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ELETROB RÁS. para a qual foi eleito 
Presidente Geisel. 

Reconheceu o Presidente Geisel, na pessoa do Engenhe' César 
Cals. os relevantes serviços prestados ao Nordeste e ao si!. Nas 
altas e variadas funções que tem desempenho na sua br' ante vida 
pública. dentre elas se destacam a de engenheiro-chefe nstrutor da 
Usina Hidrelétrica de Boa Esperança - a Hidrelétrica 8stel10 Bran
co .- no Estado do Piauí; atividades no Goyerno Cearll, e em 
suas funções já desempenhadas como técnico da ela empresa de 
eletrificação. de energizaçào do nosso País. a ELET. OBRÁS, 

Volta. portanto. o Engenheiro César Cals. 6s um governo de 
grande.' inicialivas, de realizações múhiplas de um trabalho 
realmente de todas as horas, de lodos os inst tes em beneficio do 
Ceara. a ocupar as mais deslacadas fun es nos quadros da 
ELETROBRÁS, empresa a que: pertence, d do assim. com seu pró
prio exemplo, a lodos quantos servem àqu poderosa empresa esta· 
ta' de energia elétrica. aquek exemplo do nico, do servidor dedica· 
do e que. pelos seus próprios méritos, 11 o seu trabalho e pelo seu 
',iorço chega aos pontos mais altos da eção da própria empresa. 

Dou pessoalmente daqui o meu stemunho da capacidade de 
trabalho de César Cals, pois tive a ho a de ser seu auxiliar direto no 
Governo do Estado do Ceará, qua o, a seu convite. por algum 
tempo assumi as funções de Secret '0 da Indústria e do Comtrcio 
do Ceará. Ali, no trato diário com ésar Cals, aprendi a admirar-lhe 
as qualidades de administrador, sua vocação de servir com dedi
caç50 ao Bra.~jl. o seu espírito p' lico, sobretudo a sua vontade fér
rea de realizar sào est:JS qU:Jlida s que formam e forjam a persona· 
lidade de César Cals. S, 5' agor integrando o quadro de dirigente da 
ELETROBRÁS. nos inúmer setores de atividade da importante 
cmpre.~a, çertamente mais um vez dará provas de sua capacidade de 
trabalho. do seu dinamism • principalmente. daquele desejo que 
lhe é tão peculiar de procur ser cada vez melhor. 

Meus cumprimentos ELETROBRÁS, pela merecida escolha 
de César Cals para um d seus dirigentes e, concomitantemente, a 
solidariedade de todo o p o cearense que, através de pronunciamen
los v:lrios e unãnimes na ssembléia legislativa do Ceará. nio só de 
respresentantes do seu P rtido. a ARENA, mas da própria Oposi
ção. o MDB, se regozij ao ensejo da sua nomeação e posse nas 
novas, altas e importam funções. 

Associando-se. ta ém. a estas manifestações do povo cearen· 
se, o próprio Governa r do Estado. Adauto Bezerra. em expressivo 
telegrama ao Engenh ro César Cals. Iransmitiu a sua satisfação. o 
seu contentamento. orno Chefe dos cearenses. pela ascensào do 
ilustre homem púbr ao elevado posto de Diretor de CoordenaÇAo 
da poderosa. da p entosa e grandiosa ELETROBRÁS, que tantos 
e assinalados servo os vem prestando ao nosso Pab. através de um 
hoIdlnl. do qual a principal empresa. Citamos entre outras, a 
Companhia Hid létrica do São Francisco, a Companhia Hidro
elétrica de Boa sperança, ambas situadas na região nordestina. e. 
realmente, em esas nas quais repousam todas as esperanças de 
desenvolvi me o daquela sofrida regiilo. 

Nesta la oportunidade, faço ainda chegar ao eminente 
Engenheiro ésar Cals as minhas congratulações pessoais, formulan
do os votos ara que concretize, à frente do ELETROBRÁS. aquela 
mesma gi ntesca tarefa de esforço e de trabalho, de empreendimen· 
to ~ de alização, efetuada quando Goyernador do Estado do 
Ceará, em todas as outras funções a que tem sido chamado a 
desemp har. ao longo de sua extraordinária Irajetória no setor pc.
blico d nosso País. 

a o que tinha que dizer. Sr. Presidente. (Mulrolleml PaJcu.) 

U. raulDlNn (WIIon Cwurn) - Não h! mais ora-
Inscritos para o perlodo de breves comunicações. (PalIA.) 

Presidcncia convoca s~ssão do Congresso Nacional a r~alizar· 

anhã. dia 5. às 18 horas e 30 minutos. neste plenãrio, dC3tinada 
à iscussào e votação, em primeiro turno. da Proposta de Emenda à 
Constituiçào n' 7, de 1975. 

O'SR. PRESIDENTE (WUIOD GonçahH) - Passa-se à 

ORDEMDOOlA 

Discussilo.· em turno único. do Projeto de Lei n" 3, de 1975 
(CN). que altera dispositivos da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os Registros Püblicos. 

Ao projeto foram apresentadas 75 emendas. 
A Comíssão Mista. em seu Parecer n' 51. de 1975 (CN), 

concluiu: 
Pela aprovaçào do projeto na forma de substitutivo integral. 

aproveitando partes do projeto. emendas de pare~r favorllvel e 
subemendas. 

Em discussão o projeto. o substitutivo. as emendas e subemen· 
das. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - (Sem retlalo do orador.) 
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a Cãmara e o Senado são convoca
dos para deliberar sobre a Mensagem. do Senhor Presidente da Re· 
pública. que revê artigos da Lei de Registros Públicos. 

Apresentei a esta proposição uma emenda. a que mereceu 
substitutivo do Relator, o nobre Senador. lIaHyio Coelho. A 
Comissão Mista, à unanimidade. aprovou o substitutivo que figura 
no ayulso distribuldo aos Srs, CongressistlU. 

Venho, portanlo, defender a posição de uma Comissào a que 
não pertenci e integrada por nobres figuras da Câmara e do ~nado. 

Que pretende a minha emenda? Apenas possibilitar que se 
converta em lei o que ajurisprudénciajá converteu em realidade. 

Nada crio de novo. Juntei, quando tive a oportunidade de ofere
cer um projeto que, por falta de parecer, fora arquivado na Câmara 
dós Deputildos, os aCÓrdãos dos tribunais do Rio de Janeiro. São 
Paulo e Rio Grande do Sul, 05 quais "seguram à carilpanheirll. de
pois de ceno perlodo, o uso do patronlmico daquele homem a quem 
dedicou a sua vida. 

Por que fiz isso. Srs. Congressistas? Paro que as nossas embaixa
trizes não andem pelo ~xterior usando nome falso. para que elas 
possam incluir, nos seus passaportes. os nomes verdadeiros. 

Por que rlZ isso. Srs. Congressistas? Porque as filhas. quando 
comparecem perante os noivos. apresentem a sua certidilo de nasci
mento, e, lá. figura o nome do pai diycrso do sobrenome do mãe. 

E o que é isto? E a afirmação dolorosa do que ocorre em nossa 
sociedade. Sinto nio ter em mãos carta que ainda ontem recebi. de
notadora da angústia com que uma moça leve que exibir ao seu noi
yo :t certidão da ilegitimidade. 

Não crio nenhuma novidade. A disposição que figura no 
projeto é uma exigéncia rilloross[ssima: o art. 57 do substitutivo, ' 
para o qual peço a atençào dos ilustres Pares. 

Deyo dizer que tive o cuidado d~ nào somente procurar o Presi
dente da ARENA. o nobre Senador Petrõnio Portella. que se decla
rou, ontem, conversando comigo. faYorável ao texto, como o M inis
tro da Justiça, Sr. Ministro Armando Falcào. E S. Ex' também se 
manifestou favoráv~1 à emenda. E, há poucos momentos. S. Ex' 
afirmou isto mesmo - e invoco o testemunho do Senador Jarbas 
Passarinho. aqui presente - declarou que era favorável ao projeto. 
Portanto. esta não é uma proposiçiio que tenha contra si o Governo. 
Ao contrário. o Governo, pelo Presidente da ARENA e pelo Sr. Mi
nistro da Justiça, é favorável à emenda. 

Que diz a emenda. Sr. Presidente'! 
Aqui está provado com numerosos Acórdãos do Tribunal da 

Guanabara. com decisões do Tribunal de São Paulo, publicadas e 
assinadas pelo Presidente Henrique Machado e pelo Relator Bar
bosa Pereira, com os votos vencedores dos Desembargadores 
Thomás Rodrigues e Sydnei Santos. O Tribunal do Rio Grande do 
Sul também decidiu. e aqui eslá o acórdão de que foi relolor o emi
nente Desembargador Athos Bulhões Carneiro. Num~rosas são as 
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decisões do Tribunal de JU.Iliça da Guanabara. Portanto. eu apenas 
converto em ki aquilo que a jurisprudencia já assentou, para evitar 
que cada cid3d:io v;' pleitear na Justiça aquilo que a lei deve lhe dar. 

Que diz O arligo'! Diz O seguinte: 

"A mulher solteira, desquitada ou vi uva que viva com 
homem .\Cheiro, desquitJdo ou viúvo, excepcionalmente e ha· 
vendo motivação ponderável. poderá requerer ao Juiz compe· 
lenle que. no regi~Mo de nascimento, $eja averbado o patroní· 
mico de seu companheiro. sem prejuizo dos apelidos 
próprio.~. de famíli'I." 

O Sr. Jarbas P'!lSarinho (Pará) - Permite V. Ex' um apane? 

O SR. NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro) - Pois não. 

O Sr. Jarb.~ P'!!I.rinho (P:Jrá) - V. Ex' me citou e sinto-me 
obrigado a testemunhar que, realmente, recebi do Sr. Minislro da 
Justiça. ainda há pouco, por telefone, a reiteração da posição de 
S. Ex' Digo reiteração porque já havia transmitido ao Lider do Go· 
verno no Senado Federal, Senador Petrônio Portella. que S. Ex' o 
Sr. Ministro da Justiça é favorável ao texlO que V. Ex' defende. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Rio de Janeiro) - Muito me 
honra o t"-~temu"ho de V. E", 

Aí est;í, Srs. Mas n:io basta que a mulher requeira. A mulher 
que vive vinle. trinta anos. a mulher que tem direito a aposentadoria. 
a mulher que recebe o salário mínimo, a mulher que. quando o com
panheiro morre tem direito a receber a pensiio ~ que devia requerer. 

Enlào. diz o parágrafo )': 

"0 Juiz somente processará o pedido se tiver expressa 
concordància do companheiro. e da vida em comum haja de
corridos no mínimo cinco anos ou exislam filhos da união." 

Quer dizer. é preciso Que a mulher requeira. que o companheiro 
concorde que haja cinco anos dessa união ou que haja filhos. Mais 
ainda: 

..o pedido de averbaçào sô terá curso. quando desqui
lado o companheiro, se a ex-esposa houver .sido condenada 
ou renunciado ao uso dos apelidos do marido. ainda que dele 
receba pensão alimentícia." 

