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REFORMA DA LEGISLAÇÃO HIYPOTHECARIA1 

«A assembléa geral legislativa decreta:  

TITULO I  

Disposições geraes  

« Art. 1.º Não ha outras hypothecas ou privilegios senão aquelles que a lei 
estabelece. 

« §1.º O privilegio dos navios regula-se pelo codigo commercial. 

« §2.º Nos regulamentos do governo serão determinadas as preferencias quando, 
sendo commerciante o devedor commum, concorrem credores civis e 
commerciantes. 

« §3.º Não estão comprehendidos nas disposições desta lei os immoveis cujo valor 
não exceder de 500$, os quaes se considerarão equiparados aos moveis, e serão 
regidos pelas mesmas leis.  

« Todavia póde o proprietario annexar dous ou mais immoveis de menor valor que 
o fixado neste paragrapho, comtanto que sejão situados na mesma comarca.  

« §4.º A obrigação pessoal sujeita ao contracto todos os bens moveis, immoveis, 
direitos e accões, presentes ou futuros. 

« §5.º Os bens do devedor são a garantia commum de todos os credores, e seu 
preço será por elles rateiado, a menos que não hajão causas legitimas de 
preferencia.  

« §6.º As causas legitimas de preferencias são:  

« As hypothecas. 

« Os privilegios.  

TITULO II  

Das hypothecas  

« Art. 2.º A hypotheca é regulada sómente pela lei civil ainda que algum ou todos 
os credores sejão commerciantes.  

« Ficão derogadas as disposições do codigo do commercio relativas á hypothecas de 
bens de raiz.  

1 Texto publicado nos Annaes do Parlamento Brazileiro – Camara dos Srs. Deputados – sessão de 1854. 
Too III. Rio de Janeiro: Hyppolito José Pinto, 1876, p. 250-4.  
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« §1.º Só podem ser objecto do hypothecas:  

« Os immoveis.  

« Os accessorios dos immoveis com os mesmos immoveis.  

« Os escravos adherentes ás propriedades agrícolas. 

« A emphyteusi ou dominio directo.  

« O dominio util dos bens emphyteuticos independentemente da licença do 
senhorio. 

« § 2.º São accessorios dos immoveis, para o fim do paragrapho antecedente, os 
instrumentos da agricultura, e os utensilios das fabricas adherentes ao solo. 

« §3.º Fica derogado o privilegio estabelecido pela lei de 30 de Agosto de 1883.  

« §4.º O preço que no caso de sinistro é devido pelo segurador ao segurado fica 
subrogado no lugar do immovel destruido, e o pagamento será feito aos credores 
segundo a classe ou gráo em que estiverem.  

« §5.º Só póde hypothecar quem póde alienar. 

« Os immoveis que não podem ser alheiados, não podem ser hypothecados. 

« §6.º Ficão em seu vigor as disposições dos arts. 26 e seguintes do codigo 
commercial sobre a capacidade dos menores e mulheres casadas com 
commerciantes para hypothecar os immoveis. 

«7.º O dominio superveniente revalida a hypotheca desde o acto da acquisição. 

«§8.º Não só o fiador porém tambem o 3º podem hypothecar seus bens pela 
obrigação alheia.  

«§9.º Póde o marido sem consentimento da mulher hypothecar os immoveis do 
casal em segurança dos contractos que lhe é permittido fazer, vertendo estes em 
utilidade do mesmo casal.  

«§10. A hypotheca é: 

« Privilegiada.  

«Legal.  

« Convencional.  

« §11. A hypotheca privilegiada prefere á legal ou convencional anteriores ou 
posteriores; a legal prefere a convencional posterior.  

« §12. As hypothecas legaes, ou convencionaes entre si, regulão pela prioridade.  
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«§13. A’ excepção das hypothecas dos paes, mães, tutores, curadores 
responsaveis, e as dos criminosos (art. 4º §8º) que não forem especialisadas, 
nenhuma hypotheca goza de preferencia senão quanto aos bens á que ella se 
refere, existentes ao tempo do contracto. 

CAPITULO l  

Das hypothecas privilegiadas 

«Art. 3.º Têm hypotheca privilegiada:  

« 1.º O vendedor sobre o immovel vendido para pagamento do preço da venda.  

« Se tiverem havido vendas successivas, cujo preço seja ainda devido no todo ou 
parte, o 1º vendedor prefere ao 2º, o 2º ao 3º, e assim successivamente.  

« §2.º O permutante pela differença do preço dos immoveis permutados, sobre o 
valor desses immoveis.  

