidos. ... . reterenc1as reciprocas. Dl1. mesma forma proeeder

se-á com relação ao Indicador. Pessoal· . , I 2.° As hipotecas cedulares a que se referem os 
Decretos··leis il.os 167, de 1969,. e 413, de 1969, serão . Art. 182.· No caso do ·art.lgo anterior, caberá, ·na· 
rr,K1ztrudas na matricula do Imóvel respectivo.	 distribuição das folhas do li'Vl'O seguinte ma.tor. núm~· 

ro delas à. zona cadastral ou à let1'l1. do alfabeto cujasArt. 176. b livro n.o· 5 - Indicador Real - ser! folhas estiverem esgotadas antes de d1Bt1:'1buidail às o repositório de todos os ImóveUi· que figurarem nos outras zonas ou letras.. .. . .... ..
Uvros do registro. . . . . . . 

· Art~ 183. .0 Livro n.a 7 - Reg1.stro de Ini:orpora
. . § 1.0 As folhas desse livro repartir-se-ão entre ção - destina-se ao reg1.stro dos memoriala de lncor- . as zonas cadastrais que se compreendam no território poração dos atos inStitutivOB e das convençãea ded3: circuIllIcrlção Imobiliária subordinada ao respectivo condomín1o, previstos.na Lei n;o 4. 591, de 18 de de-.OfICio, de acordo oom o zonellcento cadastralestabe zembrode 1964, e selá ~er1turado de acareio com o 
lecldo pela repartição competente. modelo prev1ato no· anexo desta. leI: 

§ 2.° Cada,incllcação terá por eSpaço,.pelomenos, .. § 1.0.•AS averpaÇões relativas aos registros ieiios
 
um quinto da página do livro e cada espaço quatro · no Livro n.o 7 serao lançadas em: seguida ao registro,

COlUl1az formadas por linhas perpendiculares, corrés- por ordem cronológica e .em forma narrativa nume
p01Hlentes aos requisitos seguintes:. . radas seguidamente, ànteciparido-se· essa. numeração,

1.° - nÚlnerQ de ordem; separado por. traço, O· número do registz:o <e%. 1-1, .• 
1:-2, 1-3) . . ':!. "--. Identificação do imóvel;
 

:1." ._- referência aos números de ordem de- outros § 2.0 FJIgotado numa folha. o e~à.ço para as
 
avebações, prosseguirão asmesmasna..primeira tolha 
em branco do-mesmo livro ou do livro da mesma séUv:ro<J:	 ... 

1." - anotaçiíes. rie que estiver em'uSa,feitas as referências reciprocas.. 
. § 3.° Para auxiliar a consulta, os ofIciais que não Art. 184.0 Livro D.a 8 --Registro de loteamense '!tlllzarem do IndIcador Real pelo sistema de fIchas, tos - na forma da lei respectlva, destinado ao refarao um lndicc pelos logradouros e numeração predial gistro da propriedade loteada para. venela de lotes a

quando se trat.a.r de Imóveis urbanos e pelos nomes e prazo, em prestações sUc~vas e periódiêaS,obedesituações, quando rurais. .. .. . .. eerá. ao. nlodelopteviBto .no .anexo. desta Lei· e .será
 
§ 4.° As repartições municIpais são obrigadas a escriturado nos mesmos moldes do Livron.o ·7. .
 

comunicar ao oflcla.l do registro nos d·ez (10) diaS
 
CAP1TULO m··s<lguintes à sua efetivação, todas as alterações ocorri . . .
 

das .110 sistema urbano, inclusive as concementesa
 Do Processo do Registro . 
nomes de logradouros. 

Art. 185. Tod<l:l os titulas tomari.o,·no .protocolo, Art. 177. O llvron.o li-indicador Pessoal--será a data da sua apresentação e on'Úmero· de .ordem tlI:;tr1buido alfabeticamente e nele se escreverão; pOr que, em razão dela, lhes competir, sendo neles .lança- .extenso. os nomes de todas as pessoas que, IndIvidual dos o nome do apresentànte e a identidade do .tl.tulo 
(lU coletivllmente, ativa ou· passivamente, direta.· ou reprodúzindo:"se, .neste-, a. ·data e o núInero de ordem.Indiretamente, fIgurarem nos livros de registro. . 

Parágrafo únicO..· A prenotação· será· .feita.· res
§ 1.0 As Indicações no Indícador Pessoal serão peitanelo-se a ordem rigorosa da apresentação do ti-distribuídas em quatro colunas perpendiculares, satis . tulo e obedecerá a numeração 1nf1n1ta.. . . .fazendo aos seguintes .requlsitos: . 

· . Art. 186. A e.scrtturaçáo do protocolo incumbi
1.0) número de ordem; rá· tanto ao oficial titular como. ao auxiliar expressa
2.°) pessoas; mente elesignado por aquele e autor1z~do pelo juiz . 
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da av~r1Jaçiio dos Imóvefs existentes e·que forem sendo
RdqulrtdoB, sujeitos a regime diverso do comum. .

§ 2.° Serão integralnlente registrados no Hvro
auxiliar os contratos-padrão a que se refere o Art. 61
da Lei n.o 4.3BO, de 21 de agosto de 1964.

_Art. 175. No livro n.o 4 - Registros Diversos .:.-.
seraoreglstrados: . ..

aJ a r.ml~são de debêntures,sem prejuízo do regis
trl) eventual e definitIvo no livro n.O 2,da hIpoteca, da
antJI:rese ~ do pE~nhor que abonarem, especialmente,.
tlÜS mnl'lwes, firmando-se pela ordem do registro. a
prl<Jl'ldade entre as séries de obrIgações emitidas pela
mc.:;m..'1 ~ocjedadc;

.. t.> I r.s cér:'nl:.u de créãlto ruml de que· trata o·
iJ&;crclll-il:l n:' 16'/, de 14 de fevereiro de,1967;

j~'1 ).\oU l;.cdula5 de crédito Il1dWitrial de que trata
G 11(;(:.~jd u n <JlJ, tle 9 de janeIro de 1969;

. d) 1Jl! atos que da compet.êncla do registro de
Imovels por dlsposlçào legal, não se refiram dIreta
mente a um determinado Imóvel matriculado.

1 1.° Para atender ao movimento do cartório os .
oficiais poderão desdobrar o Uvro n.°..f mediante a,{to:"
rh:ação iudJc}al, em llvro~ para. o reriJstro· do penhor
.ror,d, das cedulas de credito rural, das cédUlas de
crédito indUstrial, da emisSão de debêntures e dos
demllls atos a ele atribuidos. ... .

, I 2.° As hipotecas cedulares a que sere/erem os
Decretos··lels il.os 167, de 1969,. e 413, de 1969, serão
rr,K1ztrudas na matricula do Imóvel respectivo.

Art. 176. b llvro n.o· 5 - Indicador Real - ser!
o repositório de todos os ImóveUi· que figurarem nos
Uvros do reg1:ltro. . . .

. . § 1.0 As folhas desse livro repartir-se-ão entre
as zonas cadastrais que se compreendam no território
d3: circuIllIcrlção Imobiliária subordinada ao respectivo
OfICio, de acordo oom o zonellcento cadastralestabe
lecido pela repartição competente.

§ 2.° Cada,incllcação terá por eSpaço,.pelomenos,
um quinto da página do llvro e cada espaço quatro
COlUl1az formadas por llnhas perpendiculares, corrés-
p01Hlentes aos requisitos seguintes:. .

1.° - nÚlnerQ de ordem;
:!. "--. identificação do imóvel;
:1." ._- referência aos números de ordem de- outros

Uv:ro<J: ...
1." - anotaçiíes.

. § 3.° Para auxiliar a consulta, os oflcials que não
se '!tlllzarem do Indicador Real pelo sistema de fichas,
farao um Indlcc pelos logradouros e numeração predlal
quando se trat.a.r de Imóveis urbanos e pelos nomes e
situações, quando rurais. .. .. . ..

§ 4.° As repartições municIpais são obrigadas a
comunicar ao oflcla.l do registro nos d·ez (10) diaS
s<lguintes à sua efetivação, todas as alterações ocorri
das .110 sistema urbano, Inclusive as concementesa
nomes de logradouros.

Art. 177. O llvron.o 11- Indicador Pessoal--será
tli:;tr1buido alfabeticamente e nele se escreverão; pOr
extenso. os nomes de todas as pessoas que, IndIvidual
(lU coletlvllmente, ativa ou· passivamente, direta.· ou
indiretamente, fIgurarem nos livros de registro. .

§ 1.0 As Indicações no Indícador Pessoal serão
distribuídas em quatro colunas perpendiculares, satis-
fazendo aos seguintes .requlsltos: .

1.0) número de ordem;
2.°) pessoas;

3.°) referência MS nWn.eros de ordem de .outros
livros;

4.°) anotações,
§ 2~0 O Indicador Pessoal Podei'áobedecer a sls-- .

tema de fichas, a. critério e sob exclusiva resPonsabili-
dade do oficial. . . .

Art.178.. Se a mesma. pessoa ou o mesmo imóvel
jã estiverem z:o 1.Ddicador pessoal ou no Real, somente
se. fará referencla na respectiva coluna ou ficha, .1lO
numero de ~rdem do livro· em que se lavrar o novo
regUitro. . .. . ..

Art. 179. Se, no mesmo ato,'flgurarmals de uma.:
pessoa, ativa ou passIv.amente, o nome de· Cada. uma
será lançado, distintamente, no IncUcll.dor Pessoal.

Art. 180. Adotados os livros Irld1cado·r Real: e <>
Pessoal, sob a forma encadernada. u.mdicaçõe8 neles
lançadas .teráo seu número de otdem espec1al,corres
pondendo o número .de ordem dos Imóveis .à. zona .
cadastralcnde estão situados .e o nÚJilero de .cirCiem .
das pes.roas à. respectiva letra do illabeto. .

Art. 181. FJIgotadas as folhas destinadaa a Uma.
zona cadastral no Indicador Real, se adotado· o liVro
encadernado, a escrituração· continuará no livro ae-·
guinte, averbando-se o transporte no livro antece~
den~. ou mesmo, em folhas· ailrove1táveUi, .feitas as
referenc1as reciprocas. Dl1. mesma forma proeeder
se-á com relação ao Indicador. Pessoal· .

. Art. 182.· No caso do ·art.lgo anterior, caberá, ·na·
distribuição das folhas do li'Vl'O seguinte ma.1or núm~·
ro delas à. zona cadastral ou à let1'l1. do alfabeto cujas
folhas estiverem eSgQtadas antes de d1Bt1:'1buidail às
outras zonas ou letras.. .. . .... ..

. . .
· Art~ 183. .0 Livro n.a 7 - RegiStro de Ini:orpora-

ção - destina-se ao reg1.stro dos memoriala de lncor- .
poração dos atos inStitutivOB e das convençãea de
condomínio, previstos.na Lei n;o 4. 591, de 18 de de-.
zembrode 1964, e selá ~er1turado de acordo com o
modelo prev1ato no· anexo desta. ler:

.. § 1.0.•AS averpaÇões relativas aos registros ieiios
· no Livro n.o 7 serao lançadas em: seguida ao registro,
por ordem cronológica e .em forma narrativa nume
radas seguidamente, ànteciparido-se· essa. numeração,
separado por. traço, O· nÚMero do reglstz:o <ex. 1-1, .•
1:-2, 1-3) . . '

§ 2.0 FJIgotado numa folha. o e~aço. para as
avebações, prosseguirão asmesmasna..primeira tolha
em branco do-mesmo livro ou do livro da mesma sé
rie que estiver em'uSa,feitas as referências reciprocas..

Art. 184.0 Livro D.a 8 --Registro de loteamen
tos - na forma da lei respectlva, destinado ao re
gistro da propriedade loteada para. venda de lotes a
prazo, em prestações suc~vas e periód1êaS,obede
eerá. ao. nlodelopteviBto .no .anexo. desta Lei· e .será
escriturado nos mesmos moldes do L1vron.o ·7. .

CAP1TULO m··. . .

Do Processo do Registro .
Art. 185. TOd<l:l os titules tomari.o,·no .protocolo,

a data da sua apresentação e on'Úmero· de .ordem
que, em razão dela, lhes competir, sendo neles .lança- .
dos o nome do apresentànte e a identldadedo .tl.tulo
reprodUzindo:"se, .neste-, a. ·data. e o núInero de ordem.

Parágrafo únicO..· A prenotação· será· .feita.· res
peitando-se a ordem rigorosa da apresentação do t1-

. tulo e obedecerá a numeração 1nf1n1ta.. . . .
· . Art. 186.A e.scrtturaçáo do protocolo incumbi
rá· tanto ao oficial titular como. ao auxiliar expressa
mente designado por aquele e autor1z~do pelo juiz .
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competente, ainda que o pt1me1ro não esteja afasta,..;" 
do ou impedido. ' 

Art. 187. O número de, ordem determinará a 
prioridade do titulo e, e.sta, à, preferência. dos, dir,el- ' 
tos reais, ainda. que apresentados pela mesma pessoa 
mals de um título ,simultaneamente. 

Art. 188. Havendo permuta, e pertencenooos 
1móv~ia t1~l'Ulllte.dos à, cirCunscrição do mesmo oficio 
1lTiífl rdtor, {Ir. r~glstros nas matricUlas respectivas, 
<:'011l, !!),(LlI;;J.Ç"(:,~ .reciproca.s ti números de ordem segul
'.lu" :tH) ].lJ"JWC1)lo. " 

árt, OW _ Tomada. a data- da apresentação e o, 
nüwtro ue {'rdem do protocolo, proceder-se-á ao ,re
g1!Mo. salvo no!; casos previstos nos artigos segulnte.s. 