Se é um homem desquitado e a mulher conlinua usando seu no
me. ele não pode dar o seu nome à companheira. mas se sua esposa 
for condenada por adúltera ou se ela. voluntariamente. no desquite 
amigável. renuncia ao uso do apelido do marido. ele poderá dar o 
seu apelido àquela com quem vive. muitas vezes. há vinte, trinta, ou 
mais anos. c de quem tem muitos !ilhas. Finalmente: 

"§ 5' O aditamenlo regulado nesta lei será cancelado a 
requerimenlo de uma 'das partes, ouvida a outra. 

"§ 6' Tanto o .aditamento quanto o cancelamento da 
averbaçJo regu Iada por esta lei serão processados em segredo 
de justiça." 

Há uma decisào do Supremo Tribunal Federal que todos 
conhecc:m: c o caso da viuva e companheira do Ma~tro Vila-Lobos. 
O Supremo Tribunal Federal autorizou à companheira de Vilas· 
Lobos o uso dos seus apelidos e até hoje ela os usa. Por que: Porque 
se reconheceu que havia naquela uni.ilb uma lal segurança, uma lal 
colaboração que ela merecia continuar usando 05 apelidos do mari
do. No caso. o projeto é caulelos/5.limo e diz: " ... excepcionalmente. 
havendo motivaç~o ponderável". Tenho ouvido dizer que ninguém é 
dono do seu nome, mas nem todos neste Pais se chamam Andrada e 
se o nobre Deputado Uder da Maioria na Câmara tem medo de que 
~)guém use: o seu nome. evidentemente que isso não ocorrerií, Mas 
há muitos Carvalhos, muitos Andrades. muitos Santos. muilos 
OliveiraS. Entào. por que punir essa mulher a vida inteira, quando a 
esposa do desquilado já não usa o seu sobrenome? Por que ele nilo o 
dá àquda mulher que é a sua verdadeira esposa. que tem direito. a 

sua pensão quando ele morre, que recebe o salário durante a sua 
vida? 

Agora, por uma lei aprovada unanimemente pelo Congresso Na
cional e enviada pelo Presidente Médici. a companheira pode compe
tir com a esposa, dividindo com ela a pensão. Esse projeto não de 
minha autoria, é de autoria do Presidente da República e foi aprova· 
do pelo Congresso Nacional. Hoje. a companheira. na Previdência 
Social. pode disputar com a esposa a metade da pensão, e todos os 
julgados dos tribunais são nesse sentido. 

Portanto. sem dúvida alguma, ê uma causa humana. 
Para que. amanhã. não se e~iba uma cerlidiio de uma filha nos· 

sa. denunciando a ilegitimidade. é prcciso. primeiro. que a mulher te· 
nha vivido 5 anos com o homem com quem está para pleitear a 
averbação do sobrenome; í preciso, também, que o companheiro 
concorde com o uso do seu 'sobrenome e que os dois $ejam solleiros. 
desquitados ou viúvos. Mas se forem os dois solteiros. niio pode ha
ver averbação porque podem casar-se; se forem. os dois viúvos não é 
possível a averbação porque é possfveJ que eles se casem e se um ror 
viúvo e o outro solleiro. não é poss(vel a averbação porque eles 
podem casar-se. Mas, se um deles dois for desquitado ou se ambos o 
forem, nào há impedimento para se incluir esse sobrenome. E uma 
lei humana que os Tribunais estão. a cada dia. prqcessando. 

Na justificação da emenda eu cito em apoio não só isto. mas a 
opinião da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. que 
aplaudiu o projeto, aplaudiu a iniciativa e citou a favor disso vários 
acôrd:ios. Ai estào. na página 9 do avulso, emendas oferecidas. Por
lanto, aqui nào ê de divórcio que se 'arata: ê uma queslào de huma
nidade. uma questão de solidariedade humana. é uma questào de res
peito aos filhos para que eles não c:xibam certidào que denunciem a 
sua ilegalidade. Entào. sinto que O Sr. Ministro da Jusliça, como o 
Sr. Presidente da ARENA, não ~lariam favoráveis a essa proposi
ção se ela contivesse uma imoralidade. se contrariasse os interesses 
do País, se fo5!e em oposição ao ponto de vista do Governo. 

E um projeto h'umano, justo. projeto que tem SI: tornado rea
lidade para oS ricos. mas nào para os pobres. Os ri~os conseguem 
porque fazem uma fraude muito interessante. Criam uma firma, 
Oliveira Santos &. Cia. Um dos sócios se chama Oliveira e. amanhã 
esse sócio se relira. Aquela mulher. que é a Cia.• então pede ao Juiz 
para assinar Oliveira, para que li rlf'ma continue sendo Oliveira San
tos &. Cill. Esta é a fraude dos ricos; a fraude dos pobres nào existe 
no projeto porque ele ê rigoroso; t6 admile hip6lcsesexcepcionais. 

Não ê o divórcio. porque" .,.cio aqui eu o tenho defendido 
da Tribuna, e conlinuarei a defender. 

E um problema humano que só pode enconlrar c que certa
mente encontrará apoio do Congresso Nacional. 

Estou certo de que. de acordo com esla jurisprudência - j~ 

que nào podemos ser e já que não fomos os inovadores, não sejamos 
contrários a uma jurisprudência qÓe já vai se assentando pelos Tri
bunais: é o Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal do Rio de Janei
ro, é o Tribunal de Sào Paulo, é o Tribunal do Rio Grande do Sul, 
em acórdãos que aqui lenho e dou a quem quiser conferir esse pro
nunciamento. 

Confio. portanto, Sr. PresidUlte, que esse lexto será mantido no 
projeto. foi um texto incluldo pela Comissào Especial composta de 
Depulados e Senadores, foi o texto apoiado pelo Presidente do Par. 
tido majoritário•.foi o texto que teve - como acaba de afirmar o 
nobre Senador Jarbas Passarinho...,... o apoio do Ministro da Justiça. 

Nào pode. portanto. ser rejeitado como uma manifestaçào de 
rc:acionarismo, de uma manifestação contrária à evoluçào social. 
como uma manifeslaÇ<1o de punição àquelas mulheres que, na hora 
em que os homens sào abandonados por suas esposas, os amparam, 
05 auxiliam. lhes dão filhos. lhes dào assistência e os acompanham 
alé 11 hora da inorte. 

Estou certo de que essa emenda subsistirá e que o Senhor Pre
sidente da República a sancionará, em respeito à própria evolução 
do pensamento da famnia brasileira. (Multo bfml PIlIIl1.,.) 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Concedo a pala
__wa ao nobrc DeputJdo Geraldo Freire. 

O SR. GERALDO FREIRE (Sem re.'''o do orldor.) - Sr. 
Presidente e Srs. Congressistas: 

O Senador Nelson Carneiro, no inIcio das sua5 palavras e na 
peroração, demonstrou J inutilidade da emenda que procura apro
nr, porque disse que J jurisprudência já vem aplicando a norma que 
nela se contém. Ora. se a jurisprudência assim procede. por que 
inovar J lei? Vej~mos o texto do art. 58, ClIpul da le.i a ser aprovada: 

"Qualquer alteração posterior de nome, somente por' 
exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Pú' 
blico, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito 
o registro. arquivando.se o mandato e publicando-se a 
alteração pela imprensa." 

Texto perfeito d~ legislador humano e compreensivo. 
Disse Saleilles. numa frase muito fdiz cit-ada por Carvalho 

Santos. que: 

"A lei, nascida da vida. foi feita para servir à vida e para 
dominar a vida." . 

No enunciado da lei. Sr. Presidente, cabem todas as situações 
compatíveis que a vida possa apresentar, inclusive - quem sabe?
esta que se pretende agora inculcar. através da Emenda do Sr. 
Nelson Carneiro. Porque S. b.' mesmo, e com ele a justificação da 
ilustrada Associaçào dos Advogados de São Paulo. esclareceu que a 
jurisprudência a vem aplicando. M~ de uma vez, tenho dilo desta tri
buna, quando discuto em termos respeitosos com o Senador. Nelson 
Carneiro. que acho que li mulher. e também ao homem, se for o caso, 
deve·se dar todo o direito que a sua condição humana reconheça, 
apesar do concubinato, e não por causa do concubinato. porque o 
concubinato nào tem lastro moral. e o que nào tem la.stro moral não 
pode ter fundamento jurfdico. 

S. Ex'. emérito professor, conhece bem" teoria dos clrculos con
cCntricos de Jeremias Bentham: tudo o que cstá dentro do Direito 
deve estar dentro da Moral. Não se compreende direito que não seja 
acobertado pela moral. embora sendo a moral de cIrculo maior, 
possa conter algo que não esteja contido rigidamente nos termos do 
D;r~Í1o. principalmente quando se trata de Direito Positivo ou codifi
cado. 

Então. que a jurisprudência humanize a'norma. está bem. Mas 
nós. legisladores, nào poderemos discriminá-Ia em termos ca
sul5ticos. 

Á lei. conforme outra regra de Iel!islar a que S. Ex' não pode fu· 
gir, à lei nào é permitido conter palavras inúteis. Só fica bem legislar 
em termos claros e precisos. 

Porque é que S. Ex' pretende estabelecer. dentro da norma 
geral. uma regra particular para a concubina? Outros poderiam ter 
interesse em particularizar outras situações. digamos. por exemplo, 
para o ali! hado que ê criado pelo padrinho e nilo tem pais vivos e que 
poder:i requerer que o juiz, por exceção e motivadamente, lhe permi
ta adotar o cognomc ou o patronímico daquela pessoa que O está pro
tegendo e que o cria com especial carinho paterno. Quantas e quan
tas coisas poderiam então ser acreScentadas? 

Todos os casos. Sr. Presidente, cabem, entretanto, dentro de um 
princfpio geral. Ora, se a jurisprudência já aplica a norma, por que é, 
perguntamos de novo, que o Sr. Nelson Carneiro deseja expressa
mente particularizar o concubinato? f:: para defender os seus pos
tulados divorcistas; i: para alegar. posteriormente, que o legislador já 
admite li concubina usar o nome de seu companheiro. Então, f~ltará 
o passo linal: o reconhecimento do direito de dissolver a sociedade 
eonjugal. 

O Sr. NellOn Carneiro - v. b' dã licença para um aparte~ 

O SR. GERALDO FREIRE - Pois não, é uma honra. 

O Sr. N~llOn C.melro - Sinto interromper a eloqUência. o ar
dor de V. Ex', mas quero dizer-lhe o seguinte: foram os juizes. antes 
dos legisladores, que consideraram naturais os filhos de desquitados. 
Foram os juízes. antes dos legisladores. que consideraram a possibili· 
dade do reconhecimento dos filhos adulterinos. 

Foram os juIzes que antes dos legisladores concederam auxilias, 
concederam beneficios, concederam herança, sob outros titulas, de 
serviços prestados, às companheiras que se dedicavam aos homens 
por muilos anos. Mas depois disso. o que fizeram os legisladores? 
Fizeram a lei. A Constituição de 1937 já declarou que os filhos natu
rais são em tudo equiparados aos filhos legitimas. A Lei n' 883 per
mitiu que os filhos adulterinos fossem reconhecidos. Eles já existiam 
no reconhecimento. Agora, o que há é que nào havendo esse disposi
tivo. somente os ricos poderão se valer desse textO. para convencer. 
quando. ficando claro. todos, pobres e ricos poderão pedir esse auxl· 
lia e esse amparo. 