« §3.º O que prestou dinheiro para compra, construcção, ou bemfeitorias do 
immovel, assim como o que concorreu para construcção ou bemfeitorias delle com 
mnteriaes, ou empreitadas de obras, sobre o immovel ou bemfeitorias até seu 
valor.  

« Os salarios dos obreiros constituem privilegio pessoal (titulo 3º).  

« Estas hypothecas valem sómente se o emprestimo de dinheiro, fornecimento de 
materiaes, e empreitada de obras constarem expressamente de escriptura publica, 
e fôr provada a sua efectiva applicação. 

« §4.º O coherdeiro pela garantia dos seus quinhões ou reposições sobre o immovel 
ou immoveis para este fim adjudicados, ou que forem aquinhoados ao coherdeiro 
reponente.  

« §5.º Os direitos por titulo de dominio não constituem hypotheca privilegiada, mas 
sómente dão lugar ás acções de reivindicação e á evicção.  

« Os credores e legatarios têm direito á separação dos immoveis de successão 
confundidos com o patrimonio do devedor. 

CAPITULO II 

Da hypotheca legal 

«Art. 4.º Esta hypotheca compete: 

« A mulher casada sobre os immoveis do marido.  

« Aos menores e pessoas semelhantes sobre os bens dos tutores, curadores e da 
mâi tutora, ou casada segunda vez, tendo herdado bens dos filhos do 1º 
matrimonio. 
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« Aos filhos sobre os bens do pai que administrou os bens maternos ou adventicios 
dos mesmos filhos.  

« A’ fazenda publica geral, provincial, municipal, sobre os bens dos seus 
thesoureiros, collectores, administradores, recebedores, exactores prepostos, 
rendeiros, contractadores, e fiadores.  

« A’s igrejas, mosteiros, misericordias, e corporações de mão morta sobre os bens 
dos seus thesoureiros, prepostos, procuradores ou syndicos. 

« Ao estado, e aos offendidos ou seus herdeiros sobre os bens do criminoso.  

« §1.º A mulher casada tem hypotheca legal. 

« Pelo seu dote, e contractos antenupciaes.  

« Pelos bens paraphernaes.  

« Pelos bens provenientes de herança, legado, ou doação que lhe aconteção na 
constancia do matrimonio, se esses bens forem deixados, ou doados com a clausula 
de - não communicação.  

« §2.º Os dotes e contractos antenupciaes, e sobre bens paraphernaes não podem 
valer para com os terceiros sem estimação, determinação da responsabilidade do 
marido, e especificação dos immoveis a esta responsabilidade sujeitos.  

« §3.º Os contractos ante-nupciaes, não constantes de escriptura publica, não 
expressos sobre o valor da responsabilidade do marido, e immoveis á ella sujeitos, 
não inscriptos, ficão sem effeito para com os terceiros, e o casamento se 
consignará celebrado conforme o regimem commum.  

« § 4.º Os dotes, e doações por causa de casamento, não constantes de escriptura 
publica, não estimados, não expressos sobre o valor da responsabilidade do 
marido, e immoveis á esta responsabilidade sujeitos, e não escriptos, não terão 
effeito algum para com os terceiros. 

« §5.º Tambem não terão effeito para com os terceiros os dotes e doações entre 
vivos, as heranças e legados que com a clausula de - não communicação- a mulher 
adquirir, se não forem inscriptos.  

« §6.º As hypothecas legaes dos responsaveis da fazenda publica, e corporação de 
mão morta, dos paes, mães, tutores, curadores, e criminosos, são geraes, 
comprehensivas dos immoveis presentes ou futuros, a menos que não sejão 
especialisadas, determinando-se o valor da reponsabilidade, e immoveis á ella 
sujeitos.  

« Os regulamentos estabelecerão a fórma destas especialisações. 

« §7.º Não se considera derogado por esta lei o direito que ao exequente compete 
de proseguir a execução do julgado contra os adquirentes de bens dos 
condemnados, conforme está estabelecido pelas leis do processo civil. 

CAPITULO III 
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Das hypothecas convencionaes 

« Art. 5.º A hypotheca convencional deve ser especial, com quantia determinada, e 
sobre bens presentes. 

« Ficão prohibidas e de nenhum effeito, as hypothecas geraes, e sobre bens 
futuros. 

« §1.º A hypotheca convencional deve nominativamente indicar o immovel ou 
immoveis, em os quaes ella consiste, assim como a sua situação e caracteristicos. 