Mt, 111U. Apresentado titulo de segunda hipote
ca, t:otn referência expressa à ex1stêncla de outra an
tenor, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará du
t'untl! trinta. (30) dlJ1s que os interessados na prJmel
l'J. promovam a Inscrição. Esgotado esse prazo, que 
correrá da da.ta da apresentação, sem que seja apre
sentado o título anterlor,o, segundo' será inscrito e 
obterá. preferência. sobre aquele.. 

Art, 191. Não serão registrados, nO mesmo, dia. 
títulot. pelos quais Sé constituam 'cUreltos reais con
Ird.l~Gi'!O.!i .oobre o mesmo !móveL , , 

Art. 19:! o prevaleCerão,' para' efeito de :prlorlda~ 
d~ l;h: rcglatro, qUlUldo apresentados, no mesmo dia, 
os Utulos prenotádos no protoCOlo sobriúmero de or- , 
dem mais baixo, protelando-se o registró dos, apresen
tados posteriormente pelo prazo,correspondente a, pe
lo menos, um expecUente cUár1o.	 ," , 
,Parágrafo, único. ' Executam-se da. norma ,deste 

artigo, as' eser1turas públlcas lavradas na mesma da.. 
ta que, apresentadas no mesmo dia, determinem ta
xativamente a hora da sua lavratura" prevalecendo, 
para efeito de pnoridade, a que foi lavrada em prl

, , metro lugar.	 ' 
, " Art. 193. , O registro será feito pela simples ex1;' 

blção do t1tuiu. sem dependência de ext~tos~ , , 
/\It.. 1fli, Se () titulo torde natureza particular, 

tl~ver:í. ,sef ;~presentado, ao, menos,' emdupllcata fl
IlIllV!;} UJlI Ô,IJ,,:! ~:r.:emplares arquivado no cartório, sen- , 
do o '.I utl'o ou 08 demais devolvidos' aO interessado, 
após o regLstro. 

Parágrafo único., Em,caso de permuta. serão, pe- : 
lo menos, trê:'3 os exemplares, sendo feitos os regiStros' 
relativos a todos os imóve1á permutad9s; ailida que só 
um dos interessados prom<lva. o registro. 

Art. 195. Se existir uma só via do titulo e este 
for de, natureza. particular, 3, parte apresentará., tam
bém, certidão do Registro de Títulos e:Documentos 
ou fotocópia devidamente autenticada, que ficará: ar
quivada em cartório., 

Art, 196, Todo o registro será feito por extrato, 
::',.1v,'; ~ce :1. 1P,:"'tO p~dlr que se taça. por extensO, no 
ll~'c ~:.ljjl:.ár, sem ;;rejlÚ%o daquele e com anotações 
mr.íproc,'l:;. ' 

i\.rt. 197. Se o imóvel não eStiver' matriculado 
ou registrado em nome do ,outorgante, o oficial exi
girá. a prévia Ú1BCri9io' e o ,restatro do titulo ante
rior, qualquer que ~eja 3, sua natureza; para manter 
a continUidade ~,' l'eglatro. , " 

§ 1.0 A matricula será feita à vista dos elemen
tos eonstantes 'do titulo apreSentado e doreg1stro
anterior que constai ,do própno cartório. 

12.0 Quando o titulo anterior estiver registrado 
em outro cartório; () 'novo título será apresentado .jUn
tamente com certidão atualizada comprobat6n3" do 
registro ant(lr1ol' e da inexlstênciade ÕnUB. 

Art~ iD8. ' Tomada. a nota. da ,apresentação, e con
,terldo o número de ordem, o,otJcial venflearã a lega,;,
,lldade e a. validade do ,titulo, procedendo, ao registro, 
Se o mesmo estiver :em confonnidl1de .cem a lei, ,00 
prazO' máximo 'de :10 (dez), dJas ,úteis, salvo no caso 
preViStO no parágrafo único do art. ,7.0 do Decreto-lei 

, n.O 549, de 25, de abril de 1969, em que o prazo .'lern. 
, de3 (trêa)dJa.s úteis"	 , 

§ 1.0 O oficial faráe.ssa verlfleaçãono prazo,im~ 
prorrogável de S(cinco) dias úteis" e poderá exigir 
que o apresentante ponha. o documento' em ,contor

'midade com a' lei, concedendo-lhe, pará :lsso, prazo 
razOável.' ':, ,:' " ", , ' , ' 

1 2.0 O oficial indiéará Por escrito a. eXigência,
'cuja	 sat1s!ação seJa necessária ao registro. Não se 
conformando o apresentante cOm a exigência do,ofi.. 
clal ou. não podendo satisfazê-la, se;rá'o tit~aseu 
requertmentoe com a declaração de dívida, ,remetido 
ao juizo competente para dirimi-la. ' , . 
, § 3.0 ,'Em se tratando de pr~pnedade terdtoi1~I; ," 
desapropriada nos temias do J}ecreto.;lel D.o 549, de, 
24 de abril de 1969; a. verlficac;ao, a, que alude o ,§ '1.0 
será' feita em 48 (quarenta e oito),horas.,' '" 

t 4.0 Em se tratando de Inscrição de fuCorpora';'
'çáo e de loteamento" a verf!lcação ,'dos memoriais e,' 
doc'umentos necessãrfos ao registro'será feita: em 15 
(qUJnze) dias úteis. , ' 

Art. 199~Prenotado o, titulo, e lançada nele a 
dúVida, rubncará o oficiaI todas as suas folhas, re

, , metendo-o ao juizo competente.," " 
, Art. 200. No protocolo anotará. o oficial. à. ma:r~
 

'gem da. prenotação; a.ócorrênC1il. da dúvida. "
 
Art. 2111. 'Estaildo" deVidamente funclamentada a 

dúvida, o juiz mandará. ouvir o apreSentante em 10-, 
(dez) dias, para. impugná-la, ,com os documentos que,

'entender" OJ,ivindo'-se' após, ,o' Ministério: Público" no 
'prazo de 5(c!nco)dJas. ,," , ,.',' ' , 

§ 1.0 ' Seo intere,sS3.do, nesse prazo, não' I.ri1pug
nar a dúvida, o juiz ,mandará. 'aJ'9uiv.á-la. Essa dec1- ' 
são é irrecorrível e dela. dar-se;'a etencla ao oficial, 
que ,cancelará. a prenotação; devolvendo os docUlnen
tos ao Interessado. , "'".,'. , ,',' , ' 
,§ 2.0 , O aniuivámento da dúvidà ri,ãÓ tinped1d" 

que ela seja suscitada novamente" no caso de rea.
preséritação do titulo para registro. , " , 

Art. 202. Impugna.da. ~ dÚVIda., o Juiz profenrâ 
a. sentença no prazo de 5 (cinco) dlas,com os ele
mentos constantes, dos autos: ' , " 

Parágrafo úiUeo. Da.' sentenç'a Poderão lnteÍ-por 
recurso de apelação, com anibosos efeitos o 'interes
sado,_ o MlIilsténo Público e ,otercelro prejudicado.. 

Art; 203'. O documento que for objeto de dúvida, 
,decidida esta, será, restituído ao, 1nter~do, lnde,. 
pendentemeritede traslado. , ' 

, Art. 204. Julgad~ improcedente a. diíVida, o m
teressado apresentará de novo' os seUB, documentos", 
cçm 'o respectivo mandado, eo oficial -procederá. 
desde logo, ao registro,: decla.l:~do, na'cOluna de 

, anotações do protocolo, que a duvida. foi julgada im
procel1ente, arqu1vancJo-~e o mandado' ou 11. cóp14 dA,' 
sentença. Se julgada procedente, exped1r-s~-â man" 
dado ao otlclal' que ,cancelará a prenotaça.o. " ' 

Art. ~05.' À. de~egação do registro nãO,impedirá 
o uso do processo contericloso competente; 

'Art. 206. 'cessarão automaticamente osefeJto:l 
, da prenOtação se, decorridos ao <trinta), dias do seu 
lançamento no protocolo, o titulo' não tiver. si.do re.. 
~trado, salvo nos' casos de-processo' de 'dUVJds.'OI1 ' 
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competente, ainda que o pt1me1ro não esteja afasta,..;"
do ou impedido. '

Art. 187. O número de, ordem determinará a
prioridade do titulo e, e.sta, à, preferência. dos, dir,el- '
tos reais, ainda. que apresentados pela mesma pessoa
mals de um título ,simultaneamente.

Art. 188. Havendo permuta, e pertencenooos
1móv~ia t1~l'Ulllte.dos à' cirCunscrição do mesmo oficio
1lTiífl rdtor, {Ir. r~glstros nas matricUlas respectivas,
<:'011l, !!),(LlI;;J.Ç"(:,~ .reciproca.s ti números de ordem segul-
'.lu" :tH) ].lJ"JWC1)lo. "

árt, OW. Tomada. a data- da apresentação e o,
nüwtro ue {'rdem do protocolo, proceder-se-á ao ,re
g1!Mo. salvo no!; casos previstos nos artigos segulnte.s.

Mt, 111U. Apresentado titulo de segunda hipote
ca, t:otn referência expressa à ex1stêncla de outra an
tenor, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará du
t'untl! trinta. (30) dlJ1s que os interessados na prJmel
l'J. promovam a Inscrição. Esgotado esse prazo, que
correrá da da.ta da apresentação, sem que seja apre
sentado o título anterlor,o, segundo' será inscrito e
obterá. preferência. sobre aquele..

Art, 191. Não serão registrados, nO mesmo, dia.
títulot. pelos quais Sé constituam 'cUreltos reais con
Ird.l~Gi'!O.!i .oobre o mesmo !móveL , ,

Art. 19:! o prevaleCerão,' para' efeito de :prlorlda~
d~ l;h: rcglatro, qUlUldo apresentados, no mesmo dia,
os Utulos prenotádos no protoCOlo sobriúmero de or- ,
dem mais baixo, protelando-se o registró dos, apresen
tados posteriormente pelo prazo,correspondente a, pe-
lo menos, um expecUente cUár1o. ," ,
,Parágrafo, único. ' Executam-se da. norma ,deste

artigo, as' eser1turas públlcas lavradas na mesma da..
ta que, apresentadas no mesmo dia, determinem ta
xativamente a hora da sua lavratura" prevalecendo,
para efeito de pnoridade, a que foi lavrada em prl-

, , metro lugar. '
, " Art. 193. , O registro será feito pela simples ex1;'

blção do t1tuiu. sem dependência de ext~tos~ , ,
/\It.. 1fli, Se () titulo torde natureza particular,

tl~ver:í. ,sef ;~presentado, ao, menos,' emdupllcata fl
IlIllV!;} UJlI Ô,IJ,,:! ~:r.:emplares arquivado no cartório, sen- ,
do o '.I utl'o ou 08 demais devolvidos' aO interessado,
após o regLstro.

Parágrafo único., Em,caso de permuta. serão, pe- :
lo menos, trê:'3 os exemplares, sendo feitos os regiStros'
relativos a todos os imóve1á permutad9s; ailida que só
um dos interessados prom<lva. o registro.

Art. 195. Se existir uma só via do titulo e este
for de, natureza. particular, 3, parte apresentará., tam
bém, certidão do Registro de Títulos e:Documentos
ou fotocópia devidamente autenticada, que ficará: ar
quivada em cartório.,

Art, 196, Todo o registro será feito por extrato,
::',.1v,'; ~ce :1. 1P,:"'tO p~dlr que se taça. por extensO, no
ll~'c ~:.ljjl:.ár, sem ;;rejlÚ%o daquele e com anotações
mr.íproc,'l:;. '

i\.rt. 197. Se o imóvel não eStiver' matriculado
ou registrado em nome do ,outorgante, o oficial exi
girá. a prévia Ú1BCri9io' e o ,restatro do titulo ante
rior, qualquer que ~eja 3, sua natureza; para manter
a continUidade ~,' l'eglatro. , "

§ 1.0 A matricula será feita à vista dos elemen
tos eonstantes 'do titulo apreSentado e doreg1stro
anterior que constai ,do própno cartório.

12.0 Quando o titulo anterior estiver registrado
em outro cartório; () 'novo título será apresentado .jUn
tamente com certidão atualizada comprobat6n3" do
registro ant(lr1ol' e da inexlstênciade ÕnUB.