O SR. GERALDO FREIRE - Com esse argumento. Sr. Presi· 
dente, poder-se-á pretender a eliminaçào da própria lei. Ouça·se o 
que ela dispõe: 

"Qualquer alteração posterior de nom~, somente por ex
ceçào e motivadamente após audiência do Ministêrio Pú
blieo, será permitida por sentença." 

Todos os casos precisam de sentença. 
Se fosse aprovada a regra do Senador Nelson Carneiro, também 

a senlença seria indispensável. 

"A mulher solteira, desquitada ou viúva que viva com 
homem solteiro. desquitado ou viúvo, excepcionalmente e ha
vendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz compe
tente..." 

Porque então dizer-se que só os ricos têm direito? Aos pobres ou 
aos ricos não se reconhece o direito se não o apresentarem perante o 
Juiz. O Juiz é autoridade que aplica a lei. De toda a forma, i: ne· 
cessária a intervenção judicial. a decisão da magistratura. 

O Sr. Jairo Magalhães - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. GERALDO FREIRE - Com muito prazer. 

O Sr. Jairo Magalhies - Deputado Geraldo Freire. V. Ex' 
observou. com rara felicidade. que o Senador Nelson Carneiro. rei
teradamente, procura inserir na legislação brasileira elementos que 
lhe possibilitem sustentar. amanhã. a tese do divórcio. t fato. Faz 
bem pouco tempo que S. Ex' propunha ao Congresso Nacional o 
casamento compulsório. Pretendia. através de projeto apresentado 
nesta Casa, que se assegurasse a qualquer dos cônjuges, ao homem 
ou à mulher que vivesse maritalmente, o direito de notificar o outro 
para o casamento, que seria realizado sob sentença judicial. Era o 
casamento nascendo no litígio e, por conseguinte, UlTl pa.sso para o 
divórcio. Felicito-me por ver V. Ex' defender o ponto de vista da 
maioria deste Pais, convicto de' que o Direito lem que se conter den
tro da Moral e que, pretendendo assegurar à concubina o direito de 
usar o nome daquele com quem convive maritalmente, sem dúvida, 
se introduz na legislação um dispositivo que irll servir, amanhã, de ar
gumento para o divórcio. 

O SR. GERALDO FREIRE - Agradeço muito a V. Ex' 
Sr. Presidente, até aqui procurei, com modestia c rapidamente, 

falar a respeito de principios 1iI0sóficos que devem orientar a condu
ta do legislador. Vamo-nos ater. agora. ao aspecto dJ elaboração le

_ gislativa. 
O Sr. Nelson Carneiro que me perdoe. mas S. Ex' foi muilo 

apressado na redação desta matériu. 
Não podemos. em hipótese alguma, permitir que se introduza. 

no Direito brasileiro. uma redação de lei que niio é digna da cultura 
de S. Ex'. nem..do Congresso Nacional. 
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Aqui se diz o seguinte: 

"A mulher solteira. desquitada ou viúva. que viva com 
homem solteiro. desquitado ou viúvo..... 

Convém clarear o assunto. 'poJque se a mulher é solteira ou 
viúva e vive com homem solteiro ou viúvo. pode-se casar com ele 
tranqüilamente. Não há necessidade de que o Sr. Nelson Carneiro se 
preocupe em protegé-Ia com esSe tipo de casamento "do mato". 

Continuemos: excepcionalmente. e havendo motivo 
pondcr~vel... ". O upUI do artigo já diz "motivadamente". Se é 
er.cepcionalmente. não é preciso que haja motivo ponderável e vice
versa. A cláusula de excepcionalidade já está na cabeça do.artigo. 
Logo a seguir: ..... poderá requerer ao Juiz competente que. no re
gistro de naseimento. seja averbado o patronimico de seu companhei
ro, sem prejuízo dos apelidos próprios dc (amOia. desde que haja. 
impedimento legal para o casamento". 

Se ela é solteira ou viúva e vive com homem solteiro ou viúvo ... 

O Sr. Nelson C.meiro - Não pode usar a Lei ... 

O SR. GERALDO FREIRE - o impedimento não existe. E 
acre:iccnla - pasmem os céus!-: impedimento decorrente do 
estado civil de qualquer das partes Evidentemente, calmos ape
nas nos desquitados. Tudo o mais é letra morta. 

Isso n50 pode ser da lavra de um Professor de Direito. 
Processual. Perdoe-me o Sr. Nelson Carneiro. mas. submcter ao 
Congresso Nacional uma redação desse quilate é mcnoscaber o bom· 
senso jurídico dos Srs. Congressistas. 

O Sr. Nelson C.melro - V. Ex' me permite um esclarecimento? 

O SR. GERALDO FREIRE - Também jã fiz um apelo. que re· 
novo. ao Senador Nelson Carneiro: apresente o projeto de lei, vou 
combatê-lo... 

o Sr. Ne"on C.mclro - Não vou apr~entá-Io. 

O SR. GERALDO FREIRE - ... mas que pelo menos a técnica 
legislativa seja obedecida '" 

O Sr. Nel50n Camciro - Jã cai uma vez nisso e me arrependi. 

O SR. GERALDO FREIRE - Acredito que o Professor de 
Direito recebeu o texto de fora e o assinou sem ler. Porque somente 
assim presto homenagem à eultura jurídica do Sr. Nelson Carneiro. 
(Multo bem!) Mas o que nlo é possível é admitirmos que uma coisa 
dessa venha macular a legislação do Brasil. Louvo. Sr. Presidente. os 
que .equereram destaque para esta matéria. porque no Congresso 
Nacional temos Lideranças esclarecidas, dç ambos os Partidos. 

Não estou falando aqui como homem que pertença a úm grupo 
do Congresso. O que está em jogo ê o sentido da famma. mas tam
bém a intcligéncia legislativa dos nossos companheiros do Congres· 
so Nacional. 

O Sr. Cel!lO BarrO! - Poço um aparte ao nobre Senador. 

O SR. GERALDO FREIRE - Com muita honra. 

O Sr. C..lso 8UT05 - Tenho especial admiração pela inteligên· 
cia e pelo entusiasmo de V. Ex' ao defender aquelas teses que se ajus· 
tam muito bem aos seus principias. Quero, porém. orerecer duas dis
cordâncias. A primeira, no que conccrne à observação lançada por 
V. Ex', segundo a qual. se a jurisprudência vem aplicando aquilo 
que a Lei "110 prevê e que o projeto precisa fixar. não há mais neces
sidade de Lei. Ora. nobre Deputado. nós bem sabemos que a juris
prudência é o resultado da ~xperiência e da sabedoria dos julgadores. 
E quando. através dela. eles traçam um caminho. nada mais fazem 
do que indicar um rumo para o legislador. Então o nobre Senador 
Nelson Carneiro está traçando um caminho para o legislador. atra
vés de um projeto que, no meu entender. não fere nem a moral nem o 
bom senso. embora se possa fazer ressalvas. como fez V. Ex' 'Por 
último. quero me referir. pcrmlasa ,enla àquela já cediça. observa· 

ção que se faz entre o Direito e a Moral que. de acordo com os 
tratadistas tradicionais. são configurados naqueles circulos con
cêntricos em que a Moral abrange o maior e o Direito abrange o me
nor. Queremos, porém - permita V. Ex'~. observar que devemos 
sempre considerar o Direito e a Moral em'função do homem, em 
runçào da vida. porque nem o Direito nem a Moral se sobrepõe à 
própria vida. Então. nobre Deputado, quando um homem e uma mu
lher se unem por toda a vida. ponanto traduzindo um sentimento de 
ordem natural. que é a própria união sexual: quando um homem e 
uma mulher se unem e se amam e não 550 casados. eu não vejo. 
absolutamente. em que esse comportamento infrinja a Moral e não 
encontre guarida no Direito. 

Entào, nobre Deputado, nós nào poderemos, absolutamente. de
render teses. nos dias de hoje. wm supones dessa natureza. que se 
baseiam em princípios inteiramente relegados perante a consciência 
dos juristas mais modernos, f. uma observação que me permito fazer 
ao discurso de V. Ex' Na verdade, V. Ex' é um homem cuja pala
vra, fácil. vibrante. demonstra elevados conhecimentos cte" Direito e 
eu, realmel1le. nào estou no níyel para discutir com V. Ex' Quero 
apenas deixar essa observação. 

O SR. GERALDO FREIRE - A única parte que desejo contes· 
tar é a última. Reconheço em V. Ex' um professor. cujas lições 
acompanharei sem hesitação alguma. 

Agora. V. Ex' expõe seus pontos-de-vista e cada um tem o seu 
não posso. porém. concordar com suas idéias. porque sou eontra a te
se do amor livre. 

Do ponto·de.vista de V. Ex'. rasgaríamos as leis brasileiras e 
nào instituiríamos o casamento. Se basta o amor, se o homem c a mu
lher são livres para se unirem sexualmenle. entào viveremos. permis
sa 'f"I•• como os animais inferiores. reproduzindo-se a espécie de a
cordo com as leis da natureza. 

Evidentemente. a Moral foi feita p.. ra servir à vida. E a vida é o 
dom maior do homem. Assim, em primeiro lugar. está O homem. A 
Moral está a serviço do homem e o Direito, também a serviço dele. 

Nisto. concordo com V. Ex' 
V. Ex' sabe muito bem que acredito na moral revelada. A mo

rai foi feita para coibir 05 abusos da natureza. Os próprios animais 
inferiores são coibidos através de freios apropriados. 

O freio do homem chama-Se moral. e se nào refreia o corpo. 
.ustenta o espírito e dita as normas para que o homem atinja a pró
pria sobrenatureza; tira-nos do terra-a-terra cotidiano e eleva-nos da 
horizontal idade da vida animal para a vertical idade da vida do espiri
to. 

Quanto à história de dizer. por exemplo. que a jurisprudància 
abre caminhos para o Jellislador. com a humildade de aluno digo ao 
meu eminente professor que nào concordo. O contrário é que é certo. 
O legislador antecede ao juiz. V. Ex'. ledor das grandes obras clássi
cas da humanidade. conhece perfeitamente aquela passagem que. na 
Ciropédia. Xenofonte nos narra. a respeito de Ciro. por el" retratado 
como um dos mais nobres prfncipes que o mundo já conheceu. 
Quando Ciro discutia. como aluno - porque na Pérsia se ensinava, 
segundo jã foi dito. a Justiça e a Equitação - a respeito da 
propriedade de uma capa que havill sido trocada; um aluno pequeno 
ficara eom a capa de um aluno grande e vicc-versa, e Ciro. entào. atri
buiu a capa pequena ao grande e a grande ao pequeno. em nome da 
cqOidade e da justiça. Seu professor lhe disse: "Ciro. Ciro, refreia 
tcus impulsos naturais. porque não hã justiça fora da lei." 