« §2.º A hypotheca convencional comprehende todas as bemfeitorias que 
accrescerem ao immovel hypothecado. 

« §3.º No caso de que o immovel ou immoveis hypothecados pereção ou soffrão 
deterioração, que os torne insufficientes para segurança da divida, póde o credor 
demandar logo a mesma divida ou exigir reforço da hypotheca.  

« §4.º Os contractos celebrados em paiz estrangeiro não produzem hypotheca 
sobre os bens situados no Brazil, salvo os tratados.  

« §5.º Quando o credito fôr indeterminado, a inscripção só poderá ter lugar com o 
valor estimativo que o credor e devedor ajustarem expressamente.  

« §6.º A escriptura é da substancia da hypotheca convencional ainda que 
privilegiadas sejão as pessoas que a constituem.  

TITULO III 

Dos privilegios  

« Art. 6.º Os privilegios referem-se:  

« Aos moveis.  

« Aos immoveis não hypothecados.  

« Ao preço dos immoveis hypothecados depois de pagas as dividas hypothecarias.  

« §1.º Tem privilegio geral na fórma deste artigo; com preferencia regulada pela 
graduação seguinte:  

« N.1. As despezas judiciaes do processo da execução. 

« N.2. As despezas funerarias não excedentes do 3º da 3ª. 

« N. 3. As despezas da ultima molestia do devedor. 

« N. 4. Os salarios dos criados e obreiros, respectivos ao ultimo semestre.  

« N. 5. O fornecimento para subsistencia do devedor e sua familia durante os 
ultimos seis mezes. 
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« N. 6. Os honorarios dos professores, respectivos ao mesmo tempo. 

« N. 7. As pensões dos collegios, respectivas ao mesmo tempo.  

« §2.º Tem tambem privilegio geral sobre os moveis:  

« N. 1. O alcance dos pais, mãis, tutores, curadores e responsaveis quando não fôr 
especialisada a responsabilidade ou não houverem, ou não bastarem os immoveis 
(art. 4º § §).  

« N. 2. A responsabilidade do marido quando elle não tiver immoveis, ou quando o 
dote, contracto ante-nupciaes e paraphernaes não sujeitarem os immoveis do 
marido. (Art. 4.º.) 

« § 3.º Tem privilegio especial restricto sómente:  

« N. 1. 0:1 que venderem objectos fiados, se estes ainda não estão confundidos 
com outros – taes – do comprado, sobre o valor desses objectos. 

« N. 2. Os que prestárão dinheiro, trabalho, ou materia prima para acquisição, 
conservação ou salvação da cousa, sobre o valor della. 

« N. 3. O coherdeiro, credor, e legatario, no caso do art. 3º § 4º e 5º in fine. 

« N. 4. O locador do predio fructifero, e o senhorio do prazo pela renda, ou foros 
devidos, nos fructos do mesmo predio, pendentes ou recolhidos.  

« N. 5. O locador de casas pelo aluguel sobre o valor dos trastes que nellas se 
acharem. 

« N. 6. O credor do penhor sobre valor do objecto penhorado. 

« O depositario sobre o valor do objecto depositado. 

« §4.º Os moveis passão para o poder de 3º sem onus algum.  

« Exceptuão-se os accessorios dos immoveis, ou escravos, com elles hypothecados. 
(Art. 2º § 1º).  

« § 5.º Os regulamentos do governo determinaráõ a fórma, e prova dos privilégios, 
assim como a preferencia delles, concorrendo os geraes com os especiaes. 

TITULO IV 

Dos onus reaes 

« Art. 7.º Sómente se considerão onus reaes:  

« A servidão.  

« O uso.  
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« A habitação.  

« A antichrese.  

« O laudemio.  

« O censo consignativo que se haverá sempre como remivel. 

« §1.º Os outros onus que os proprietarios impuzerem aos seus predios se haverão 
como pessoaes, e não podem prejudicar os credores hypothecarios.  

« §2.º Os referidos onus reaes não podem ser oppostos aos credores hypothecarios 
se os titulos respectivos não tiverem sido transcriptos antes das hypothecas.  

« §3.º Quando a servidão fôr constituida pela prescripção, a transcripção será feita 
sob declaração do adquirente.  

« §4.º Os onus reaes passão com o immovel para o dominio do comprador ou 
successor. 

« §5.º Ficão salvos, independentes do inscripção ou transcripção, os impostos 
respectivos aos immoveis.  

TITULO V  

Do registro geral 

« Art. 8.º O registro geral comprehende: 

« A transcripção dos títulos de transmissão dos immoveis.  