Art~ iD8. ' Tomada. a nota. da ,apresentação, e con
,terldo o número de ordem, o,otJcial venfJeará a lega,;,
,lldade e a. validade do ,titulo, procedendo, ao registro,
Se o mesmo estiver :em confonnidl1de .cem a lei, ,00
prazO' máximo 'de :10 (dez), dJas ,úteis, salvo no caso
preViStO no parágrafo único do art. ,7.0 do Decreto-lei

, n.O 549, de 25, de abril de 1969, em que o prazo .'lern.
, de3 (trêa)dJa.s úteis" ,

§ 1.0 O oficial faráe.ssa verlfleaçãono prazo,im~
prorrogável de S(cinco) dias úteis" e poderá exigir
que o apresentante ponha. o documento' em ,contor

'midade com a' lei, concedendo-lhe, pará :lsso, prazo
razOável.' ':, ,:' " ", , ' , '

1 2.0 O oficial indiéará Por escrito a. eXigência,
'cuja sat1s!ação seJa necessária ao registro. Não se
conformando o apresentante cOm a exigência do,ofi"
clal ou. não podendo satisfazê-la, se;rá'o tit~aseu
requertmentoe com a declaração de dívida, ,remetido
ao juizo competente para dirimi-la. ' , .
, § 3.0 ,'Em se tratando de pr~pnedade terdtoi1~I; ,"
desapropriada nos temias do J}ecreto.;lel D.o 549, de,
24 de abril de 1969; a. verlficac;ao, a, que alude o ,§ '1.0
será' feita em 48 (quarenta e oito),horas.,' '"

t 4.0 Em se tratando de Inscrição de fuCorpora';'
'çáo e de loteamento" a verf!lcação ,'dos memoriais e,'
doc'umentos necessãrfos ao registro'será feita: em 15
(qUJnze) dias úteis. , '

Art. 199~Prenotado o, titulo, e lançada nele a
dúVida, rubncará o oficiaI todas as suas folhas, re-

, , metendo-o ao juizo competente.," "
, Art. 200. No protocolo anotará. o oficial. à. ma:r~

'gem da. prenotação; a.ócorrênC1il. da dúvida. "
Art. 2111. 'Estaildo" deVidamente funclamentada a

dúvida, o juiz mandará. ouvir o apreSentante em 10-,
(dez) dias, para. impugná-la, ,com os documentos que,

'entender" OJ,ivindo'-se' após, ,o' Ministério: Público" no
'prazo de 5(c!nco)dJas. ,," , ,.',' ' ,

§ 1.0 ' Seo intere,sS3.do, nesse prazo, não' I.ri1pug
nar a dúvida, o juiz ,mandará. 'aJ'9uiv.á-la. Essa dec1- '
são é irrecorrível e dela. dar-se;'a etencla ao oficial,
que ,cancelará. a prenotação; devolvendo os docUlnen-
tos ao Interessado. , "'".,'. , ,',' , '
,§ 2.0 , O aniuivámento da dúvidà ri,ãÓ tinped1d"

que ela seja suscitada novamente" no caso de rea.-
preséritação do titulo para registro. , " ,

Art. 202. Impugna.da. ~ dÚVIda., o Juiz profenrâ
a. sentença no prazo de 5 (cinco) dlas,com os ele-
mentos constantes, dos autos: ' , "

Parágrafo úiUeo. Da.' sentenç'a Poderão lnteÍ-por
recurso de apelação, com anibosos efeitos o 'interes
sado,. o MlIilsténo Público e ,otercelro prejudicado..

Mt; 203'. O documento que for objeto de dúvida,
,decidida esta, será, restituído ao, 1nter~do, lnde,.
pendentemeritede traslado. , '

, Art. 204. Julgad~ improcedente a. diíVida, o in
teressado apresentará de novo' os seUB, documentos",
cçm 'o respectivo mandado, eo oficial ·procederá.
desde logo, ao registro,: decla.l:~do, na'cOluna de

, anotações do protocolo, que a duvida. foi julgada im-
procel1ente, arqu1vancJo-~e o mandado' ou 11. cóp14 dA,'
sentença. Se julgada procedente, exped1r-s~-â man"
dado ao oficial' que ,cancelará a prenotaça.o. " '

Art. ~05.' À. de~egação do registro nãO'impedirá
o uso do processo contericloso competente;

'Art. 206. 'cessarão automaticamente osefeJto:l
, da prenOtação se, decorridos ao <trinta), dias do seu
lançamento no protocolo, o titulo' não tiver. si.do re..
~trado, salvo nos' casos de· processo ' de 'dUVJds.'OI1 '
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de inscrIção de instituição de bem de tamílla .e de fus~ 
(:rição de memorial de loteamento; casos estes em que 
o perecimento da prenotação ocorrerá apõs30 (trinta) 
cllas da data da publicação do último editaL . 

Art~ 207. Seo· documento, uma vez prenotado,
não puder ser registrado, ou o apresentante desistir 
do seu registro. a Importãncla relativa às despesas
previstas no art. 15 será restituída, deduzida a quan
tIa correspondentcà.s buscas e à prenotação. 

Art. 20ft No processo de dúvida, somente serão 
{levhl:\é' r. lJ.:ltU,l, a :'lerem. pagaS .pelo interessado, 
quandu a dúvida tor julgàda procedente. 

Art.. 209. O registro começado· dentro das horas 
fixadan I1ÚO 5~:l'Ii interrompido, salvo motivo de torça 
maior declarado, prorrogando-se o expediente até 
ser concluído. . 

Arf.. 210. Durante a prorrogação, nenhuma no
Vil apresentação será admitida, lavrando-se termo 
de encerramento no protocolo. 

.Art. 211, Todos os aflos· serão Msiriados· pelo 
otic1al, seu substituto· iegal ou escrevente expressa0:
mentI! dCllignudb pelo oficial e autor1zadopelo juiz 
comp~tente, a.inda que () primeiro não esteja afastado· 
L'U lwped1do. .. 

llx!. :!1;~. NJ. \'la do título restituida ao apresen
tante, com todas as folhas rubricad:;Ls, serão declara..; 

f dos, de torma resumida, os atos praticados em decor
rência de sua apresentação, nela se consignando,
obrigatorianlente, os lançamentos feitos nos incllca
dores real e pessoal . .. 

Art. 213. Se ó teor do registro não eXprinilr a
verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retifica
ção, por meio de. processo próprio. . 

Art. 214. A requerimento do interessado, poderá 
serretlficado o erro constante do registro, desde que 
tal retificação não acarrete prejuízo. a terceiro. . 

~ 1.0 A ret1flcação será feita mediante despachó
judicial, salvo no CMO de erro evidente, o qualoofi
cla.1 desde logo, corrigirá, com· a devida cautelli.. 

§ 2.° Se da retificação resultar alteração da des.,. 
críção das cllvisas <lU da área do Imóvel, serão citados, 
para se manifestarem sobre o requerimento, em 10 
(dez) dias, todos os controntantes·e o allenante <lU. 
seus sucessores. 

g 3." O MinJstério Público será ouvIdo no pedido 
tle retl!1cação. 

§ 4.0 Se o pedido de retificação for impugnado
fundamentadamente, o juiz remetel'á o lnteressado 
para nos vias ordInárias. 

~ n.oDa sentença do juiz. deferindo ou não o 
requerimento, eabe o recurso de ap·elação com ambos 
os eteltos. 

Art. 215. As nulidades de pleno direito do regis

tro uma vez provadas, 4lnlldam-no, independente

mente de ação direta.
 

Art. 216. São nulos 05 registros !citos após sen

tença de abertura defalêncla, ou do termo legal nela
 
fixado, salvo se a apresentação tiver Sido felta ante
riormente.·	 . 

Art. 217. O registro poderá também ser retifIcado
 
ou anulado por sentença em procesSo contencioso; ou
 
por efeito de julgado em ação anulação ou de decIa

ração de nulldade de ato jurídico, ou de julgado /lobre

fr3.llde li. execução.	 . 

CAPtTÔ'LO rir 
. Das Pessoas 

Art.. :ÜS. O regiStro pOde .. ser. promovido por
qualquer Interessado. 

. Pai'ágraf() único. Nos atos a titUlO gratuito o . 
registro pode também ser promovido pelo transferen
te, acompanhado 7da prova de aceItação do benefi
ciado. ... 

. .. 
Art. 219. O registro· do penhor 1'U1'al independe

do consentiniento do. credor ,hipotecário. .. 
Art. 220. As despeSas ~m o resJ.stro. 1neumbem . 

ao	 Interessado que o requerer, salvo Convenção· em ,
contrário. . ... 

Art. 221. Sáo considerados~ para. flns de ~critu
ração, credores. e devedoreS, respectivamente:. 

I - nll,5 servidões, o· dono· do prédio dominante e 
o	 dono do prédio serviente; . .. ... . . 

n - no usa, o usuário.e o proprietário; : . 
UI - na habitação, o habItanu, e o prOprietário;.. 
IV - .na anticrese, o mutu~te'e'omutuArlo; . 

. V - no usufruto; o~Ufrutu~o e o Jiu~propr1e':
tário; .. .. .. ..... 

. VI - .naenflteuse, o semiorloe o. enfiteut8.; 
VII ~ na. constituição de renda; o beneficiário 

e o rendeiro censuário; . . .. 
VIII -na .locação, o locatário e o locador; . .... '. .. . 
IX - nas. prome55lU! de compra e venda, o pro

mltente~comprador e o promitente-vendedor; 

, X.'- nas penhoras e ações,o ~utor 80 réu; 
XiI _. nas próm~ssas de c~sãO de dlrettos,· o pro-· 

mltente-cesslonárto e o prom1tente~edente. . 

CAPmJLO.·V. 
. . Dos Títulos . . 

Art.222. São adniltld<lB aregjstrounlcamente: 

a) ·escrituras Públiea:s,· ~clusi....ea8 lavradas em 
consulados brasileiros; . .. .. 

b) escrit,os partlcuIares autorizados em JeI.ass1
na,dospelas. partes· e testemunhas. comas firmas 're
conhecidas, dispensado o reconhecimento quando se 
tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao . 
.SistemaFinanceiro de Habitação; . . . 

c) atos a~tênticos de pÍÚ5es eStrangeiros,· com· 
força de instrumentO público, legalJza~os e ·traduzidos 
competentemente no idioma nacional e registrados.
no cartório de registro de. titulos. e documentos; ... 

d)· .cartas .. de sentença, .mandados tonnàIs· de 
partllha e certidões extraidos de autos de processo. . 

.	 Art. 223. Em todas .~ escri~ras ~ a.tOs relativos 
a imóveis, bem como nas declarações de bens presta
das .nos inventáriôs e nos autos de partilha,. o tabe
lião ou escrivão deve fazer referência à inatricula ou 
ao registro atiterIor, seu nÚlílero e cartór1o.·
.' ..	 . 
§ 1.0 FICam sujeita à mesma obrigação as partes

que, por Instrumento· particular, celebraremos atos 
relativos. a 1nlóveIs. 

. § 2.° Nas escrituras lavradas em decorrência de 
autorização judicial serão mencionados, porcert1dão
em. breve. relatório, .com todàs as minúcIas. que per~ 
mitam ident1t1cá';los, os respectivos alvarás, 

j .';•• 
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de inscrIção de instituição de bem de famílla .e de fus~
(:rição de memorial de loteamento; casos estes em que
o perecimento da prenotação ocorrerá apõs30 (trinta)
cllas da data da publicação do último editaL .

Art~ 207. Seo· documento, uma vez prenotado,
não puder ser registrado, ou o apresentante desistir
do seu registro. a Importãncla relativa às despesas
previstas no art. 15 será restituída, deduzida a quan
tIa correspondentcà.s buscas e à prenotação.

Art. 20ft No processo de dúvida, somente serão
{levhl:\é' r. lJ.:ltU,l, a :'lerem. pagaS .pelo interessado,
quandu a dúvida tor julgàda procedente.

Art.. 209. O registro começado· dentro das horas
fixad:.w I1ÚO 5~:l'Ii interrompido, salvo motivo de força
maior declarado, prorrogando-se o expediente até
ser concluído. .

Arf.. 210. Durante a prorrogação, nenhuma no
Vil apresentação será admitida, lavrando-se termo
de encerramento no protocolo.

.Art. 211, Todos os aflos· serão Mslnados· pelo
otietal, seu substituto· iegal ou escrevente expressa0:
mentI! dCllignudb pelo oficial e autor1zadopelo juiz
comp~tente, a.inda que () primeiro não esteja atastado .
L'U lwped1do. ..

ll.\'f. :!1;~. NJ. \'la do título restituida ao apresen
tante, com todas as folhas rubricad:;Ls, serão declara.~

f dos, de torma resumida, os atos praticados em decor
rência de sua apresentação, nela se consignando,
obrigatorianlente, os lançamentos feitos nos incllca
dores real e pessoal . ..

Art. 213. Se ó teor do registro não eXprinilr a
verdade, poderá o prejudicado reclamar sua ret1tica-
ção, por meio de. processo próprio. .

Art. 214. A requerimento do interessado, poderá
serretlficado o erro constante do registro, desde que
tal retificação não acarrete prejuízo. a terceiro. .

~ 1.0 A ret1flcação será feita mediante despachó
judicial, salvo no CMO de erro evidente, o qualoofi
cla.1 desde logo, corrigirá, com· a devida cautelli..

§ 2.° Se da retificação resultar alteração da des.,.
críção das cllvisas <lU da área do Imóvel, serão citados,
para se manifestarem sobre o requerimento, em 10
(dez) dias, todos os controntantese o allenante <lU.
seus sucessores.

g 3." O MinJstério Público será ouvIdo no pedido
tle retl!1cação.

§ 4.0 Se o pedido de retificação for impugnado
fundamcntadamente, o juiz remetel'á o lnteressado
para 11,5 vias ordInárias.

~ n.oDa sentença do juiz. deferindo ou não o
requerimento, eabe o recurso de ap·elação com ambos
os eteltos.

Art. 215. As nulidades de pleno direito do regis
tro uma vez provadas, 4lnlldam-no, independente
mente de ação direta.

Art. 216. São nulos 05 registros !e1tos após sen
tença de abertura defalêncla, ou do termo legal nela
fixado, salvo se a apresentação tiver Sido felta ante-
riormente.· .