A n6s nos compete. sim. Exceléncia. elaborar as normas e a 
jurisprudência depois as aplicar. Tenho nela Judiciário - fui promo
tor de justiça - o mais aprofundado. respeito, a mais acendrada 
admiração e acredito que ele também é ronte de direito para aplica
ção da justiça. para complemcntaçAo das nossas falhas. para 
interpretação dos nossos pensamentos mas, não para legislarem. 
porque isto. Excelência, compete a dois entes: a Deus no Céu e a nós 
na Terra. como renexos da sua vontade onipotentc. 
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O Sr. CclllO Barros - Lembraria, porém, a V. Ex'. nobre 
Dcput~do. aquela paremia atribuída a Hermogeniano: "Propkr 
homlnlumju, con,lllllllo c,I." por causa do homem. e tuo-somente do 
·homem. í: constituído o Direito", Se vamos aplicar o Direito. invo-' 
c~ndo entid~des superiores, nunca veremos o Direito alravés do pris
ma da sua realidade. Quero dizer, justamente, a V. Ex' que o que 
constitUI a família n~o é o casamento; é a uniào sexual. E o que dife
rencia o homem, ~m funçào do sexo, dos demais animais. é que, en
quanlO os outros 3~imais sào regidos pelo instinto. o homem sabe ra· 
cionalizar as suas funções sexuais. Entào, nobre Deputado, se o 
hom~m usa essas funções através de uma união lícita porque uma 
união em face da própria sociedade. nào poderemos considerar imo
ral um ~to que se destina ao próprio aperfeiçoamento do homem 
denl ro d~ sociedade. 

o SR. GERALDO FREIRE - Nào poderemos ficar em 
discussões acadêmicas, porque o lempo urge. embora elas sejam 
sedutoras, principalmente quando se tem um contendor da cultura 
de V. Ex' e do seu sentido de simpatia para com o seu humilde 
antagonista, Mas. essa tese. também. não posso espos:1-la, porque 
está na própriá Constituição brasileira e em todas as regras jurldicas 
que conheço, que a família provém do casamento. O casamento é o 
ato inicial da sua constituição. 

O Sr. Cel50 Barros - E o ato que justifica a famllia perante a 
sociedade. 

o SR. GERALDO FREIRE - Evidentemente o direito é uma 
construçào humana, mas inspirado na cultura, porque o homem se:m 
cultura decai de sua grandeza. E a cultura do homem provém, 
especialmente. das suas fontes espirituais. Se queremos ser uma 
sociedade cul'ta, temos que seguir aquilo que o domlnio das nossas 
faculdades exige. porque. do contrário não hã cultura. A própria 
terra nos indica: a cultura da 'lerra consiste na sua lavra, pelos instru
mentos quc cortam. que calejam. que machucam. Dal. brota a semen· 
te, vem a árvore, vem o fruto. 

O homem. também, se dislingue cultivando-se a si próprio. 
A cultura nada mais é do que o domlnio do homem, enquanto a 

civilização, esta sim, é uma forma social, que transborda do próprio 
homem, para atingir a coletividade. 

Penso, Sr. Presidente, que não há necessidade de discutir as· 
sunto tão sedutor como este, porque todos já teinos elementos de 
sobra, dentro da nossa formação, para decidi-lo. Seja 1:1 quem for a 
favor da emenda dO Senador Nelson Carneiro, ninguém impede que 
S Ex' a apresente, para discussão mais longa. mas o que não'é possí
vel i: assim, de :lfogadilho. tào rapidamente, votar matéria de tanta 
importância. 

Manifesto-me. Sr. Presidente, contra a emenda do Senador 
Nelson Carneiro c a favor das tradições do Direito Brasileiro.. 

o Sr, NellOn Cameiro - V, Ex' me permite um aparte, antes de 
sair da tribuna? 

O SR. GERALDO FREIRE - Ex', eu jll estava encerrando. 
mas concedo o aparte, se o Sr. Presidente o permitir. 

O Sr. NellOo CUlIelro - Um minuto só. Quero lembrar a V. Ex' 
que, quando Deputado, aqui se travou um debate sobre a Lei de Ali
mentos e apresentei um texto em que se assC1lurava 11 companheira o 
direito a alimento. V. Ex', o nobre D.eputado Brito Velho, o 
saudoso Deputado Monsenhor Arruda CAmara. e era Presidente da 
Câmllra o Deputado J051: Bonifácio, V, Ex's fIZeram discursos que 
estào nos Anais e publicados no 'iivro de min.ha autoria, cjizendo que 
aquele lexto deveria sair do Projeto de Lei de Alimentos para se 
converter num projeto aut6nomo, já que era do Direito das Obriga
ções e nãodo Direito de FamOia. Cal nesta esporrela, Sr. Deputado, 
o que fiz? O artigo foi rejeitado, o projeto foi aprovado pelo Senado. 
Veio 11 Câmara e. no ano passado. apesar do parca:r favorAvel da Co-. 
missão de Justiça, aquele projeto foi derrotado. De modo que nio 

aceito a sugestão de converter a emenda em projeto separado. 
porque gato escalado tem medo de água fria. 

O SR. GERALDO FREIRE - Jamais prometi a V. Ex' que 
aprovaria projeto desse tipo e nào estou prometendo. Se V. Ex' vier 
com projeto como este, continuarei na minha posíção, combatendo
o. Apenas, haverã mais oportunídade: para que o Congresso o conhe· 
ça. nas suas profundidades, nos seus mistérios. na sua inspiração. 
Não Quero comprometer minha palavra, porque jã disse e repito. 
como homem, como advogado, que estou de acordo Que o ser huma· 
no, ainda que errado, mereça o nosso amparo. Mas o que não posso 
concordar é que estejamos, aqui, legislando, para transformar em 
fontes de direito, aquelas posições que não tenham fundamento 
moral. Reconheço, em nova repetição, o direito que alguém posso 
ter, apesar de concubinato, nunca. porém, por causa do concubinato. 

Sr. Presidente, pedindo desculpas pela delonga, porqúe. afinal, 
não fui culpado - culpados foram os nobres aparteantes que me 
honraram - mantenho a minha posição, contr:1ria à Emenda do Sr. 
Nelson Carneiro, e a favor das tradições gloriosas do nosso Direito e 
da nossa Moral. (MaI'oHml Paim... ) 

O SR. PRESIDENTE (WUIOO Goa,ahn) - Continua em 
discussão a matéria. 

Não havendo mais 'luem queira utilizar a palavra, vou encerrar 
a discussão. (PIlIU.)
 

Está encerrada.
 
Em votação.
 

O Sr.1.Ierte Vieira - Para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (WI1IoII Gon,ahn) - Há requerimento 
a respeito, como incidente da votação. V. Ex' quer falar depois ou 
antes dcle1 

O Sr. 1.Iertc Vlelr. - Sr. Presidente. apenas para dar a posição 
da Bancada da Minoria, na Câmara dos Deputados. com relação à 
votação. 

.O SR. PRESIDENTE (WU_ GoaçaI9n) - Há um requeri
mento, que é um incidente na votação. pedindo dcstaque. V. Ex' 
quer falar posteriormenle ou antes? 

O Sr. Lacrte Vieira - Na discussão do destaque, não hã en
caminhamento de votação. 

O SR. PRESIDENTE (WUJOlI G~te.) - Nilo, 

O Sr, Laerte Vieira - Assim. eu estava pedindo para enca
minhar a votaçào, exatamente para ter oportunidade de rcaistrar a 
'posição da Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (WII_ GoaçaI.n) - Concedo li pala
vra ao nobre Depulado Laerte Vieira. 

O SR. LAERTE VIEIRA (Para eDallllallar a .0laçJo, NAo foi 
nrllfo pelo orador.) - Sr. Presidente, a Minoria, na Câmara dos 
Deputados, tendo em vista a circunstância' d'e li Em~nda TI' '31 ter 
sido acolhida pela Comissão Mista designada e o seu tUto constar in
tegralmente do Substitutivo que a mesma' Comissão apresentou. 
sendo que no § 2. se acrescentou, na parte final, expressões que obri· 
llavam as pessoas interessadas. desde que não houvesse impedimento 
legal, a .contrair núpcias, realmente, eompletando o texto da emenda; 
e, tendo em vista que o processo está disposto, com as nCCQsárias 
cautelas. porque a alteraçào do registro só se fará por uceção, e 
motivadamente, diz o c:aput do artigo; sendo que. no § 3', se estabele· 
ce a expressa concordância do companheiro, e também se exigem 

. requesilos especiais de vida em comum, pelo prazo mInimo de einco. 
anos; existência. de /ilhas da união. que seria, então, a possibilidade' 
de no Registro Civil se estabelecer essa alteraçilo, que atinge os 
próprios filhos resull.antes dessa união, - a Minoria entende que 
deve acolher o substitutivo, sem o destaque que foi requerido. Esta é 
a noSSll posição. 
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No que di7. respeito ao restante da matéria. parece haver concor· 
dúncia dos membros da Câmara, 

o Sr, L.ufa Leltlo - Peço a palav'ra Sr, Presidente, como Uder, 

O SR. PRESIDENTE (WII_ Gonçlhn) - Concedo a pala
vrJ ao nobre Deputado Lauro Leiliio, 

O SR. LAURO LEITÀO (Como Lld~r) - A Liderança em 
exercício da MaíoriJ,na Câmara dos Deputados. declJra que o voto 
que o Líder eventual irá produzir não significará orientação para a 
sua B;lnc;lda eis que hú entendimentos com o Líder José Bonifácio, 
,,,scntJndo que scrã questão aberta para os Deputados da ARENA. 

Assim, na oportunidade em que votarmos o destaque. o nosso 
',o:.::. rcprc:'cr,:ar~. inicialmente. o pensamento da Maioria, mas, se 
for requerida a verificação de votação, o voto do L1der eventual não 
signilicará orientação para a Bancada: cada um deverá votar de acor· 
do com a SUJ conH:iéncia, eis que é questão aberta, como disse, 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (WII_ GonçalJes) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr, I·-Secretário. 

E: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 9, DE 197~CN 

Requeiro destaque para rejeição dos parágrafos 2', J. 4., 5' e 6' 
do artigo 57. constantes do substitutivo. 

SJla das Sessões. em 4 dejunho de 1975. - Lauro ~Ilio. 

O SIl. PRESlDENTE (WII_ Gonçainl) - Em votação o 
substilutivo, que tem preferéncia regimental. ressalvado o destaque 
dele requerido, 

Os Srs, Deputados que	 o aprovam permaneçam sentados. 
( PI\III.) 

Está aprovado. 
Os Srs. Senadores que	 o aprovJm permaneçam sentados. 

(Plusa.) 
Aprovado. 

é O SEGUINTE O SUBSTITUTIVO APROVADO, 
RESSAl.VADA A PARTE DESTACADA: 

SunSTITUTrvo AO	 PROJETO DE LEI 
N.o 3, de 1975 (CN) 

Altera a Lei n.0 6,015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1.0 A Lei n,O 6,015. de 31 de dezembro de 

]973,	 vigorará. com as seguintes modificações: 
TíTULO I 

Das Disposições Gerais 

CAPíTULO I 
Das Atribuições 

Art. 1.0 nova redação. 
"Art. 1.0 Os serviços concernentes aos Registros 

Públlcos. estabelecidos pela legislação civil para au
tenticidade. segurança e eficácia dos atos jurídicos,
ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta LeI. 