Art. 217. O registro poderá também ser retifIcado
ou anulado por sentença em procesSo contencioso; ou
por efeito de julgado em ação anulação ou de decIa
ração de nulldade de ato jurídico, ou de julgado llobre
fr3.llde li. execução. .

CAPtTÔ'LO rir
. Das Pessoas

Art.. :ÜS. O regiStro pOde .. ser. promovido por
qualquer Interessado.

. Parágraft:> único. Nos atos a titUlO gratuito o .
registro pode também ser promovido pelo transferen
te, acompanhado 7da prova de aceItação do benefi-
ciado. ...

. ..
Art. 219. O registro· do penhor 1'U1'al independe

do consentiniento do. credor ,hipotecário. ..
Art. 220. As despeSas ~m o resJ.stro. 1neumbem .

ao Interessado que o requerer, salvo Convenção· em ,
contrário. . ...

Art. 221. São conslderados~ para. flns de ~critu
ração, credores. e devedoreS, respectivamente:.

I - nll,5 servidões, o· dono· do prédio dominante e
o dono do prédio serviente; . .. ... . .

n - no usa, o usuário.e o proprietário; : .
UI - na habitação, o habItanu, e o prOprietário;..
IV - .na anticrese, o mutu~te'e'omutuArlo; .

. V - no usufruto; o~Ufrutu~o e o Jiu~propr1e':
tário; .. .. .. .....

. VI - .naenflteuse, o semiorloe o. enflteut8.;
VII ~ na. constituição de renda; o beneficiário

e o rendeiro censuário; . . ..
VIII -na .locação, o locatário e o locador;. .... '. .. .
IX - nas. prome55lU! de compra e venda, o pro

mltente~comprador e o promitente-vendedor;

, X.'- nas penhoras e ações,o ~utor 80 réu;
XiI _. nas próm~ssasde c~sãO de dlrettos,· o pro-·

mltente-cesslonárto e o prom1tente~edente. .

CAPmJLO.·V.
. . Dos Títulos . .

Art.222. São adniltld<lB aregjstrounlcamente:

a) ·escrituras Pública:s,· ~clusi....ea8 lavradas em
consulados brasileiros; . .. ..

b) escrit,os partlcuIares autorizados em JeI.ass1
na,dospelas. partes· e testemunhas. comas fIrmas 're
conhecidas, dl$peJ1$ado o reconhecimento quando se
tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao .
.SistemaFlnanceiro de Habitação; . . .

c) atos a~tênticos de pwes estrangeiros,· com·
torça de instrumentO público, legalJza~os e ·traduzidos
competentemente no idioma nacional e registrados.
no cartório de registro de. titulos. e documentos; ...

d)· .cartas .. de sentença, .mandados fonnáis· de
partllha e certidões extraidos de autos de processo. .

. Art. 223. Em todas .~ escri~ras ~ a.tOs relativos
a imóveis, bem como nas declarações de bens presta
das .nos inventáriôs e nos autos de partilha,. o tabe
lião ou escrivão deve fazer referência à inatricula ou
ao registro atiterIor, seu nÚlílero e cartór1o.·
.' .. .
§ 1.0 FICam sujeita à mesma obrigação as partes

que, por Instrumento· particular, celebraremos atos
relativos. a 1nlóveIs.

. § 2.° Nas escrituras lavradas em decorrência de
autorização judicial serão mencionados, porcert1dão
em. breve. relatório, .com todàs as minúcIas. que per~
mitam ident1t1cá';los, os respectivos alvarás,

j .';••
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CAP1TULO VI 

Da Matricula 
Art .224. ,Todo im6vel. objeto de titulo apresen

tildlJ em cart.órlo para registro, deve' estar matricula
do no livro n:o 2 de Registro Geral; ,obedecidas as 
llmllllJ.:'.i mltabele-.:ldlUl no art 173. 

Art. 225. A matricula ser! efetuada por ocasião 
do 'primeiro registro a ser la.nçado na vJgêncIa da 
presente M, mediante 08 elementos 'constantes 'do 
titulo' apresentado e do registro anterior no mesmo 
mencionado, preenchidos os requisitos do art. 227. 

I 1.° Se o regJstro anterior foi efetuado em ou
tro cartório, a matricula será aberta com os elemen
to:! q\!e constarem do título apresentado e de certidão 
MUI/lIxada de mencionado regJstro e da inexistêncIa 
de Ó?US, caso em que a certidão !1cará llrqulvada em 
cnrtnMo,	 ' ' ' , 

~ "t", N~ matricula aberta será. llinçadO, na mes
r.ulll.!(;:~iloo, o p~elro r.eglstro, com, os elementos que 
CllO$t;wem do titulo apresentado. ' ' 

~ 3.... :f'ela matricula só se cobrarão custaS nos 
casos pre,viStos ,no.5 artigos 226 e 231. 

A.rt. 226. Se o imóvel não, estiver matriculado no 
Reg14tro de Im6vels e lançado em nome di> outor
gante, r~-se-é. a. matricula pelopdmeiro titulo que, 
naseqüencJa cronológica dos titulos ele doDúnJo es
tiver registrado, qualquer que seja. a sua natUrezá. Na 
Jnatricula ~,formallzada, serão lançados a regis
tro todos os titulas posteriores, até o reg1Btro do titulo 
apresentado.	 ' 

Parágrafo único. Se o imóvel estiver,matriculado ' 
roas dj1 matricula não co~tar lançamento em nome 
,do 'C!utorgante,far-se~á na..t?atrícula oregJstro pelo
priDlelro titulo, 9ue, na. sequencla cronológica, dos tí 
tuloll de dominio, estiver regls~rado e l'egIBtro iie to
,doa os títulos posteriores, até o lançamento do titulO 
apresentado. 

Art. '227. São, requisitos da matrícula: 
1.0)	 o nÜD1ero de ordem; , 
2.0>	 a data; 
3.°)11. identificação do imóvel, feita. ,mediante ín

dicl!:<;ão de suas car!!,cterístlcas e confrontações, locau
zaçao e denom1naçao, se rural ou logradouro e' núme
rc., :;e ~r!:lanc; .	 " ' 
, 4.°) nome, domicilio. nacionalidade, profissão e es
t.ado civil tio proprietário, bem como o ,seu nÜD1ero 
dI) Ct~da.stro Individual do ContribUinte ou da cédula 
ú .. J.d<>'lÜJ,f1l!l:I-':il.oou. à fg,.ll:~ dela~. a. sua. fillicão: 

C,o:'.oúmero do registro anterior. ' 
Alt. 228. Para efeito do disposto no artigo ante-' 

rlor, os tabellães, escrivães e juízes' farão com que, 
Das escrituras e,!l0s autos judiciais, as partes indi
quem, ~om precisa0 as confrontações e a locallzação' 
dos ímoveÜl, mencionando os nomes dos, collfrolltan-, 
tes 'e. ainda quando se tratar só de teneno; se este 
fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro' em 
que quadra e a que distância métrica da editic~ção 
ou de esquina mais próxima, exigindo ,dos interessa
dos certidão do registro imoblllárlo. ' 

"11 1.0. As mesmas minúcias c~m relação à carac
terização do imóvel elevem constar dos instrumentOs 
paltlc\;ll!.res :ipresentado~ em cartório para registro. ' 

§, 2.° Consideram-se' irregulares para efeito iie 
ma,tncu!!, os títulos' nos quais a caracteHzação do 
imovelnao coincida com a que, consta do registro an
terior. '	 , ' 

.	 . .. 

Art..229. Tràtando-,se de usucapião, os requisitos 
da matnculadevemconstar, do mandado judicJal.' , ' 

"," Art. 230. ' Além, dosc8.s0s de cancelamento pre~1s-
tos nesta lei, será a matr1eulaencerrada nablpótese," 
prevista no ar~go segmnteou, quando, em virtude de 
allenllções parciais f-or, o imóvel trail.sferido inteira
mente a outros proprietá.l1os. ' " , , .' 
, " Art. 231. Quando doIS ou mit.1s Imóveis contlguos, 
pertencentes ,ao mesmo proprietário. col1Btarem em 
matrículas autônomas, o -proprietário pode- requerer a 

,fusão delas em unia só; de novo número,encerrando
se as primitivas.'	 ' , 

Art. 232. No regIStro de transferêncIa parclall1o, 
imóvel, em virtude de desmembramento oU de lotea
mento, haverá nova matrícula para a'parte desmem
brada permanecendo o remanescente na matricula' 
original, 'onde também se averbará, a. ocorrência.' " 

Art.' 233. No CaBO , do Imóvel matricu1lido'])au&r 
, , à s,:bord1nação d~outrociutóri~, a.s anotações e, aver~ , 

baçoes contlnuarao a serteltas na matricula' já ex1s- ' 
tente, até que outra se, abra rio cartório da: nova eJr~ 
cunscrição, quando, do primeiro registro, nos termoa 
d:l	 artigo 226. , ' " . ': ',' 

1.1.° ,Para a abertura da, nova. ~~trlcuia,a8rá 
apresentada certidão, atuallzada. 'da matricula ante-
rior e dós registros e averbações dela constantes a fim 
de serem reprodUZidos no novo 'lançamento; • , , 
, "	 § 2.° Feita a nova matricuía, o oficial dará ctêri· 
cia Imediata do fato ao cartório da matriculaantenor 
o qual fará o devido encerramento. ' , ' • 

CAPíTULO, VII ' 
, Do BerlSho " 

, , Art~ 234. Os registros atl'1buiáos aol1vro, n.ei 2 ' 
de ~Registro Geral,' serão .lan~dos nas matriculas dos ' 
imovels, feitas de acordo com o disposto no capitulo
VI. "	 " .' ," ' 

Art. 235~ Estariio sujeitos areg1stro no llvron.o 2 
todos os titulos ou atos relacionados no artigo 188, 
inc1so I,e não atrlbuidos espec1!Icamente a outros ll 
vros. ' 
, Parágrafo único. ,~qualquer caso, não poderá
 
ser feito o registro, sem ,que o Jm6veltenha sJdrima

tric'\llado;ou,quando matriculado, o titulo anterior,
 
seja: qual for a sua natureza. n,ào esteja. regbti'ado
 
na respectiva matricula, 'manten~d-se, assim, a can

, tinuldade do registro. " ' " '
 
, Art; 236. O regiStro do titulo de doaiIn1o direto 

aproveita ao titular do doinín10 útll, ev1ce-ver.sa,e
será leito no llvro D.O 2. : ' ,,: '" ,'," 

'Art. 237~ sãó requlsitos- do registro no U~ 2: '~' 
l,O)o nome, es,tadO clVil,profiSSão; naeloDaudade 

,e domicilio do transmItente ou do devedor" bem cOmo 
seu número do Cadastro Individual do ContribuInte 
ou da cédula de Identidade ou, à falta deles, a sua 
fll1ação; ", ,"" " , 
, 2.°)'onome, eStado civil, profLssáo,naC!onallda

de e domicílio do adquirente ou 'do credor, bem cOmo 
seu ,número de Cadastro Indi\'idual doCOntr1buInte,ou 
d~ cédula de Iden~ldade ou,' à. falta' deles. a sua t111a;' 
ç~;" " ' 

3.0)	 o titulo da transmissãO,ou doón\Lll; , 
4.°)	 a forma do título~sua' procedêncf:le camc~

terização; ',' , ' , .' , ,'.,' ' 

, 5.°)0 valor do contrato, dá coisa ou da divida, 
prazo desta, condlções e meJs' espeelficações; !ilclua1ve, 
05 Juros quel1ouver. ' 
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CAP1TULO VI

Da Matricula
Art .224. ,Todo im6vel. objeto de titulo apresen

tildlJ em cart.órlo para registro, deve' estar matricula
do no livro n:o 2 de Registro Geral; ,obedecidas as
llmllllJ.:'.i mltabele-.:ldlUl no art 173.

Art. 225. A matricula ser! efetuada por ocasião
do 'primeiro registro a ser la.nçado na vJgêncIa da
presente M, mediante 08 elementos 'constantes 'do
titulo' apresentado e do registro anterior no mesmo
mencionado, preenchidos os requisitos do art. 227.

I 1.° Se o regJstro anterior foi efetuado em ou
tro cartório, a matricula será aberta com os elemen
to:! q\!e constarem do título apresentado e de certidão
MUI/lIxada de mencionado regJstro e da inexistêncIa
de Ó?US, caso em que a certidão !1cará llrqulvada em
cnrtnMo, ' ' ' ,

~ "t", N~ matricula aberta será. llinçadO, na mes
r.ulll.!(;:~iloo, o p~elro r.eglstro, com, os elementos que
CllO$t;wem do titulo apresentado. ' '

~ 3.... :f'ela matricula só se cobrarão custaS nos
casos pre,viStos ,no.5 artigos 226 e 231.

A.rt. 226. Se o imóvel não, estiver matriculado no
Reg14tro de Im6vels e lançado em nome di> outor
gante, r~-se-é. a. matricula pelopdmeiro titulo que,
naseqüencJa cronológica dos titulos ele doDúnJo es
tiver registrado, qualquer que seja. a sua natUrezá. Na
Jnatricula ~,formallzada, serão lançados a regis
tro todos os titulas posteriores, até o reg1Btro do titulo
apresentado. '

Parágrafo único. Se o imóvel estiver,matriculado '
roas dj1 matricula não co~tar lançamento em nome
,do 'C!utorgante,far-se~á na..t?atrícula oregJstro pelo
priDlelro titulo, 9ue, na. sequencla cronológica, dos tí
tuloll de dominio, estiver regls~rado e l'egIBtro iie to
,doa os títulos posteriores, até o lançamento do titulO
apresentado.

Art. '227. São, requisitos da matrícula:
1.0) o nÜD1ero de ordem; ,
2.0> a data;
3.°)11. identificação do imóvel, feita. ,mediante ín

dicl!:<;ão de suas car!!,cterístlcas e confrontações, locau
zaçao e denom1naçao, se rural ou logradouro e' núme-
rc., :;e ~r!:lanc; . " '
, 4.°) nome, domicilio. nacionalidade, profissão e es
t.ado civil tio proprietário, bem como o ,seu nÜD1ero
dI) Ct~da.stro Individual do ContribUinte ou da cédula
ú .. J.d<>'lÜJ,f1l!l:I-':il.oou. à fg,.ll:~ dela~. a. sua. fillicão:

C,o:'.oúmero do registro anterior. '
Alt. 228. Para efeito do disposto no artigo ante-'

rlor, os tabellães, escrivães e juízes' farão com que,
Das escrituras e,!l0s autos judiciais, as partes indi
quem, ~om precisa0 as confrontações e a locallzação'
dos ímoveÜl, mencionando os nomes dos, collfrolltan-,
tes 'e. ainda quando se tratar só de teneno; se este
fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro' em
que quadra e a que distância métrica da editic~ção
ou de esquina mais próxima, exigindo ,dos interessa-
dos certidão do registro imoblllárlo. '

"11 1.0. As mesmas minúcias c~m relação à carac
terização do imóvel elevem constar dos instrumentOs
paltlc\;ll!.res :ipresentado~ em cartório para registro. '

§, 2.° Consideram-se' irregulares para efeito iie
ma,tncu!!, os títulos' nos quais a caracteHzação do
imovelnao coincida com a que, consta do registro an
terior. ' , '
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Art..229. Tràtando-,se de usucapião, os requisitos
da matnculadevemconstar, do mandado judicJal.' , '

"," Art. 230. ' Além, dosc8.s0s de cancelamento pre~1s-
tos nesta lei, será a matr1eulaencerrada nablpótese,"
prevista no ar~go segmnteou, quando, em virtude de
allenllções parciais f-or, o imóvel trail.sferido inteira
mente a outros proprietá.l1os. ' " , , .'
, " Art. 231. Quando doIS ou mit.1s Imóveis contlguos,
pertencentes ,ao mesmo proprietário. col1Btarem em
matrículas autônomas, o -proprietário pode- requerer a

,fusão delas em unia só; de novo número,encerrando-
se as primitivas.' ' ,

Art. 232. No regIStro de transferêncIa parclall1o,
imóvel, em virtude de desmembramento oU de lotea
mento, haverá nova matrícula para a'parte desmem
brada permanecendo o remanescente na matricula'
original, 'onde também se averbará, a. ocorrência.' "

Art.' 233. No CaBO , do Imóvel matricu1lido'])au&r
, , à s,:bord1nação d~outrociutóri~, a.s anotações e, aver~ ,

baçoes contlnuarao a serteltas na matricula' já ex1s- '
tente, até que outra se, abra rio cartório da: nova eJr~
cunscrição, quando, do primeiro registro, nos termoa
d:l artigo 226. , ' " . ': ','

1.1.° ,Para a abertura da, nova. ~~trlcuia,a8rá
apresentada certidão, atuallzada. 'da matricula ante-
rior e dós registros e averbações dela constantes a fim
de serem reprodUZidos no novo 'lançamento; • , ,
, " § 2.° Feita a nova matricuía, o oficial dará ctêri·
cia Imediata do fato ao cartório da matriculaantenor
o qual fará o devido encerramento. ' , ' •

CAPíTULO, VII '
, Do BerlSho "

, , Art~ 234. Os registros atl'1buiáos aol1vro, n.ei 2 '
de ~Registro Geral,' serão .lan~dos nas matriculas dos '
imovels, feitas de acordo com o disposto no capitulo
VI. " " .' ," '

Art. 235~ Estariio sujeitos areg1stro no llvron.o 2
todos os titulos ou atos relacionados no artigo 188,
inc1so I,e não atrlbuidos espec1!Icamente a outros ll-
vros. '
, Parágrafo único. ,~qualquer caso, não poderá
ser feito o registro, sem ,que o Jm6veltenha sJdrima
tric'\llado;ou,quando matriculado, o titulo anterior,
seja: qual for a sua natureza. n,ào esteja. regbti'ado
na respectiva matricula, 'manten~d-se, assim, a can-

, tinuldade do registro. " ' " '
, Art; 236. O regiStro do titulo de doaiIn1o direto

aproveita ao titular do doinín10 útll, ev1ce-ver.sa,e
será leito no llvro D.O 2. : ' ,,: '" ,',"

'Art. 237~ sãó requlsitos- do registro no U~ 2: '~'
l,O)o nome, es,tadO clVil,profiSSão; naeloDaudade

,e domicilio do transmItente ou do devedor" bem cOmo
seu número do Cadastro Individual do ContribuInte
ou da cédula de Identidade ou, à falta deles, a sua
fll1ação; ", ,"" " ,
, 2.°)'onome, eStado civil, profLssáo,naC!onallda

de e domicílio do adquirente ou 'do credor, bem cOmo
seu ,número de Cadastro Indi\'idual doCOntr1buInte,ou
d~ cédula de Iden~ldade ou,' à. falta' deles. a sua t111a;'
ç~;" " '

3.0) o titulo da transmissãO,ou doón\Lll; ,
4.°) a forma do título~sua' procedêncf:le camc~

terização; ',' , ' , .' , ,'.,' '

, 5.°)0 valor do contrato, dá coisa ou da divida,
prazo desta, condlções e meJs' espeelficações; !ilclua1ve,
05 Juros quellouver. '
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}'arÍl-!1:rd(l únicO. Sl!ríior.onsiderados 'Ir~egÚIa:res Parigrafo' ÚÍ11co.' .Sempre quepoaivei sert feita': . 
pua t1telto dI! .L'eg1.'itro, na. matrícula do imóvel no 11- essa averbaçãOnoa casos.de ca8amei1to, em que cire
vro n.Q ~!. os títulos nos quais a caracterização do lmó- 'g1me de bens for determ1nadopor lei, incumbindo ao . 
\fd ni"llJ colucidl1 (lom a .descrita, na respectiva ma'" ,Ministér:lll Públ1co zelar pela. t1acallzação e obIJe1'v4.n,:" 
lrícuJa. '	 . ' cia dessa providência., . , . . . . ..' 

Art. 238. A inscrição da anticrese no livro n.o 2 Art. 244.. M lnacri,;óes du pe~óras,8.rre~,e 
declanu:á, também o prazo; a época do pagamento e aseqüestroa de imóveis: serão fe1tosà .vista. da certidão . , 
forma de administração; . do escrivão, da qual constem, além .dos requiSitos a: 

Art. 239. O contrato de locação, com cláusula que Se referem os' artigos 227 e 240, os. nomes. e a, 
t!'xpressa de vigência, no CMO de allenação do imóvel, eategoria dO juiz, dod.epoaltá.rlo, das partes e a. natu' 
reglstrado no livro n.o 2. conslgnará, além, dos requi_ reza do processo. 
sitos enumeradOs no artigo 237, o valor do contrato, Parágrafo único. A certidão será lavrada pcleJ 
a renda, o prazo, o tempo e <l lugar dbpagamento e escrivão, com a decla.raçáo do fim espec1al a que se 
a pena convencional. ' destina., após a entrega do manda.do devida.mente. 

·Art. 21íJ. As inscrições das hipott,>eas eantlcreses .cumprido em cart6.rio~ ..,. ' . 
(\llf. ;11lll;la.rem. l:..spr.clalmente, empréstimos sob debên- Art. 245. A Inscrição da peDhora faz prova 
t.VH\S i{11~o~\ nC:1 cartórios da situação dos Imóveis, nos quanto à fraude de qualquer ~ão poate.rt0r. 
t.cmlO.l' lll~ le~lf,lo.C;ão em vigor, serão provisórios, para .
n:.t,nr.'l~Ú.\l dentnJ de /lels'(6) meses, 'a requerimento '" ,CAPtTULO.vm.... 
da sociedade ou de qualquer credor e deverão conter, Da Averbação ec10 CrmuJamnto . 
além dos requisitos enume~dos no art. 242, mais os	 " . . . '.
seg'Jlntc:s;.Art.246. M averba~es n<tUVro aO 2 ~. 

eacrituradasde acordo com as normas· estabelee1da8 
1.0) valor do crédito e do imóvel, ou sua estima- noartlgo 173. Nos dema1aca~ as a~erbaçõeli8erio 

tiva por acordo entre as partes; ". " . lançadas na coluna a tal· fim destinada. ' . 
2.°) júros, penas e demais condições necessá.rl9J!. " Art. 247.. & aveitiaçõés abrangeria, ·&I6m dos 
Art. 241. A inscrição da hipoteca convencional casos expressam~te indicados no inclao m do. artigO

vo.lerá pelo prazo de trinta: (30) anos, findo o qual '168,33 liub-rogac;õese .outras ocorrênc1aa .que .por . 
só será mantido o número anterior 'se reconstltuida .' qualquer modo alterem .a matricula. ou oa .. l'eglatros, . 
por novo titulo e novo registro. ' . ' em relação aoa lmpvels e ~ pesàq~ que..Jielea 111\1- .

rarem, inclusivea.· pronopçao do prazo da hipoteca..
P.:l.rágra!o único, Quando o Imóvel pertencer a . .', .,.. . ". '. '. . , 

~Ln:dJ:u que o tenha hipotecado em garantia de dívl- Art., 248. A &verbação da c1rCun~ a que R .' 
dlL alheia, /lerão, também, registrados o seu nome, es- >:efere. o Ipciso m, iLUnea "P/' do a.rt11O 188, aetá fe1ta·. 
tl1.do dvll. Dllcionnlldaíie, profissão e' domicílio. ' . a reque'r1mento dolntereuado,com a.11rma recoDh...

c1da, ·!nBtriúdocoJíl ,documento comp~batór1O.fol'-
Art. 242. A inscrição d33 emissões de debêntures, Decido' pela. autoridade competente•. A,' illteraçio do 

a ser feito no livro D.o 4; sem, prejuÍZo do disposto no nome só podem ser averbada quando deV1damente 
art 240, será feito com os seguintes requisitos: comprovada porcertidlodo rezt,atrQ- civiL . '. 

1.0)	 n~ero de ordem; Art. 2-i9.0 cancelamento efetuar-se-6.med1an
2.0 )	 data; te averbaçãódatada e asstnada pelo_oficial ou' seua 

substitutos .1ep.1a e .declarará' a r~~; do canc~~- . 
3.°) nome, objeto e sede da sociedade; menta e o titulo emnrtude dO qual foi ele feito. 
4.0) data da, publlcação de, seu estatuto no órgão Art. 250.0 cancelamento podem aertotal ou. 

olielal, bem como das alterações que tiver sofrido; parcial e referir-se a. qualquer doa atos do .regiBtro 
5.'~) data da publlcação o!iclaldá. ata da aSsem- . sendo. promovido peleis interessados, mediante sen- ' 

bláiD. r,r~ra.l flUI! l:êllOlVêU li. emJssão e lhefur.ou ll.S lÍoII.-. tença. .det1n1t1v& ou documento hábll ou, ainda,. R. .
cl' - 1 d j ft'~ '. requertmento uD8.D1me .c!al! pllol'tiQ que con'riCJ:'CD1' no

~çtl'1.!l. prec ~w o.,se OS orn~ em que' essa pubUca- ato'· re..l..trado, se, ",a,pazes e, conhec1da8do .011..c.1al.
QUo	 (ui Il!!ta; '. &...... 

Art. 251. O cancelamento da servidão, quando 
lL". hflpm:t;e- dos empréstimos anteriormente eml- o prédló dominante estlverhipoteeado, só poderá ler 

tidos pela sociedade; feito Com aquiescência do credor; expressamente ma-o 
7.°) o número e valor nominal das obrigações cujan1festa.da. ' 

emissão se pretende, com o juro correspondente a ca- . Art. '252.' O dono do précllo aemen~e teri;noa 
da uma, assim CtlWO a época. eas condições da amor-' termos da lei, d11'elto 11. caIicelár. a. servidao;' . 
t1zação, ou do resgate, e do p~gamento dos jUros; . Art. 253.0 foreiro·poderi., nos termoàda lei, 

8.0 ) em se trataIldo de debêntures conversíveis em averbar a renúncia. de seU. d1rêlto, sem .. dependência
ações; serão consignados, além dos requisitos acima, do consentimento do senhorio d11'eto•. 
os prazos para o exercício do direito à conversão eas . Art; 254. O cancelamento da hipoteca .só pode .. 
bases dela, relativamente ao número de ações a serem· ser feito: . , ' ',. ... . 
emitidas por debêntures, ou entre o valor do pnnclpal . a) à vista de quit....ão ou.torgada pe.lo credor em 
destas e das ~.ções em que forem convertidas (Lei instrumento púbUcc>; ,. . .. 'M'Y 

n.O	 4. '!28 de 14 de julho de 196~,art. 44). b) mediant~ autor1zàção esenta doctedor com 
Art. 243. As escrituras antenupciais .serão regls- firma reconhecida; . , '. . . 

trad:l-S:Ilo livro n,03 do cartório do domicilio conju-· .. , c) em razão de processO adm.1{1látratJ:vo,óucon
gal. 1103 termos do art. 174, § 1.°, sem prejuízo de 'Sua teneioSo, em que ri credor teMa 'Sido intimado (C6
averbação obr1gatOr1a no lugar (la situação (los lmó";di,'go' de Proces,50 C1V1l, art. 698);,' ' . . 
vels de propriedade do casal, ou dos que forem sendo
adquiridos e sujeItos a regime de bens diversos do co- . d) na conformidade do dISposto .noa.rt. 2. do 
mum, com a declaração das respectivas CláUSuWl, pa- Dec. Lei n.O 70. de 21 de novembro de 1968 (C~dulaB 
ra ciência de terceiros.' HipoteCárIas). . 