§ 1,0 Os Registros referidos neste artigo são os 
seguintes: 

I ~ o registro civil de pessoas naturais; 
TI - o registro civil de pessoas jurídicas; 
m - o registro de titulas e documentos; 

IV - o registro de .Imóveis, 
§ 2.° Os demais registros reger-se-ão por leis 

prÓprlas." 
Art. 2.0 nova redação. 
"Art, 2,° Os reg1.stros indicados no § 1.0 do ar

tigo anterior flcam a cargo de serventuários nomea
dOs de acordo com o e.:>tabelecldo na lei de Organi
zação Admlnlstrativa e Judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios e nas Resoluções sobre a Divisão e 
Organização Judiciária dos Estados, e serão fel tos: 

I - o do item I, nos oficios privativos, ou nos 
cartórios de registro de nascimen tos; casamentos e 
óbitos; 

rI - os dos itens li e III, nos oficios privativos, 
ou nos cartórios de registro de títulos e documentos: 

m - os do Item IV. nos ofícios privativos, ou 
nos cartórios de registro de Imóveis." 

CAPíTULO II
 
Da Escrituração
 

Arts. 3.° a 7.° mantidos. 
CAPITULO TIl
 

Da Ordem do Serviço
 

Arts. 8.° a 13 mantidos. 
Art. 14. nova redação. 
..Art. 14. Pelos atos que praticarem. em decor

rência desta Lei, os Oficiais do Registro terão direito. 
a título de remuneração, aos emolumentos fixados 
'nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo 
intereSSado que os requerer, no ato de requerimento 
ou no da apresentação do título." 

Art. 15 mantido. 

CAPíTULO IV 
Da PubUcidade 

Arts. Ui. a ia mantidos. 
Art. 19 nova redação. 
"Art. 19, A certidão será lavrada em Inteiro teor 

em resumo, ou em	 relatório, conforme quesitos. e 
devidamente autenticada pelo oficial ou seus substl 
tutos legais, não podendo ser retardada por ~nals de 
5 (clnco) dJas.	 ' 

. § 1.0 A certidão. de Inteiro teor, poderá ser ex

tralda por melo datilográfico ou reprográfico.
 

§ 2. 0 As certidões do Registro Civil d;u; Pessoas 
Naturais mencionarão, sempre. a data em que foi 
lavrado o assento e serão manuscritas ou datilogra
fadas e, no caso de adoção de papéis impressos, os 
claros serão preenchidos também em manuscrit.os ou 
da tllogratados. 

§ .0 Nas certidões de registro clvU não se men
clona!á a circunstância de ser legitima, ou não, a 
!Iliaçao, salvo a requerimento do própri() interessado, 
Ou em virtude de determinação judicial. 

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

§ 5.0 As certidões extraidas dos registros públi 
cos deverão ser fornecidas em papel e mediante es
crita Que permitam a sua reprodução por fotocópia, 
ou outro processo equivalente." 

Art. 21) mantido. 
Art. 21 nova redação. 
"Art, 21. Sempre que houver Qualquer alteração 

posterior ao ato cuja certidão é pedida. deve o Ofl
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clal mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as 
especificações do pedido, sob pena de responsab1l1dade 
clvl1 e penal, respeitado o dLsposto nos arts. 45 e 95. 

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

CAPíTULO V 
Da Conservação 

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

chas quI' os substituam, somente sairão do re.>pectlvo 
cartório mediante autorização judicial. 

Art. 23. Todas as dlllgénclas judiciais e extraju
diciais, que exigirem a apresentação de qualquer li 
vro, ficha substitutiva de livro ou documento, efe
tuar-se-ão no próprio cartório." 

Arti). 24 a 27 mantidos. 
CAPíTULO VI 

Da Responsabilidade 
Art 28 mantido. 

TíTULO fi
 
Do Registro Civil das Pessoas Naturais
 

CAPíTULO I
 
Disposições Gerais 

ArIS. 29 a 32 mantidos. 
CAPíTULO n 

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

livros, todos com 300 (trezentas) folhas cada um: 
1 - "A" - de registro de nascimento; 
11 - "B" - de registro de casamento; 
lU - "B Auxiliar" - de registro de Casameoto 

Religioso para Efeitos Civis; 
IV  "C" - de registro de óbitos; 
V - "C Auxiliar" - de registro de natimortos; 
VI - "D" - de registro de proclama." 
Arts. a4 a 45 mantidos. 

CAPíTULO UI 
Das Penalidades 

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

CAPiTULO IV 
Do Nascimento 

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

"Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no terri 
tório nacional deverâ. ser dado a registro, ou no lu~ar 
em que tiver oc::rrido o parto ou no da residência 
dos pais do registra.ndo, dentro do prazo de 15 (quin
ze) dias, ampliando-se até 3 (três) meses para os 
lugares distantes mais de 30 (trinta) quilômetros ela 
sede do cartório." 

Art. 52 passa a art.' 51. , 

Art. 53 passa a art. 52, com nova redação ao 
item 6.0 

"6.0 finalmente, as pessoas legalmente. encarre
gadas da guarda do menor." 

Art.. 54 passa a art. 53, com nova redação. 
"Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta 

ou no de ter morrldo na ocasião do parto, serão, não 

obstante, feito o assento com os elementos que cou
berem e com remissão aO do óbito. 

§ 1.° No caso de ter a criança nascido morta, 
será o registro feito no livro "C Auxlllar", com os 
elementos que couberem. 

§ 2.° No caso de a criança morrer na ocasião do 
parto, tendo, en tretanto, respirado, serão feftos os 
dois assentos, o de nascimento c o de óbito, com os 
elementos cabiveis e com remissões recíprocélS" 

Art. 55 passa a art. 54, com :lova redação ao 
Item 2.° 

"2.° o sexo do registrando;" 
Arts. 56 e 57 passam a arts. 55 e 56, respectiva

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

somente por exceção e motivadamente, após audiên
cia do Ministério Público, será permitida por sentença 
do juiz a que estlver sujeito o registro, arquivando-se 
o mandato e publicando-se a alteração pela Imprensa. 

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

§ 2.° A mulher solteira, desquitada ou viúva, qlle 
viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excep
cionalmente e havendo motivo ponderável, poderi 
requerer ao juiz competente que, no registro de nas
cimento, seja averbado o patronímico de seu compa
nheiro, sem prej uizo dos apelidos próprios, de família, 
desde que haja impedimento legal para o casamento, 
decorrente do estado civíl de qualquer das parte.s ou 
de ambas. 

§ 3.° O juiz competente somente processará o 
pedido se tiver expressa concordância do companhei
ro, e se da vida em CGmum houverem decorridos, no 
mínImo, 5 (cinco) anos ou exIstirem filhos da união. 

§ 4.° O pedido de averbação só tera. curso quan- . 
do d€squitado o companheiro, se a ex-esposa houver 
sido c<:ndenada ou renunciado ao uso dos apelidos 
do marido, :li:lc!a que dele receba pensão alimentícia. 

~ 5.° O .aditamento regulado nesta lei será can
ce1:ldo 3. requerimento de uma das partes, ouvida a 
outra. 

~ 69 Tanto o aditamento quanto o cancelamento 
da averbação previstos neste artigo serão processados 
em segredo de justiça." 

Arts. 59 a 67 p.J.Ssam a arts. 58 a 66. 

CAPíTULO V
 
Da HabiLitaç;io para o Casamento
 

Art. 68 pas.sJ. a art. f,7, com nova redação ao 
§ 1.0 e acréscimo de § 6°, mó.ntidcs o ca.put e os de
maLs parágrafos. 

"~ 1.0 Autuada a petição com os documentos, o 
oficial mandará afixar proclamas de casamen to em 
lugar ostensivo de seu cartório e fará publlcá-los na 
Imprensa local, se houver. Em seguIda, abrirá vista 
dos aukJs ao órgão do Mlni.;;térlo Público, para ma
nlfestar-se sobre o pedido e requerer o que for ne
cessário à sua regularidade, podendo exigir a apre
sentação de atestado de residência, firmado por 
autoridade políclal, ou qualquer ou tro elemen to de 
convicção admitido. em cUrelto. 

§ 6.° Quando o casament<J se der em circunscri 
ção diferente daquela da habll1tação, o otlclal do 
registro comunicará ao da habilitação esse fato, com 
os elementos necessários às anotações nos respectIvos
autos," 
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Arts. 69 e 70 passam a arts. 68 e 69. 

CAPíTULO VI
 
Do Casamento
 

Art. 71 pa.'>sa a art. 70, com acrésclmo do item 
10, mantido ~ pará.grafo único. 

"la - à margem do termo, a 1mpres.são dig1tal 
do contraente que não souber ass1nar o nome." 

CAPíTULO VII
 
Do Registro do Casamento Religi~
 

para efeitos civis
 

Art. 72 passa a art. 71. 

Art. ,73 passa a art. 72, com supressão do pará
grafo único. 

Art. 74 passa. a art. 73, com nova redação aos 
§§ 1.0 e 2.0 , mantidos o caput e o § 3.° 

"§ 1.0 O a.'i5ento ou termo conterá a data da ce
lebração, o lugar, o culto religioso, o nome do cele
Junte, sua qualidade. o cartório Que exped1u a habl
,ilação, sua data, os nomes, profissões, res1dênclas, 
nacionalldade da.'> testemunhas Que o assinarem e os 
nomes dos contraentes. 

§ 2,° Anotada a entrada do requerimento, o ofl
cial fará o reglstro no prazo de 24 (v1nte e quatro) 
horas," 

Arts. 75 e 76 passam a arts. 74 e 75. 

CAPíTULO vm
 
Do Casa.mento em Iminente Rlsro de Vida
 

Art. 77 pa.~sa a art. 76, com nova redação do 
caput, mantidos os parágrafos. 

"Art. 76. Ocorrendo Iminente risco de vida de 
algum áos contraen tes, e não sendo pos.sível a pre
sença da autoridade competente para presidir o ato, 
o casamento poderá realizar-se na presença de 6 
(seis) testemunhas. qu~ comparecerão, dentro de 5 
(cinco) di::s. perante a autoridade judicial mais pró
xi:!1a. a fim de que sejam reduzidas a termo suas 
declar:J.ções," 

CAPíTULO IX
 
Do óbito
 

Art, 73 passa ::L art. 77, com nova redação. 
"Art. 77, Nenh'.lm se!JUltamerito será feito sem 

certidão, do ofJcia; àe registro do lugar do falec1men
tI.), extraída após a lavratura do assento de óbito, em 
vista do ::ltestado de médico, se houver no lugar, ou, 
em Cas;) cO:ltrirlo, de duas pessoas qualificadas que 
tiverem prc.,enciado ou verJficado a morte. 

§ l° Antes de proceder ao assento de óbito de 
criança ele menos de 1 (um) ano, o oficial veriflcará 
se houve registro de nascimento, que, em caso de 
falta, ser::'. previamente feito. 

S 2.° A cremação de cadáver somente será feita 
c.aquele que h0uver manifestado a vontade de se! 
ir.ciner:::do ou no interesse da saúde pública e se c 
atestado de óbito houver sido flrmado por 2 (dois) 
médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso dE 
morte violenta, depois de autorizada pela autoridadE 
judiciária." 