, ,,~~ ,i, 

, " , :

}'arÍl-!1:rd(l únicO. Sl!ríior.onsiderados 'Ir~egÚIa:res Parigrafo' ÚÍ11co.' .Sempre quepoaivei sert feita': .
pua t1telto dI! .L'eg1.'itro, na. matrícula do imóvel no 11- essa averbaçãOnoa casos.de ca8amei1to, em que cire
vro n.Q ~!. os títulos nos quais a caracterização do lmó- 'g1me de bens for determ1nadopor lei, incumbindo ao .
\fd ni"llJ colucidl1 (lom a .descrita, na respectiva ma'" ,Ministér:lll Públ1co zelar pela. t1acallzação e obIJe1'v4.n,:"
trícuJa. ' . ' cia dessa providência., . , . . . . ..'

Art. 238. A inscrição da anticrese no livro n.o 2 Art. 244.. M lnacri,;óes du pe~óras,8.rre~,e
declanu:lÍ, também o prazo; a época do pagamento e aseqüestroa de imóveis: serão fe1tosà .vista. da certidão . ,
forma de administração; . do escrivão, da qual constem, além .dos requiSitos a:

Art. 239. O contrato de locação, com cláusula que Se referem os' artigos 227 e 240, os. nomes. e a,
t!'xpressa de vigência, no CMO de allenação do imóvel, eategoria dO juiz, dod.epoaltá.rlo, das partes e a. natu'
reglstrado no livro n.o 2. conslgnará, além, dos requi_ reza do processo.
sitos enumeradOs no artigo 237, o valor do contrato, Parágrafo único. A certidão será lavrada pcleJ
a renda, o prazo, o tempo e <l lugar dbpagamento e escrivão, com a decla.raçáo do fim espec1al a que se
a pena convencional. ' destina., após a entrega do manda.do devida.mente.

·Art. 21íJ. As inscrições das hipott,>eas eantlcreses .cumprido em cart6.rio~ ..,. ' .
(\llf. ;11lll;la.rem. l:..spr.clalmente, empréstimos sob debên- Art. 245. A Inscrição da peDhora faz prova
t.VH\S i{11~o~\ nC:1 cartórios da situação dos Imóveis,nos quanto à fraude de qualquer~ão poate.rt0r.
t.cmlO.l' lll~ le~lf,lo.C;ão em vigor, serão provisórios, para .
n:.t,nr.'l~Ú.\l dentnJ de /lels'(6) meses, 'a requerimento '" ,CAPtTULO.vm....
da sociedade ou de qualquer credor e deverão conter, Da Averbação ec10 CrmuJamnto .
além dos requisitos enume~dos no art. 242, mais os " . . . '.
seg'Jlntc:s;.Art.246. M averba~es n<tUVro aO 2 ~.

eacrituradasde acordo com as normas· estabelee1da8
1.0) valor do crédito e do imóvel, ou sua estima- noartlgo 173. Nos dema1aca~ as a~erbaçõeli8erio

tiva por acordo entre as partes; ". " . lançadas na coluna a tal· fim destinada. ' .
2.°) júros, penas e demais condições necessá.rl9J!. " Art. 247.. & aveitiaçõés abrangeria, ·&I6m dos
Art. 241. A inscrição da hipoteca convencional casos expressam~te indicados no inclao m do. artigO

vo.lerá pelo prazo de trinta: (30) anos, findo o qual '168,33 liub-rogac;õese .outras ocorrênc1aa .que .por .
só será mantido o número anterior 'se reconstltuida .' qualquer modo alterem .a matricula. ou oa .. l'eglatros, .
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P.:l.rágra!o único, Quando o Imóvel pertencer a . .', .,.. . ". '. '. . ,

~Ln:dJ:u que o tenha hipotecado em garantia de dívl- Art., 248. A &verbação da c1rCun~a que R .'
dlL alheia, /lerão, também, registrados o seu nome, es- >:efere. o Ipciso m, iLUnea "P/' do a.rt11O 188, aetá fe1ta·.
tl1.do dvll. Dllcionnlldaíie, profissão e' domicílio. ' . a reque'r1mento dolntereuado,com a.11rma recoDh...

c1da, ·!nBtriúdocoJíl ,documento comp~batór1O.fol'-
Art. 242. A inscrição d33 emissões de debêntures, Decido' pela. autoridade competente•. A,' illteraçio do

a ser feito no livro D.o 4; sem, prejuÍZo do disposto no nome só podem ser averbada quando deV1damente
art 240, será feito com os seguintes requisitos: comprovada porcertidlodo rezt,atrQ- civiL . '.

1.0) n~ero de ordem; Art. 2-i9.0 cancelamento efetuar-se-6.med1an-
2.0 ) data; te averbaçãódatada e asstnada pelo_oficial ou' seua

substitutos .1ep.1a e .declarará' a r~~; do canc~~- .
3.°) nome, objeto e sede da sociedade; menta e o titulo emnrtude dO qual foi ele feito.
4.0) data da, publlcação de, seu estatuto no órgão Art. 250.0 cancelamento podem aertotal ou.

olielal, bem como das alterações que tiver sofrido; parcial e referir-se a. qualquer doa atos do .regiBtro
5.'~) data da publlcação o!iclaldá. ata da aSsem- . sendo. promovido peleis interessados, mediante sen- '

bláiD. r,r~ra.l flUI! l:êllOlVêU li. emJssão e lhefur.ou ll.S lÍoII.-. tença. .det1n1t1v& ou documento hábll ou, ainda,. R. .
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~çtl'1.!l. prec ~w o.,se OS orn~ em que' essa pubUca- ato'· re..l..trado, se, ",a,pazes e, conhec1da8do .011..c.1al.
QUo (ui Il!!ta; '. &......

Art. 251. O cancelamento da servidão, quando
lL". hflpm:t;e- dos empréstimos anteriormente eml- o prédló dominante estlverhipoteeado, só poderá ler

tidos pela sociedade; feito Com aquiescência do credor; expressamente ma-o
7.°) o número e valor nominal das obrigações cujan1festa.da. '

emissão se pretende, com o juro correspondente a ca- . Art. '252.' O dono do précllo aemen~e tert;noa
da uma, assim CtlWO a época. eas condições da amor-' termos da lei, d11'elto 11. caIicelár. a. servidao;' .
t1zação, ou do resgate, e do p~gamento dos jUros; . Art. 253.0 foreiro·poderi., nos termoàda lei,

8.0 ) em se trataIldo de debêntures conversíveis em averbar a renúncia. de seU. d1rêlto, sem .. dependência
ações; serão consignados, além dos requisitos acima, do consentimento do senhorio d11'eto•.
os prazos para o exercício do direito à conversão eas . Art; 254. O cancelamento da hipoteca .só pode ..
bases dela, relativamente ao número de ações a serem· ser feito: . , ' ',. ... .
emitidas por debêntures, ou entre o valor do pnnclpal . a) à vista de quit....ão ou.torgada pe.lo credor em
destas e das ~.ções em que forem convertidas (Lei instrumento púbUcc>; M'Y ,. . .. '

n.O 4. '!28 de 14 de julho de 196~,art. 44). b) mediant~ autor1zàção esenta doctedor com
Art. 243. As escrituras antenupciais .serão regls- firma reconhecida; . , '. . .

trad:l-S:Ilo livro n,03 do cartório do domicilio conju-· .. , c) em razão de processO adm.1{1látratJ:vo,óucon
gal. 1103 termos do art. 174, § 1.°, sem prejuízo de 'Sua teneioSo, em que ri credor teMa 'Sido intimado (C6-
averbação obr1gatOr1a no lugar (la situação (los lmó";di,'go' de Proces,50 C1V1l, art. 698);,' ' . .
vels de propriedade do casal, ou dos que forem sendo
adquiridos e sujeItos a regime de bens diversos do co- . d) na conformidade do dISposto .noa.rt. 2. do
mum, com a declaração das respectivas CláUSuWl, pa- Dec. Lei n.O 70. de 21 de novembro de 1968 (C~dulaB
ra ciência de terceiros.' HipoteCárIas). .
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. Parugrnto ,ilnlco. Excetuadas Ws hipóteses aqUi'· .. ' Art. 293 ~ Para obt~r o registr~, o autor oú pro~ 
previst.as, a hlpotcca continuará grava.ndo· o imóvel, 'prietãr1o, nos termCls da. lel-civll,da obra: óriglnill" ou 
aJnda qUlludo registrado. em nOD1P do adquirente. . . traduzida. divulgada por tipografia, lltografia. gravu-· 

. . ra, .modelagelO .ou. qualquer outro sistema de repro-·
Art. 255.. O reg13tro, enquanto não· cance~o, dução, :deverárequerê-Io, por. si (lu paI," p~ocurador,

produz todos os seus efeitos legais, ainda. que,.por ou-o to ~l • 
tm ulanelru., se prove que o titulo e~tá. desfeito, aou- .ao dire r' do estabel~mento qúe competir e, aI, de
bdo, extinto ou rescindido. . . . p<isltarã dois exemplares em perfeito 'estado de con

·servação. '. .. . . . . . ... '. 
Parágrafo. único. Aos terceiros prejudlcad()s é li- I 1.0 As composições teatt:ais· poderão serre-' 

cito, em juizo, fazer prová da extinção dos ônus reaJs gistradas mediante duas· cópias datllogratadas, .ru
e pr.omover o cancelamento do seu· registro. bdcadas pelo autor. . ..... 

Art. 256. o cancelamento não p<idé ser feito em .. I 2.0 As obras de pintura imlwteturll, desenhO; : 
vl.rtud~ de sentença alndá sujeita a. recurs.o. ... . planos gravuras esboços ou ..de. outra natureza· me~ 

.lUt. 25r
{. Be cancelado o registro, subslstlreII1 o diante dolE exemplares das .rewectlvas . fotografias; 

tltuln e 08 dIrelt.as dele decorrentes, 'poderá. o credor perfeitamente nítidaS, conferidas com o orig1naI.eom 
pr<lnl\wtt UtlV(l' r!!glstro, () qual só produzirá efeitos. as dimensões m!nlmasde 0,18 10 X 0,24 in.. . 
a partir da nova data. 

13.0 As· obras. clnematográfieasserão' reg1strà
,Art. 258. Na matricula da propriedade que for das mediante termo lavrado noLlvrocOri~spOndente, 
loteadl~ /lerá 14vcrbado o registro feito no livro n.O. 8 . na forma do artigo 297, e depósito de dois éxempla... 
assim que efetuado, com a indicação do número de res daspeliculas no Instituto Nacional do Cinema. 
quadros e lotes e com a d~crição da área reJOanes- .. Art: 294. A cada o.bra. a 'ser registrada devoerá.t'lmt.n. .. . 

~orresponder' um .reQu~r1mento. no qual se .fará de":" 
AJ't.259. Alnseriçáo da' incorpOração no livro. claração expressada·nacionalidade e·do domicilio 

n.&) 7 ou o do loteamento no livro n.o 8, só será c~ .do autor, danacfonalldadedo. dom1cí11o dó proprle-. 
eclado: . tádo" atual no caso .de· ter· havido transferência 

de .dlreitos, do título da: obra, do lugar e do .·tempo da . 
• .11-) -ctn cumpr1mento de sentença;. '. publicação do sJstemade reprodução' que houver ~dp . 

. ' . . 1 empregado e de' todos Os caracerí.st1coa que' à. mesma 
Dl II rcqUt:rlmento do incorporador ou do oteante,' obra forem· essenciais de mod.o. a:, ser posslvel' distln

enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de d dI· t . 
11'&lJiJUçíio- à"l-ndnmente averbada, OU. mediante o con- gui-la, .eroto o o tempo, .e quo. quer ou ra. congcoere.. 
IIcntunenLo de todoa os eompromfssárJos ou cesilio- .. Parãgrato único. Qualquer dos. eoIa:bor.ldores da· . 
nárlos. expresso em doeumentoPor eles assinado, ou obra feita em comum poderá requerer o registro; .... 
por procuradores com poderes especiais:. . . . 

c:) por mandado Judicial. Art. 295. O· diretor do .estabeieeimento·em Que
tiver de .se efetuar oreglstro poderã eXigir, quant!o. 

Art. 260. As averbações relativas a incorporação julgar necessárJo,provada nac1onaUdadeedo domi
ou loteamento serão ca.neeIadas:·· .•. '.. . cillo do autor ou doproprietãrio, bem como a do ~em-

a) a. requerlmen,to das partes contratan~; poda publicação. . . .. . .. 
Art. 296. Ni:lcasode pe~o. pua8er tra

b) pela rescisão do contrato;duzlda ou reduzida a compendio ..algulOaobra não 
e) pela abertura. de matrle\l1a da. unidade autô-· . entregue ao dominlo comum, iSslm como no de .cOn

noma ou do lote; trato de edição ou no de cessão e sucessi:o, é 1n~-' 
.. ·pensável que se faça a. respectiva prova.;;. ......li) 'por mandato judicial ... . 

Art. 297. Haveráp~ra. o regutro, em cada um dos .............. .
~ ~ ' estab:elecimentos,. um liv.ro especial. que será .aberto 
e encerrado pelo diretor e' no qual será lavrado, :em. TITULO VI relaç;;'o a cada obra,um termo diferente, 'queconterá 

Do Kectstro da. Propriedade IJterária, . um número de ordem e todos OS e.scluec1mentoB ne
CleDtifJca e A.rtÚltica cessários .e que serâ asslnado. pelo $ecretárlo.· . . 

. '. . 

Art. 200, O registro da propriedade literária, . . Art. 298. Um dos exe~pliu-e.s depOsitados ~e~á 
c\entiflca e artistica aerá. feito na BibUoteea Nacional, . arqutvado na' secretaria, devidamente acondicionado, 
na. Escola. Naclonal de M6sica., na Escola Nacional de e o outro serã destinado às coleçôes do' estabeleci- . 
JJelas Artes da Universidade Federal do Rio de Ja menta, sendo. 1ànçados, em 11mbos, o ·riúmero de 
neiro e no Instituto Nacional do Cinema· conforme ordem .e a data do registro· e aplicado um· carimbo 
o. natureza da produção, para segurança do direito .com .o· nome do· estabelecimento e as'. p.a1avras, 
do proprietário. .. .. . "Direitos do autor'~. . .. .'. . 

Art. 2!l1. Quando a pI~dução lorde carãter ~- . I Art.. 299: :A c~rtldão..do reB1~~, US!n;1.da>.p'do ' 
to. DCI6. regístre.danoestabeleclmeritomals compa secretário' e autentleadapelo cUretor, conterá a ~n.na-
tl.vel I:um a Llutureza. predominante da'mesmá produ': . ·crlção integral do temio, coJO '0 ·número. de' .ordem· e· 
cJío, j)Qrtl!DdoCl interessado registrá-la em todos 'os . do livro em que o registro foi. feitO.' .,. '. . ,.., .' 
CI1t~1.bcltclw.{~nto:; com 03 quais tiver relação. . Parágrafo único. AcerUdã~ do' ~e~tro J.i1duz.. 

salvo prova em contrá,rio. a· proprledade da. obra. .Art. 292. As obras literárias e cientificas, cartas 
geográflcas e'quaJsquer outros e:scrltos;incluslve com .Art. 300.· Se· duas ou •m.a,I.s. ~~ ieciu~rereJJ1,. 
posições te.'l.trals, serão registrada:l na Biblioteca Na-· slmult.aneamenteo .registro de WIla mesma obra; ou 
clona1; ns composições musicais. na Escola Nacional .de obras que seiJareçam idênticas ou sobre cuja auf.!O':' 
de Música, e as obras de caráter artístico, Inclusive ria se tenha. suscitado d13cu.'lSão ou controvérsia; não 
totogJ."lLffas, na Escola Nacional de Be1.as Artes da se .fará o registro, antes que seja resolvido,.por acordo 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; allobras das partes QU no juizo competentea que~ .cabettJ. 08 
ci1lematográficas, no Instituto· Naclonal do. CInema. d1reltosdo autor. . . . 
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. Art. 298. Um dos exe~pliu-e.s depOsitados ~e~á
arqutvado na' secretaria, devidamente acondicionado,
e o outro serã destinado às coleçôes do' estabeleci- .
menta, sendo. 1ànçados, em 11mbos, o ·riúmero de
ordem .e a data do registro· e aplicado um· carimbo
.com .o· nome do· estabelecimento e as'. p.a1avras,
"Direitos do autor'~. . .. .'. .

I Art.. 299: :A c~rtldão..do reB1~~, US!n;1.da>.p'do '
secretário' e autentleadapelo cUretor, conterá a ~n.na-

. ·crlção integral do temio, coJO '0 ·número. de' .ordem· e·
do livro em que o registro foi. feitO.' .,. '. . ,.., .'

. Parágrafo único. AcerUdã~ do' ~e~tro J.i1duz..
salvo prova em contrá,rio. a· proprledade da. obra. .

.Art. 300.· Se· duas ou •m.a,I.s.~~ ieciu~rereJJ1,.
slmult.aneamenteo .registro de WIla mesma obra; ou
.de obras que seiJareçam idênticas ou sobre cuja auf.!O':'
ria se tenha. suscitado d13cu.'lSão ou controvérsia; não
se .fará o registro, antes que seja resolvido,.por acordo
das partes QU no juizo competentea que~ .cabettJ. 08
d1reltosdo autor. .. .

.............. ~ ~ ' .
TITULO VI

Do Kectstro da. Propriedade IJterária,
CleDtifJca e A.rtÚltica

Art. 200, O registro da propriedade literária, .
c\entiflca e artistica aerá. feito na BibUoteea Nacional, .
na. Escola. Naclonal de M6sica., na Escola Nacional de
JJelas Artes da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro e no Instituto Nacional do Cinema· conforme
o. natureza da produção, para segurança do direito
do proprietário. .. .. .

Art. 2!l1. Quando a pI~dução lorde carãter~- .
to. DCI6. regístre.danoestabeleclmeritomals compa
tl.vel I:um a Llutureza. predominante da'mesmá produ':
cJío, j)Qrtl!DdoCl interessado registrá-la em todos 'os .
CI1t~1.bcltclw.{~nto:; com 03 quais tiver relação.

Art. 292. As obras literárias e cientificas, cartas
geográflcas e'quaJsquer outros e:scrltos;incluslve com
posições te.'l.trals, serão registrada:l na Biblioteca Na-·
clona1; ns composições musicais. na Escola Nacional
de Música, e as obras de caráter artístico, Inclusive
totogJ."lLffas, na Escola Nacional de Be1.as Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro; allobras
ci1lematográficas, no Instituto· Naclonal do. CInema.

. Parugrnto ,ilnlco. Excetuadas Ws hipóteses aqUi'· .. ' Art. 293 ~ Para obt~r o registr~, o autor oú pro~
previst.as, a hlpotcca continuará grava.ndo· o imóvel, 'prietãr1o, nos termCls da. lel-civll,da obra: óriglnill" ou
aJnda qUlludo registrado. em nOD1P do adquirente. . . traduzida. divulgada por tipografia, lltografia. gravu-·

. . ra, .modelagelO .ou. qualquer outro sistema de repro-·
Art. 255.. O reg13tro, enquanto não· cance~o, dução, :deverárequerê-Io, por. si (lu paI," p~ocurador,

produz todos os seus efeitos legais, ainda. que,.por ou-o to ~l •
tm ulanelru., se prove que o titulo e~tá. desfeito, aou- .ao dire r' do estabel~mento qúe competir e, aI, de-
bdo, extinto ou rescindido. . . . p<isltarã dois exemplares em perfeito 'estado de con-

·servação. '. .. . . . . . ... '.
Parágrafo. único. Aos terceiros prejudlcad()s é li- I 1.0 As composições teatt:ais· poderão serre-'

cito, em juizo, fazer prová da extinção dos ônus reaJs gistradas mediante duas· cópias datllogratadas, .ru-
e pr.omover o cancelamento do seu· registro. bdcadas pelo autor. . .....

Art. 256. o cancelamento não p<idé ser feito em .. I 2.0 As obras de pintura imlwteturll, desenhO; :
vl.rtud~ de sentença alndá sujeita a. recurs.o. ... . planos gravuras esboços ou ..de. outra natureza· me~

.lUt. 25r
{. Be cancelado o registro, subslstlreII1 o diante dolE exemplares das .rewectlvas . fotografias;

tltuln e 08 dIrelt.as dele decorrentes, 'poderá. o credor perfeitamente nítidaS, conferidas com o orig1naI.eom
pr<lnl\wtt UtlV(l' r!!glstro, () qual só produzirá efeitos. as dimensões m!nlmasde 0,18 10 X 0,24 in.. .
a partir da nova data.

13.0 As· obras. clnematográfieasserão' reg1strà-
,Art. 258. Na matricula da propriedade que for das mediante termo lavrado noLlvrocOri~spOndente,
loteadl~ /lerá 14vcrbado o registro feito no livro n.O. 8 . na forma do artigo 297, e depósito de dois éxempla...
assim que efetuado, com a indicação do número de res daspeliculas no Instituto Nacional do Cinema.
quadros e lotes e com a d~crição da área reJOanes- .. Art: 294. A cada o.bra. a 'ser registrada devoerá.t'lmt.n. .. .

~orresponder' um .reQu~r1mento. no qual se .fará de":"
AJ't.259. Alnseriçáo da' incorpOração no livro. claração expressada·nacionalidade e·do domicilio

n.&) 7 ou o do loteamento no livro n.o 8, só será c~ .do autor, danacfonalldadedo. dom1cí11o dó proprle-.
eclado: . tádo" atual no caso .de· ter· havido transferência

de .dlreitos, do título da: obra, do lugar e do .·tempo da .
• .11-) -ctn cumpr1mento de sentença;. '. publicação do sJstemade reprodução' que houver ~dp .

. ' . . 1 empregado e de' todos Os caracerí.st1coa que' à. mesma
Dl II rcqUt:rlmento do incorporador ou do oteante,' obra forem· essenciais de mod.o. a:, ser posslvel' distln-

enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de d dI· t .
11'&lJiJUçíio- à"l-ndnmente averbada, OU. mediante o con- gui-la, .eroto o o tempo, .e quo. quer ou ra. congcoere..
IIcntunenLo de todoa os eompromfssárJos ou cesilio- .. Parãgrato único. Qualquer dos. eoIa:bor.ldores da· .
nárlos. expresso em doeumentoPor eles assinado, ou obra feita em comum poderá requerer o registro; ....
por procuradores com poderes especiais:. . . .

c:) por mandado Judicial. Art. 295. O· diretor do .estabeieeimento·em Que
tiver de .se efetuar oreglstro poderã eXigir, quant!o.

Art. 260. As averbações relativas a incorporação julgar necessárJo,provada nac1onaUdadeedo domi-
ou loteamento serão ca.neeIadas:·· .•. '.. . cillo do autor ou doproprietãrio, bem como a do ~em-

a) a. requerlmen,to das partes contratan~; poda publicação. . . .. . ..
Art. 296. Ni:lcasode pe~o.pua8er tra

b) pela rescisão do contrato;duzlda ou reduzida a compendio ..algulOaobra não
e) pela abertura. de matrle\l1a da. unidade autô-· . entregue ao dominlo comum, iSslm como no de .cOn-

noma ou do lote; trato de edição ou no de cessão e sucessi:o, é 1n~-'
.. ·pensável que se faça a. respectiva prova.;;. ......li) 'por mandato judicial ... .

Art. 297. Haveráp~ra. o regutro, em cada um dos
estab:elecimentos,. um liv.ro especial. que será .aberto
e encerrado pelo diretor e' no qual será lavrado, :em.
relaç;;'o a cada obra,um termo diferente, 'queconterá

.um número de ordem e todos OS e.scluec1mentoB ne
cessários .e que serâ asslnado. pelo $ecretárlo.· . .
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Art, 30!. Proceder-se-á do mesmo modo quando, exJ.stente, deverá a .entidade. ao' qUal.·rol o'· mesmo' 
depolJl de efetuado o reglatro deUJn& obra, for ele incorporado ou ,tr&nsferido, promover a' respectiva 
novamente requerido em nome de outra pessoa; cuo correção nied1ante termo aditivo ao instrUmento de 
um que, sendo decidido que os direitos· cabem ao incorporação outransterência .edo qual deverão co'na-. 
UltJmo requerente, se la.vrará· novo termo de registro," tar, entre ~titros 'elementoB, seUs, Umitea ou COnfron
l\U:cudo.."e o cancelàmentO do anterior. tações, sua descrição e caracterização. .... . . .• . . 

Art. 302. A margem dOll termOll de regiBtro serão I 3.° Para fins do registro de que trata. ópre~ .. 
a.verbadull8 cessões, transferênclu, eontriLtos de ed1- . llente artigo, consider.ar"'4e-á;· conio.· valor de .trans-: . 
~,u e ~ utos que d1a.serem· respeito à propriedade, ferência dos bens .oconsta.n,te do wtrumentQ & .ll11e 
\}lle 'C'..o Jntere:s,!lado.!l .que1ramtomar conhecldaa de alude o I 1:° . 
tcn::e,tru..'i,� . Art, 308, '0 encerramento .dos livros. 'em tiao,. 