A:'ts, 79 a 89 pa.ssam a. arts. 78 a 88. 

CAPíTULO X
 
D3. Emancipação, Interdição e Ausência
 

Arts. 90 a 95 passam a arts. 89 a 94.
 
CAPíTULO XI
 

Da. Legitimação Adotiva
 
Arts. 96 e 97. Passam a arts. 95 e 96.
 

CAPITULO xi:I
 
Da Averbação
 

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

CAPtrULO XIII
 
Das Anotações
 

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

CAPíTULO XIV • 
Das Retificações, Restaurações e Suprimentos 
Art. 110. Passa a art. 109. 

Art. 111. Passa a art. 110, com nova redação ao 
1.°, mantidos o "caput" e os dema1s parágrafos. 

"I 1.° Recebida. a petlçáo. protocolada e au
tuada., o oficial a submeterá, com os documentos Que 
a Instruírem, ao órgã.o do Ministério Público. e fará 
os autos conclusos a.o juiz togado da circunscrição, 
que os despachará em 48 (quarenta e oito) horas." 

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

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

TiTULO V 
Do Registro de Imóveis 

CAPíTULO I 
Das Atribuições 

Art. 168. Passa a art. 167, com nova redação, 
suprimidos os H 1.0 e 2.°, Que passarão a artigos au
tànomos. 

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

I - o registro: 
1) da institulção de bem de família; 
2) das hipotecas legais, judiciais e convenclona1s; 

3) dos contratos de locação de prédios, nos qua1s 
tenha sido consignada cláusula de vlgéncí'a no caso 
de alienação da coisa locada; 

4) do penhor de máquinas e de aparelhos utill 
zados na Indústria, Instalados e em funcionamento, 
com os respectivos pertences ou sem eles; 

5) das penhoras, arrestos e seqüestros de Imó
veis; 

6) das servidões em geral; 

7) do usufruto e do uso sobre 1móvels e da habi
tação, quando não resultarem do direito de família; 

8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a 
eles vinculadas par disposição de última vontade; 

9) dos contratos de compromisso de compra e 
venda, de cessão deste e de promessa de cessão com 
ou sem cláusula de arrependimento, que tenha~ por 
objeto imóveis não loteados e cujo preÇO tenha sido 
pago no ato de sua celebração, ou deve sê-lo a prazo. 
de uma só vez ou em prestações; 

10) da enfiteuse; 
11) da anticrese; 
12) das convenções antenupclal.s; 
13) das cédulas de créd1to rural; 
14) da.s cédulas de crédito industrial; 
15) dos contra.tos de penhor rural; 

16) dos empréstimos por obrigações ao portador 
ou debêntures, Inclusive ~ conversíveis em ações; 

17) das Incorporações, Instituições e convenções 
de condomin1o; 



'n~ r8 <.los DeplIlados Impresso em 24/10/2007 17:46 - Página 26 de 32 

L'ill4 Quinla-fcira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Junho dr 1'175 

18) dos contratos de promessa de venda, cessão 
ou promessa de cessão de unidades autônomas con
domlnIals a que alude a Lei n.o 4.591. de 10 de dezem
bro de 1964, quando a incorporação ou a instituição 
de condominlo setormalizar na vigência desta LeI; 

19) dos loteamentos urbanos e rurais; 

20) dos contratos de promessa de compra e ven
da de terrenos loteados em conlormidade' com o De
creto-lel n.o 58, de 10 de dezembro de 1937, e respec
tIva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento 
se formalizar na vigência desta Lei; 

21) das citações de açõ~ reaJs ou pessoais rel 
persecutórIas, relativas a Imóveis; 

22) das sentenças de desquite e de nulidade ou 
lLnulaçáo de casamento, quando, nas respectivas par
tilhas, ex:1stirem imóveis ou direitos reaJs sujeitos a 
registro; 

23) dos julgados e atos jurdicos entre vivos que
dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos 
caso's de incorporação que resultarem em constituição 
de condomínio e atribuirem uma ou mais unidades 
aos Incorporadores; 

24) -das sentenças que nos inventários, arrola
mentos e partilhas adjudicarem bens de raiz em pa
gamento das dívidas de herança; 

25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos 
tormals de partilha e das sentenças de adjudicação 
em inventário ou arrolamento quando não houver 
partilha; 

26) da arrematação e da adjudicação em hasta 
pública; 

27) do dote; 

26) das sentenças declara.tórias de usoca.pláo; 

29) da compra e venda pura e da condicional;
 
30) da permuta;
 
31) da. dação em pagamento;
 
32) da transferência de imóvel a sociedade, quan


to integrar quota social; 
33) da. doação entre vivos; 
3-!) da desapropriação amJgável e das sentenças 

que, em processo de desapropriação. lIxarem o valor 
da indenlzação; 

II - a. averbação: 

1) das convenções antenupciais e do reg1me de 
bens diversos do legal, nos registros referentes a 
Imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos 
cônjuges, incluslve os adqulridos posteriormente ao 
casamento; 

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

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

4) da mudança de denominação e de numeração 
dos prédios, da edificação, da. reconstrução, da demo
lição, do desmembramento e do loteamento de imó
veis; 

5) da. alteração do nome por casamento ou por
desquite, ou, ainda, de outras cireunstã.nclas que, de 
qualquer Ilíoàõ, tenharo lntluêncla. no registro ou nas 
pessoas nele interessadas; 

6) dos atos pertinentes a unidades autônomas 
condomInIais a que alude a Lei n.o 4.591, de 10 de 
dezembro de 1964, quando a. incorporação tiver sidO 
formalizada anteriormente à vigência desta Lei; 

7) das cédulas hipotecárias; 
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos 

relativos a Imóvels; 
9) das sentenças de separação de dote; 
10) cio restabelecimento da sociedade conjugal; 
11) das cláusulas de inalJenabJl1dade, Impenhora

bilidade e Incomunicabilidade impostas a imóveis, 
bem como da constituição de !ldelcomlsso; 

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que te
nham por objeto atos ou títulos registrados ou aver
bad05. 

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

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

"Art. 168. Na deslgnação genérica de registro,
conslderam-se englobadas a inScrição e a transcrlção 
a que se referem as leis civis." 

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

são obrigatórios e efetuar-se-áD no Cartório da situa
ção do Imóvel salvo: 

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

n - os registros relativos a imóveis situados em 
comarcas ou clrcunscriçóes llmitrofes, que serão lei 
tos em todas elas." 

Acréscimo: 
"Art. 170. O desmembramento territorial poote

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

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

registrados no cartório correspondente à estação lnl
cial da respectiva linha." , 

CAPtTULO li
 
Da. Escrituração
 

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

"Art. 172. No Registro de Imóvels serão felt~s, 
nos termas desta LeI, o registro e a averbação dos 
titulas ou atos constitutivos, declaratórIos, transla
tivos e extintos de direitos reais sobre imóveis reco
nhecidos em lei, intervivos ou mortis causa, quer para 
sua constituição, transferência e extinção, quer pa
ra sua val1dade em relação a terceiros, quer para a 
sua disponibllldade. ' 

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

seguintes livros: 
I - Livro n.O 1 - Protocolo; 
II - Livro n.o 2 - Registro Geral; 
m - Livro n.o 3 - Registro Auxiliar; 
IV - Livro n.o 4 - Indicador Real; 
V - Llvro n.O 5 - Indicador Pessoal. 
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Parágrafo únIco. Observado o dIsposto no ~ 2.° 
do art. 3.0 desta leI, os Uvros n.Os 2, 3, 4 e 5 pOderão 
ser substItuídos por fichas." 

Art. 172. Passa a art. 174, com nova redação, 
suprimido o parágrafo único, que passa a constItuir 
artigo autônomo. 

"Art. 174. O l1vro n.o 1 - Protocolo - servirá 
para apontamento de todos os títulos apresentados 
dlariamente, ressalvado o disposto r.o parágrafo único 
do art. 12 desta LeI." . 

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

"Art. 175. São requisitos da escrituração do Li
vro n." 1 ._. Protocole: 

I - o número de ordem, que seguirá IndefinIda
mente nos livros da mesma espécie; 

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

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

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

.,Art. 176. O Livro n.o 2 - Registro Geral 
será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro 
ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e oão 
atribuídos ao Livro 0.° 3. 

Parágrafo único. A escrituração do Livro n.O 2 
obedecera às seguintes normas: 

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

II - são requisitos da matricula: 
1) o número de ordem, que seguirá ao infinito; 
2) a data; 

:3) a Identificação do Imóvel, feita mediante in
dicação de suas características e confrontações, loca
IIzaçã:J, área e denominação, se rural, ou logradouro 
e número, se urbano e sua designação cadastral, se 
houver; 

4) o n::Jme, domlcillo e nacionalidade do proprie
tirio, bem como: 

a) tratando-se de pessoa física, o estado clvl1, 
a profissão, o número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Fi~lcas do MInistério da Fazenda ou do Re-, 
glstro Geral da cédula de Identidade, ou à falta deste, 
sua filiação; 

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede socl"al 
e o número de Inscrição no Cadastro Geral de COn
tribuintes do Ministério da Fazenda; , 

5) o número do registro anterior. 
UI - são requisitos do registro no Livro n.o 2: 
I) a data; 
2) o nome, domlcillo e nacionalidade do traru;ml

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

a) tratando-se de pessoa. física, o estado ctvll, a 
1)roflssão e o número de Inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Re
gistro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, 
sua filiação; 

b) tratando-se àe pessoa jurídica, a sede social t 
o número de InScrição no Cadastro Geral de c<>ntri
buintes do M1nlstérlo da Fazenda; 

3) o título da transmissão ou do õn1.lli; 
4) a forma do título, sua procedência e caracte

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

zo desta, condições e mais especiflcações, inclusive os 
juros, se houver." 

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

"Art. 177. O Livro n.o 3 - Registro Auxiliar - será 
destinado a.o registro dos atos que, sendo atribuídos 
aos Registro de Imóveis por disposição legal, náÃ' di
gam respeito diretamente a imóvel matriculado. 

Art. 178. Registrar-se-ão no Livro n.O 3 - Re
gistro Auxiliar: 

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

II - as cédulas de crédito rural e de crédito in
d1.llitrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedu
lar; 

III - as convenções de condomínio; 
IV - o penhor de máquinas e de aparelhos utili

zados na Indústria, lnstalados e em funcionamento, 
com os respectivos pertences ou sem eles; 

V - as convenções antenupciais; 
VI - os contratos de penhor rural; 
vn - os titúlos que, a requerImento do interessa

do, forem registrados no seu Inteiro teor, sem prejuízo 
do ato praticado no LIvro n.o 2." 

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

ra o repositório de todos os imóveis que figurarem nos 
demais livros. devendo conter sua identificação, re
ferência aos números de ordem dos outros livros e 
anotações necessárias. . 

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

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

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

dividido allabetJcamente, será o repositório dos no
mes de tedas as pessoas que, individual ou coletiva
mente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamen
te, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência 
aos respectivos números de ordem. 

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

Arts. 178 a 184. Suspensão. 