Art. 303. A. relação das obiaa registradas será anteS da vigência da presenteIes, não exclui a vaU
pulJllclU.1l1. mensalmente no Diário OficIaL .dade dos atos neles regiBtradós nem Impede que neles, 

se façam as .averbações e anotações posteriores. .Art. 304. Da decisão do diretor, admitindo ou 
negando registro,haverá recurso para o M1n.I3tro de Pal'ágrato . ún!co.. se a averbaçãO· ou anotaçio. 
Estado a que estiver llubordinado o estabelecimento, dever ser feita no L1vron.~ 2 do Registro de .!m6v. 
sem prejuizo d.a açãojud1c1al para registro, cancela- pela presente lei, e não houver espaço nos .anteriores 
mento ou averbação.· . Unos de Transcrição dU Transm1asões, será aberta 

a matricula do !m6ve1,nos termos do .artigo 235, paParálrl'afo único. O diretor do estabeleclmento i'ágrato ÚDico, desta leI.' . ..'. .poderá. ouvir previamente o parecer da Congregação,
bem como do Conselho Nacional do Direito Autoral, Art. 309. ApUe:am-se a.os. reg1àtr06reteridos no 

'T!TUL0 vn artiRO 1.°, I 2.° inc1àos I, nem, desta LeI, &8 d1Bpo;'.
s:lções relativas ao proceBlJ<) de. dúvida no reg1stro de· .'

DIM DllJ:iMlÇÕtlll FInaIs e. Tramitórlas imóvela.·� .. 
fUi; 305. No l!Xereicio de suas :tunçõea, cumpre 

aos otü:lllUl da regiBtro fazer rigorosa fiscaliZação do . . . ··Art. 310.· Esta leientrm: em' vIBW,' em· todo o. 
;mr;:unl""!t~ 11u.'l impostos .devidos por força dos atos terrttqrio nacional no dia 1.° de 'Julho de 1974,reVo
que 11lM rurem apresentadOs em razão do oficio.. •� gadaa Lei n.o 4.827, de7~3-1924e 08 ·Decretos nÚJDe

ro,o;4.857, de 9-11-1939, 5.318, de 29"'2-1940 e 5;553, de'
Art. 30Cl. Os emolumentoa devidos pelos atos re 6-5-1940 e o Decreto-Je! n.°l.000, de 21-10'-1989. Nesse

lacionados com a primeira.· aquisição Unobl.11ãria, fi dia lavrarão os .ofic!ais termo de encerramento· nos
nanciada. pelo Banco Nacional da Habitação, aerão Uvros e dele remeterão cópia..ao juiz a que esUverem 
reduzidos em 50%.� . subordinados, podendo ser aproveitados 0811'f1'Oaan

I 1.° A transcrição, inscrição e averbações rela tigo.s,até o seu. esgotamento, mediante autorização 
Uvaa à. aqu1lJ1ção de casa própria em que tor parte judicial e adaptação Ii.os nov08 modelos; .wm .prej1ÚZO " ... _, ., .•. " .. 

Cooperativa Habitacional serão considerados; para o do cumprimento integrál· dasd1.spoa1çõe8 d_ lei,·
1nIciando-se- nOva numeraçl.o. '. .efeito do cálculo de emolumentos; um ato -apen&!l, não 

podendo exceder a sua cobrança. o 11m1te correspon
dente a '40% (quarenta por cento> dO salárto m1nlmo 
regional .� ... . 

~ ~,o Os emolumentOs eCWltasdevidos pelos 
atos de aqu1s1C;ão de im6vela pelu COOperatlva.sBa- . 
b.lta.i:tonaJa (COHABs) e os de averbação de const!'U;. 
çl1<J llBtarão sujeitos às l1m1taçôessegulntes: 

a) imóvel de até 60m2 de área construida: 10% 
(dez por cento> do salário minimo; . 

b> ele maia de 60m2 e até 70m2 de área construi:' 
da: 15% (quinze por cento> do salário minJmo; e 

c) de mais de 10b2 e até 80m2 (áI'ea conatruida.: 
20% (vinte por cento) do salário min1mo. 

.§ 3,° Os emolumentos devidos pelos atos relatl
vo.~ li. financlamento rural serão cobrados' de acordo 
com a legislaçÍÍ() federaL . o SR. PRESIDENTE (MqllhJes Pt.IO)- A Comi~si1o Mista; 

Art.. llO'f, l~os ClLSOJl de incorporação de bens 1mó~ . ora' designada. de acordo com o disposto no § 29 do art; 10 do. Regi
yt'b ctn patr1mün1o púbUco. para a formação ou inte mento Comum. deverá Teunir-sc dentro de 48 horas .para eleição do 
111·lülz:..,'ioo do capital desociedllde por ações da ádini Presidente e do Vice-Presidente e é1csignaç3odo Relator dainal~ia. 

. .n1zlr,ra<,;11o indireta ou para atormação do patrlrilôn10 
dI} am.pruaa pÜbllc.a;o oficial do ~eSpectivoreg1stro .Nos 8 dias seguintes à instalilção·da Comiss!o~ 'os' Senhores . 
de l.móve1:l fárá o novo registro em nome da entidade Congrcssistaspodcrão~ perante eli aprcSentnremendU ao projeto.. 
a· que os mesmos torem incorporados ou transferidos, 

O prazo destinado aos trabalhos da' Comissão Mista. esgotar,sevalendo-.se, para tanto, dos dados, earacterusticu e 
li no dia 19 de maio próximo. . .confronta.ções constantes do anterior. 

. I 1.° .Servirá como titulo hábil.-p.àra o novo re . Uma vez publicndpe distriburdo em avulsos o pareCer da 
g1.'lt.ro o- instrumento pelo qua.l a incorporação ou Comissilo Mista,'esla Presidência convocará séssàc:i conjunta.l?íUa 
transferência se verificou, em' cópia autêntica, ou . apr'eciaci\o do projeto. ' .. ..... ".. . 
exemplar do órgão ofIcIal no qual· foi aquele publ1 . '. . . .".' . 
cano.' . . o SR. PR~IDr;:NTS;:(M"tI"~-PI..a.) -.: Nad. m·';. ".v__ 

do que trata·r. encerro,1 presente sessão. . .I 2." Na hipótese de não roincidênciadas carac~ 
(Lew1n'ra-se a seSsão às I9 'horas e40 m/nutos.)teristlcas do imóvel com as cQnstantes do registro� . . . .. ' .' , . 
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Art, 30!. Proceder-se-á do mesmo modo quando,
depolJl de efetuado o reglatro deUJn& obra, for ele
novamente requerido em nome de outra pessoa; cuo
um que, sendo decidido que os direitos· cabem ao
UltJmo requerente, se la.vrará· novo termo de registro,"
l\U:cudo.."e o cancelàmentO do anterior.

Art. 302. A margem dOll termOll de regiBtro serão
a.verbadull8 cessões, transferênclu, eontriLtos de ed1- .
~,u e~ utos que d1a.serem· respeito à propriedade,
\}lle 'C'..o Jntere:s,!lado.!l .que1ramtomar conhecldaa de
tcn::e,tru..'i, .

Art. 303. A. relação das obiaa registradas será
pulJllclU.1l1. mensalmente no Diário OficIaL

Art. 304. Da decisão do diretor, admitindo ou
negando registro,haverá recurso para o M1n.I3tro de
Estado a que estiver llubordinado o estabelecimento,
sem prejuizo d.a açãojud1c1al para registro, cancela-
mento ou averbação.· .

Parálrl'afo único. O diretor do estabeleclmento
poderá. ouvir previamente o parecer da Congregação,
bem como do Conselho Nacional do Direito Autoral,
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fUi; 305. No l!Xereicio de suas :tunçõea, cumpre
aos otü:lllUl da regiBtro fazer rigorosa fiscaliZação do .
;mr;:unl""!t~ 11u.'l impostos .devidos por força dos atos
que 11lM rurem apresentadOs em razão do oficio.. •

Art. 30Cl. Os emolumentoa devidos pelos atos re
lacionados com a primeira.· aquisição Unobl.11ãria, fi
nanciada. pelo Banco Nacional da Habitação, aerão
reduzidos em 50%. .

I 1.° A transcrição, inscrição e averbações rela
Uvaa à. aqu1lJ1ção de casa própria em que tor parte
Cooperativa Habitacional serão considerados; para o
efeito do cálculo de emolumentos; um ato -apen&!l, não
podendo exceder a sua cobrança. o 11m1te correspon
dente a '40% (quarenta por cento> dO salárto m1nlmo
regional . ... .

~ ~,o Os emolumentOs eCWltasdevidos pelos
atos de aqu1s1C;ão de im6vela pelu COOperatlva.sBa- .
b.lta.i:tonaJa (COHABs) e os de averbação de const!'U;.
çl1<J llBtarão sujeitos às l1m1taçôessegulntes:

a) imóvel de até 60m2 de área construida: 10%
(dez por cento> do salário minimo; .

b> ele maia de 60m2 e até 70m2 de área construi:'
da: 15% (quinze por cento> do salário minJmo; e

c) de mais de 10b2 e até 80m2 (áI'ea conatruida.:
20% (vinte por cento) do salário min1mo.

.§ 3,° Os emolumentos devidos pelos atos relatl
vo.~ li. financlamento rural serão cobrados' de acordo
com a legislaçÍÍ() federaL .

Art.. llO'f, l~os ClLSOJl de incorporação de bens 1mó~ .
yt'b ctn patr1mün1o púbUco. para a formação ou inte
111·lülz:..,'ioo do capital desociedllde por ações da ádini
n1zlr,ra<,;11o indireta ou para atormação do patrlrilôn10
dI} am.pruaa pÜbllc.a;o oficial do ~eSpectivoreg1stro
de l.móve1:l fárá o novo registro em nome da entidade
a· que os mesmos torem incorporados ou transferidos,
valendo-.se, para tanto, dos dados, earacterusticu e
confronta.ções constantes do anterior.

. I 1.° .Servirá como titulo hábil.-p.àra o novo re
g1.'lt.ro o- instrumento pelo qua.l a incorporação ou
transferência se verificou, em' cópia autêntica, ou
exemplar do órgão ofIcIal no qual· foi aquele publ1-
cano.' . .

I 2." Na hipótese de não roincidênciadas carac~
teristlcas do imóvel com as cQnstantes do registro

exJ.stente, deverá a .entidade. ao' qUal.·rol o'· mesmo'
incorporado ou ,tr&nsferido, promover a' respectiva
correção nied1ante termo aditivo ao instrUmento de
incorporação outransterência .edo qual deverão co'na-.
tar, entre ~titros 'elementoB, seUs, Umitea ou COnfron
tações, sua descrição e caracterização. .... . . .• . .

I 3.° Para fins do registro de que trata. ópre~ ..
llente artigo, consider.ar"'4e-á;· conio.· valor de .trans-: .
ferência dos bens .oconsta.n,te do wtrumentQ & .ll11e
alude o I 1:° .

Art, 308, '0 encerramento .dos livros. 'em tiao,.
anteS da vigência da presenteIes, não exclui a vaU-

.dade dos atos neles regiBtradós nem Impede que neles,
se façam as .averbações e anotações posteriores. .

Pal'ágrato . ún!co.. se a averbaçãO· ou anotaçio.
dever ser feita no L1vron.~ 2 do Registro de .!m6v.
pela presente lei, e não houver espaço nos .anteriores
Unos de Transcrição dU Transm1asões, será aberta
a matricula do !m6ve1,nos termos do .artigo 235, pa-
i'ágrato ÚDico, desta leI.' . ..'. .

Art. 309. ApUe:am-se a.os. reg1àtr06reteridos no
artiRO 1.°, I 2.° inc1àos I, nem, desta LeI, &8 d1Bpo;'.
s:lções relativas ao proceBlJ<) de. dúvida no reg1stro de· .'
imóvela.· ..

. . ··Art. 310.· Esta leientrm: em' vIBW,' em· todo o.
terrttqrio nacional no dia 1.° de 'Julho de 1974,reVo
gadaa Lei n.o 4.827, de7~3-1924e 08 ·Decretos nÚJDe
ro,o;4.857, de 9-11-1939, 5.318, de 29"'2-1940 e 5;553, de'
6-5-1940 e o Decreto-Je! n.°l.000, de 21-10'-1989. Nesse
dia lavrarão os .ofic!ais termo de encerramento· nos
Uvros e dele remeterão cópia..ao juiz a que esUverem
subordinados, podendo ser aproveitados 0811'f1'Oaan
tigo.s,até o seu. esgotamento, mediante autorização
judicial e adaptação Ii.os nov08 modelos; .wm .prej1ÚZO " ... _, ., .•. " ..
do cumprimento integrál· dasd1.spoa1çõe8 d_ lei,·
1nIciando-se- nOva numeraçl.o. '. .

o SR. PRESIDENTE (MqllhJes Pt.IO)- A Comi~si1o Mista;
ora' designada. de acordo com o disposto no § 29 do art; 10 do. Regi
mento Comum. deverá Teunir-sc dentro de 48 horas .para eleição do
Presidente e do Vice-Presidente e é1csignaç3odo Relator dainal~ia.

. .
.Nos 8 dias seguintes à instalilção·da Comiss!o~ 'os' Senhores .

Congrcssistaspodcrão~ perante eli aprcSentnremendU ao projeto..

O prazo destinado aos trabalhos da' Comissão Mista. esgotar,se-
li no dia 19 de maio próximo. . .

. Uma vez publicndpe distriburdo em avulsos o pareCer da
Comissilo Mista,'esla Presidência convocará séssàc:i conjunta.l?íUa

. apr'eciaci\o do projeto. ' .. ..... ".. .
. '. . . .".' .
o SR. PR~IDr;:NTS;:(M"tI"~-PI..a.) -.: Nad. m·';. ".v__

do que trata·r. encerro,1 presente sessão. . .
(Lew1n'ra-se a seSsão às I9 'horas e40 m/nutos.)

. . . .. ' .' , .