Acréscimo: 
"Art. 181. Poderão ser abertos e escriturados, 

concomitantemente, até 10 (dez) livros de "Registro
Geral", obedecendo, neste caso, a sua escrituração 
ao algarismo tlnal da. matricula, sendo as matriculas 
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de número final 1 (um) feitas no Livro 2-1, as de 
final 2 (dois) no Livro 2-2 e as de final 3 (três) no 
Li·vro 2-3, e assim, sucessivamente. 

Parágrafo único. Também poderão ser desdobra
dos, a critério do oficial os Livros n.os 3 "Registro
AuxílJar", 4 "Indicador Real" e 5 "Indicador Pessoal". 

CAPíTULO m
 
D() Processo de Registro
 

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

"Art. 182. Todos titulos tomarão, no Protocolo, 
o número de ordem que lhes competir em razã<l da 
seqüência rigorosa de sua apresentação. 

Art. 183. Reproduzlr-se-á, em cada título, núme
ro de ordem respectivo, a data de sua prenotação." 

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

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

nova redação, 
"Art. 185. A escrituração do protocolo incumbirá 

tanto ao oficial titular como ao seu substituto legal,
podendo, ainda, ser feita por escrevente auxíliar ex
pressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu 
substituto legal mediante autorização do juiz compe
tente, ainda que os primeiros não estejam, nem afa.s
tados nem impedidos. 

Art. 186. Ó número de ordem determinará a 
prioridade do titulo, e esta a preferência dos direitos 
reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mals 
de um titulo simultaneamente. 

Art. 187. Em caso de permuta, e pertencendo os 
imóveis à mesma circunstância, serão feitos os re
gistros nas matriculas correspondentes, sob um único 
número de ordem no Protocolo. 

Art. 188. ProtocolJzado o título, proceder-se-á ao 
registro, dentro do prazo de 30 (trinta) d.!as, salvo 
nos casos previstos nos artigos seguintes. 

Art. 189. Apresentado título de segunda hipoteca, 
com referência expressa à existência de outra ante
rior, o oficial, depois de prenotá-Io, aguardará duran
te 30 (trinta) dias que os interessados na primeira 
promovam a inscriçáo. Esgotado esse prazo, que cor
rerá da data da prenotação, sem que seja apresen
tado o titulo anterior, o segundo será Inscrito e ob
terá preferência sobre aquele. 

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

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

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

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

Art. 193. Mantido com a mesma redação. 
Art. 194-. Nova redaçã<l, com supressão do pa

rágrafo único. 

"Art. 194. O titulo de natureza particular apre
sentado em uma só v1a será arquivado em cartório, 
fornecendo o oficial, a pedido, certidão do mesmo.". 

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

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

ou registrado em nome do outorgante, o oficial exi
girá a prévia matricula e o registro do titulo ante
rior, Qualquer que seja a sua natureza, para manter 
a continuidade do registro. 

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

Art. 197. Quando o titulo anterior estiVer regis
trado em outro cartório, o novo titulo será apresen
tado Juntamente com certidão atualizada, compre
batárla do registro anterior, e da existência ou ine
xistência de ônus." 

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

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

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

li ..:..... após certificar, no titulo, a prenotação e a 
suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas 
folha.s; 

m - -em seguida, o oficial dará ciência dos ter
mos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe có
pia da suscltação e notlflcando-<> para Impugná-la, 
perante o juizo competente, DO prazo de quinze (15) 
d.!as; 

IV - certificado o cumprimento do disposto no 
!tem anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, me
diante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do 
titulo." 

Art. 201, § 1.° Passa a art. 199, com nova reda
ção, suprimido o § 2.° 

"Art. 199. Se o interessado não Impugnar a dú
vida no prazo referido no Item m do artigo anterior, 
será ela, ainda assim, julgada por sentença.." . 

Art. 202 e seu parágrafo único. Passam a arts. 
200, 201 e 202, com nova redação. 

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

Art. 201. Se não forem requeridas dlUgênclas, o 
Juiz proferirá decisão no prazo de 15 (quinze) dias, 
com ba.se nos elementos constantes dos autos. 

Art. 202. Da sentença, poderão Interpor apela
ção, com cs efeitos devolutivo e suspensivo, o Interes
sado, o Ministério PúblJco e o terceiro prejudicado." 

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

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

I - se for julgada procedente, os documentos 
serão restltuidos à parte, Independentemente de tra.s· 
lado, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que
a coD3igne np Protocolo e cancele a prenotação; 
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II - se for julgada Improcedente, o Interessado 
apresentará, de novo, os seus documentos, com o res
pectivo mandado, ou certidão da sentença, que flca-, 
rão arquivados, para que. desde logo, se proceda ao 
registro, declarando o oficial o fato na coluna de 
anotações do Protocolo." 

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

"Art. 204. A decisão da dúvida tem natureza. ad
rnln1stratlva e não Impede o uso do processo conten
cioso competente. 

Art. 205. Cessarão autcmat1camente os efelto.s da 
prenotação se, decorridos 30 (trinta) dias do seu lan
çamento no protocolo, o título não tiver sido regls
tr:tdo por omlssâo do Interessado em atender às exi
gências legais, 

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

Art. 207. No processo de dúvida, somente serão 
devidas custas, a serem pagas pelo Interessado, quan
do a dúvida for julgada. procedente. 

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

Art. 209. Durante a prorrog~ão, nenhuma 'nova 
apresentação será admitlda, lavrando-se termo de en
cerramento no Protocolo. 

Art. 210. Todos os atos serão assinados e en
cerrados pelo oncia!, por seu substituto legal. ou por 
escrevente expressamente designado pelo oficia! ou 
por seu substituto legal e autorizado pelo juiz com
petente ainda que os prl.melros não estejam nem afas
tados nem impedidos. 

Art. 211. Nas vias dos titulas restituídas aos 
apresentantes, serão declarados resumidamente, por
carlmbo, os atos praticados. 

Art. 212. Se o teor do registro não exprl.mlr a 
verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retifica
ção, }Xlr meio de processo próprio. 

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

~ 1. 0 A reUf1cação será feita mediante despa
cho judicial, salvo no caso de erro evidente, o qual o
oficial desde logo, corriglrã, com a devida cautela. 

§ 2.0 Se da ret1!lcação resultar alteração da des
crição das dJvisas ou da área do imóvel serão citados 
para se manifestarem sobre o requerimento em lÓ 
(dez) dias, todos os conlrontantes e o alienante ou 
seus sucessores. 

§ 3;~ ~ Minlstêrio Público será ouvido no pedido
de reti"caç:lO. 

§ 4.0 Se o pedido de retiflcação for ImI:l'~ado 
rundamentadamente, o juiz remeterá o Intâ'essado 
para' as vias ord1l1árlas. 

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

Art. 214. As nulidades de pleno direito do regis
tro, uma vez provadas, Invalidam-no Independente
mente de ação direta. ' 

Art. 215. São nulos os registros efetuados após 
sentença de abertura de falência, ou do tenno legal 

nele flxado, salvo se a apresentação tiver sido feita 
anteriormente. 

Art. 216. O registro poderá também' ser retifica
do ou 'anulado por sentença em processo cotenclcso, ou 
por efeito do julgado em ação de anulação ou de de
claração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado
sobre fraude à. execução." 

CAPíTULO IV
 
Das Pessoas
 

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

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

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

Art. 219. O registro do penhor rural independe
do consentimento do credor .hipotecário. 

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

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

n - no uso, o usuário e o proprietário; 
m - na habitação, o habitante e o prop~etár1o; 

IV - na anticrese, o mutuante e ó mutuário; 
V - no usufruto, o usufrutârio e o nu-proprietá

rio; 
VI - na enfiteuse, O senhorl.o e o enflteuta; 
VII - na constituição de renda, o beneflciárlo e 

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

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

cedente; 
XII - nas promessas de cessão de direitos, o pro

mlnen'te cessionário e o promitente cedente." 
CAPíTULO V
 
Dos Títulos
 

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

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

consula.dos braslleiros; 
II - escritos particulares autorizados em lei, as

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

In - atos autênticos de países estrangeiros, com 
força de instrumento público, legalizados e traduzidos 
na forma da lei, e registrados no cartório do Registro 
de Titulas e Documentos, assim como sentenças pro~ 
feridas por tribunais estrangeiros após homologação 
p~lo Supremo Tribunal Federal; 

rv - cartas de sentença, formais de partllha, cer
tidões e mandados extraídos de autos de processo. 

Art. 222. Em todas as escrituras e em todos os 
atos relativos almóvels, bem como nas cartas de sen
tença e formais de partllha, o tabelião ou escrivão 
deve fazer referência à matricula ou ao registro an
terior, seu número e cartório. 
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Art. 223. Ficam sujeitas à obrigação, a. que alude 
o ar~igo 3.l1terior, as partes que, por instrumento par
ticular, celebrarem atos.' relativos a Imóveis. 

Art. 224. Nas escrituras, lavradas em decorrência 
de autorização judicial, serão mencionadas, por cer
tidão. em breve relatório, com todas as minúcias que 
permitam Identiflcâ-Ios, os respectivos alvarás." 

Arts. 224 e 225 - Inclusão no Capítulo seguinte. 
Arts. 226 e 2.27 - supressão. 
Arts. 228 e 229 - passam a arts. 225 e 226, com 

nova redação. 

"Art. 225. Os tabeliães, escrivães e juízes tarão 
com que. nas escrituras e nos autos judiciais, as partes
indiquem, com precisão, os caracteristicos, as confron
tações e as localizações dos imóveis, mencionando os 
nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar 
só de terreno. se esse fica do lado par ou do lado 
impar do logradouro, em que quadra e a que distância 
métrica da edlficaçáo ou da esqu1.na mais pr6xlma,
exigindo dos interessados certidão do registro imo
bilfirio. 

§ LO As mesmas minúcias, com relação à caracte
rização do Imóvel, devem constar dos instrumentos 
particulare3 apresentados em cartório para registro. 

§ 2.° Consideram-se Irregulares, para efeito de 
matrícula, os títulos nos quaIs a caracterização do 
imóvel não coincida com a que consta do registro
anterior. 

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

CAPíTULO VI
 
Da Matricula
 

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

registrado deve estar matriculado no Livro n.O 2 
Registro Geral - obedecido o ctlsposto no art. 176." 

Art. 225 e seu § 1.0 - passam a arts. 228 e 229, 
com nova redação, supr1midos os H 2.° e 3.° 

"Art. 228. A matricula será efetuada. p... ,)caslão 
do primeiro registro a ser lançado na vigência desta 
Lei. medi::mte os elementos constantes do título apre
sentado e do registro anterior nele mencionado. 

, Art. 229. Se o registro anterior foi efetuado em 
outra circunscrição, a matricula será aberta com os 
elementos constantes do título apresentado e da cer
ti::lã8 atua:Jzada daquele registro, a qual ficará arqui
vada em cartório." 

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

fará a matrícula, e, logo em seguida ao registro, aver
bélrá a existência do ônWl. sua natureza e valor, cer
tificanc!o o fato.no titulo que devolver à parte, o que
<Jcorreri. também. quando o ônus estiver lançado no 
próprio cartório. 

Art. 231. No preenchimento dos llvros, observar
se-ão as seguintes normas: 

I - no alto da face d1! cada folha será lançada 
a matrícula do imóvel, com os requisitos constantes do 
art. 176, e, no espaÇO restante e no verso, serão lan
çados, por ordem cronológica e em forma narrativa, 
os registros e averbações dos atos pertlnentes ao imó
vel matriculado; . 

II - preenchida uma tolha, será feito ° trans
porte para a primeira folha. em branco do mesmo 
livro ou do livro da mesma série que estiver em uso, 

onde continuarão os lançamentos, com remissões re
cíprocas. 

Art. 232. Cada lançamento de registro será pre
cedido pela. letra "R" e o da averbação pelas letras 
"AV", seguindo-se o número de ordem do lançamento 
e o da matricula (ex: R-l-I, R-2-l, AV-3-1, R-4-l, 
AV-5-l, etc.>." 

Arts. 230 e 231 - pa:;sam a arts. 233 e 234, com 
nova redação. 

"Art. 233. A matricula será cancelada: 
I - por decisão judlclal; 
II - quando em virtude de alienações parclaJs. o 

Imóvel for inteiramente transferido a outros proprie
tários; 

In - pela fusão, nos termos do artigo seguinte. 
Art. 234. Quando dois ou ma.ls imóveis contíguos, 

pertencentes ao mesmo proprietário, constaram de 
matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão de.s
tas em uma só, de novo número, encerrando-Ile as pri 
mitivas." 

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

abertura de matricula únjca: 
I - dois ou mais imóveis constantes de transcn

ções anteriores a esta Lei, à margem das quais serÁ. 
averbada a abertura da matricula que os unJflcar; 

II - dois oU mais imóveis, registrados por ambos 
os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita 

. a averbação pre~lsta no item anterior, e as matrlcula.c; 
serão encerradas na forma do artigo antenor. 

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

Arts. 232 e 233 - supressão. 

CAPITULO Vil
 
Do Re(istro
 

Art. 234 - s,upressão. 
Acréscimo: 
"Art. 236. Nenhum registro poderá ser feito sem 

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

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

não se fará registro que dependa da apresentação de 
titulo anterior, a fIm de que se preserve a cont1.nuida
de do registro." 

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

"Art. 238. O registro de hipoteca CQnvencjonal
valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual s6 
será mantido o numero antenor se reconstituida por
novo título e novo registro. 

Art. 239. As penhoras, arrestos e seqüestros de 
Imóveis serão registrados depois de pagas as custas 
do registro pela parte interessada, em cumprimento
de ma1ldado ou à vjsta de certidão do escrivão, de que 
constem, além dos requisItos exIgldos para o reglstro, 

.os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natu
reza do processo. 
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Parágrafo único. A certidão será lavrada pelo
escrivão do feito, com a declaração do fIm especial a 
que se destina, após a entrega, em cartório, do man
dado devlàament€ cumprido. 

Art. 240. O registro da penhora faz prova quan
to a fraude de qualquer transação posterIor. 

Art. 241. O registro da anticrese no lJvro D.O 2 
declara.rá, também, o prazo, a época do pagamento e 
a forma de admlnistração. 

Art. 242. O contrato de locação, com cláusula. 
expressa. de vlgêncla no CMO de alienação do Imóvel, 
regIstrado no llvro n. O 2, consJgnará, também, o seu 
valor, ii renda, o prazo, o tempo e o lugar do paga
mento, \}em corno a pena convencional. 

Art. 243. A matrícula do Imóvel promovida pelo
titular do domínio direto aproveita ao titular do do
mínio ú til, e vice-versa. 

Art. 244. As escrituras antenupcIais serão regis
tradas no livro n.o 3 do cartório do domIcilio conjugal, 
sem prejuizo de sua averbação obrigatória no lugar
da situação dos Imóveis de propriedade do casal, ou 
dos que forem sendo adquiridos e sujeItos a regime de 
bens dIversos do comum, com a declaração das res
pectivas cláusulas, para ciência de terceiros. 

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

Arts. 237, 240 e 242 - supressão. 
CAPíTULO vm
 

Da Averbação e do Cancelamento
 
Arts. 246, 248, 258 e 260 - supressão. 
Art. 247. Passa a art. 246, com nova redação: 

"Art. 246. Além dos casos expressamente in
dicados no Item n do art. 167, serão averbados 
na matrícula as sub-rogações e outras ocorrên
cias que, por qualquer modo, alterem o registro. 
Parágrafo único. AB averbações a que se refe
rem os Itens 4 e 5 do Inciso n do art. 167 serão 
feitas a requerimento dos interessados, com fir 
ma reconhecld3. instruido com documento 
comprobatórlo fornecIdo pela autoridade com
petente. A alteração do nome só poderá ser aver
bada quando devidamente comprovada por cer
tidão do Registro Civll." 

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

cuJa, a declaração de indisponibllldade de bens, 
na ronna prevista na le!." 

Arts. 249 e 250 - passam a arts. 248 e 249, com 
nova redaçá,(): 

"Art. 248. O cancelamento efetuar-se-á me
diante averbaçá,(), assinada pelo oficial, seu 
substituto legal ou escrevente autorizado, que
declarará o motivo que o determinou, bem como 
o título em virtude do qual foi feito.
 
Art. 249. O cancelamento poderá ser total ou
 
parcIal e referir-se a qualquer dos atoo do re·
 
gistro."
 

Acréscimo: 
"Art. 250. Far-se-á o cancelamento: 
I - em cumprimento de declaáo judicial tran
sitada em julgado; 

n - a requerimento unánlme das partes que
tenham participado do ato registrado, se c~pa
zes, com as firmas reconhecidas por tabeliao; 
m - a requerimento do Interessado, instruido 
com documento· hábll." 

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

"Art. 251. O cancelamento de hipoteca só pode 
ser feito:
 
I - à vista de autorização expressa ou quitação

outorgada pelo credor ou seu sucessor, em ins

trumento públlco ou particular;
 
n - em razão de procedimento admInIstrativo
 
ou contencioso, no qual o credor tenha sido In

timado (art. 698 do Código de Processo Civl1);
 
m - na conformidade da legislação referente
 
às cédulas hipotecárias.
 
Arts. 252. O registro, enquanto não cancelado,
 
produz todos os seus efeitos legais, ainda que,
 
por outra maneira, se prove que o titulo e5tá
 
desfeiw, anulado, extinto ou rescindido.
 
Art. 253. Ao terceiro prejudicado é licito, em
 
juizo, fazer prova da extinção dos õnus reais,
 
e promover o cancelamento do seu registro.
 
Art. 254. Se, cancelado o registro, subsistirem
 
o titulo e os direitos dele decorrentes, poderá o
 
credor promover novo regIstro, o qual só pro

duzirá. efeitos a partir da nova. data.
 
Art. 255. Além dos casos prevIstos nesta. Lei,
 
a inscrição de incorporação ou loteamenta só
 
será cancelada a requerimento do incorporador
 
ou loteador, enquanto nenhuma. unidade ou lote
 
for objeto de transação averbada, ou mediante
 
o consentimento de todos os compromIssários 
ou cessIonários.
 
Art. 256. O cancelamento da servidão, quando
 
o prédio dominant€ estiver hipotecado, só po

derá ser feito CO!ll aquiescência do credor, ex

pressamente manifestada.
 
Art. 257. O dono do prédio servien te terá, nDS
 
termos da lei, dIreito a cancelar a servidão.
 

Art. 258. O foreiro poderá, nos termos da. lei, 
averbar a renúncia de seu cürelto, sem depen
déncia do consentimento do senhorio direto. 
Art. 259. O cancelamento não pode ser feito 
em Virtude de sentença sujeita, ainda, a re
curso." 

CAPíTULO IX
 
Do Bem de Família
 

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

CAPíTULO X
 
Da Remissão do Imóvel Hípotecado
 

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

CAPíTULO XI
 
Do Registro Torrens
 

Arts. 278 a 289 - passam a arts. 277 a 288. 

TíTULO VI
 
Do Registro da Propriedade Literária,
 

Científica e Artística
 
Arts. 290 a 304 - supressão, inclusive do Titulo e 

.seu enunciado. 
TíTULO VII
 

Passa a
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TíTULO VI� 
Das Disposições Finais e Transitórias� 

Arts. 305 a 307 - passam a arts. 289 a 291. 
Art. 30a. Passa a art. 292, com nova redação: 

"Art. 292. O encerramento dos llvros em uso, 
antes da v1gêncla da presente Lei, não exclui a 
validade dos atos neles registrados, nem Impede
que, neles. se laçam as averbações e anotações 
posteriores. 
Parágrafo único. Se a averbação ou anotação 
deve ser feita no llvro n.o 2 do Registro de 
Imovels. pela presente Lei, e não houver espaço 
nos anteriores Livros de Transcrição das Traru;
missões, será aberta a matricula do Imóvel." 

Art. 309. Passa a art. 293. 

Art. 310. Passa a arts. 294 a 296, com nova re
daç2.o: 

.. Art. 294. Os oflclals, na data de vigência des
ta Lei, lavraráD termo de encerramento nos 
livros, e dele remeterá<> cópia ao juiz a que
estiverem subord1nados. 
Paragrafo único. Sem prejuizo do cumprimen
to integral das disposições desta Lei, os livros 
antigos poderão ser aproveitados, até o seu es
gotamento, med1ante autorização judicial e 
ad1ptaçáo aos novos modelos, iniciando-se nova 
numeração. 
Art. 295. Esta Lei entrara em vIgor no dla 1.0 

de janeiro de 1976.' 

Art. 296. Revogam-se a Lei 11,.0 4.827, de 7 de 
março de 1924, os Decretos n.06 4.857, de 9 de 

novembro de 1939, 5.318, de 29 de fevereiro de 
1940. 5.553, de 6 de maio de 1940, e as demais 
disposições em contrário." 

Modelas AnexOIi - serão adaptados às dIsposições
do art. 173. 

Art. 2.0 O Poder Executivo fará republlcar no 
Diário Oficial da União, o texto da Lei n.o 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, com as alterações deCOrren
tes d~ta e da Lel-n.o 6.140, de 28 de novembro de 
1974. 

Art. 3.0 Esta LeI. entra em vigor na. data de sua 
publlcllção~ 

Art. 4.0 Revogam-se a LeI 11,.06.064, de 28 de ju
nho de 1974 e Wl demais disposIções em contrá.rlo." 

O SR. PRESIDENTE (WII_ GOlIÇahn) - Passa·se à aprecia· 
ção do requerimento de destaque para rejeição dos §§ 2' a 6' do 
ar\. 57. constantes do substitutivo. 

Em votação, na Câmara dos Deputados . 
Os Srs. Deputados que aprovam o destaaue permaneçam senta· 

dos. (P..... ) 
Está aprovado. 

O Sr. Lacre, Vieira - Sr. Presidente, requeiro a verificação da 
votaçào. uma VCl que votei contra o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (WU- Goaçahes) - A Presidência. 
lançando os olhos 50bre o plenário. constata a evidência. de que não 
há .-ona para a apreciação da. matéria. Por uma questão de 
economia processual, dispensa a verificação e adia a matéria para 
sessào a ser oportunamente convocada. 

Está encerrada a sessào. 

(Ullanla·se a .l~.l.lão às 10 horas ~ 15 minutos.) 
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