« A inscripção das hypothecas.  

« §1.º A transcripção e inscripção devem ser feitas no conservatorio das 
hypothecas da comarca, ou comarcas onde forem os bens situados. 

« § 2.º As despezas da transcripção incumbem ao adquirente. 

« As despezas da inscripção competem ao devedor.  

CAPITULO l 

Da transcripção  

« Art. 9.º A transmissão entre vivos por titulo oneroso ou gratuito dos bens 
susceptiveis de hypotheca (art. 2º §1º) assim como a instituição do onus reaes 
(art. 7º) não operão seus effeios a respeito dos terceiros senão pela transcripção e 
desde a data della.  

« §1.º A transcripção será por extracto, salvo querendo a parte que ella seja do 
verbo ad verbum (§6º) 
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« § 2.º A transmissão dos immoveis só terá lugar por escriptura publica, sob pena 
de nullidade. 

« §3.º Esta escriptura só póde ser feita por tabellião, pena de nullidade.  

« § 4.º E’ nulla a escriptura, em a qual não fôr inserta a nota da transcripção, como 
se pratica a respeito dos conhecimentos da sisa.  

« §5.º Para esse fim o tabellião antes de escrever a escriptura dará ás partes para 
ser levada ao conservatorio das hypothecas uma minuta, contendo os nomes e 
domicilio dos contractantes, a situação e caracteristicos do immovel, titulo do 
dominio, e condições substanciaes do contracto; feita a transcripção e devolvida 
pelo conservador a nota della, o tabellião lavrará o contracto, e nelle lançará de 
verbo ad verbum a referida nota.  

« §6.º Quando as partes quizem a transcripção dos seus titulos de verbo ad 
verbum, esta se fará em livros auxiliares, ao qual será remissivo o dos extractos; 
porém, neste e não naqueles é que apontaráõ as cessões, e quaesquer inscripções, 
e occurrencias.  

« §7º A transcripção não induz a prova do dominio que fica salvo a quem fôr.  

« §8.º Quando os contractos de transmissão de imóveis, que forem transcriptos, 
dependerem de condições, estas se não haverão por cumpridas ou resolvidas para 
com os 3ºs se não constarem do registro. 

« Incumbe portanto ás pessoas interessadas fazer escrever á margem da 
transcripção a declaração do implemento do contracto ou condições, fundada em 
documento legal. 

CAPITULO II  

Das inscripções das hypothecas 

« Art. 10. A fórma da inscripção, quaes as pessoas que podem ou são obrigadas a 
requerêl-a, e as penas em que estas incorrem serão determinadas no regulamento 
do governo.  

« §1.º As hypothecas não inscriptas não deixão de ser hypothecas, salva a 
expressa disposição da lei, mas sómente terão vigor para com os 3ºs desde a data 
da inscripção. 

« §2.º As inscripções valem por 30 annos, e cessão se antes da expiração deste 
prazo não são renovadas.  

« §3.º A inscripção das hypothecas do orphão, e da mulher casada fica sem effeito 
um anno depois da cessação da tutela, e da morte, ou separação da mulher, salvo 
havendo questão pendente.  

TITULO VI  

Dos effeitos das hypothecas e sua remissão 
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« Art. 11. A hypotheca é indisivel, affecta o immovel ou immoveis respectivos, 
integralmente ou em cada uma das suas partes, e os acompanha por qualquer 
poder que passa. 

« §1.º Até a transcripção do titulo da transmissão todas as acções são competentes 
e validas contra o proprietario primitivo, e exequiveis contra quem  quer que fôr o 
detentor.  

« §2.º Ficão derogadas: 

« a excepção de execução. 

« a faculdade de largar a hypotheca. 

« §3.º Se nos 30 dias depois da transcripção o adquirente não notificar aos 
credores hypothecarios para a remissão da hypotheca, fica obrigado:  

« A’s acções que contra elle propuzerem os credores hypothecarios para 
indemnisação de perdas e damnos.  

« A’s custas, e despezas judiciaes.  

« A’ differença do preço da avaliação e adjudicação, se esta houver lugar.  

« O immovel será penhorado e vendido por conta do mesmo proprietario, ainda que 
elle queira pagar ou depositar o preço da venda, e avaliação, salvo se os credores 
consentirem, ou o preço da alienação bastar para o pagamento da hypotheca.  

« A avaliação nunca será menor que o preço da venda.  

« § 4.º Se o adquirente quizer garantir-se contra o effeito da excussão da 
hypotheca, notificará judicialmente aos credores hypothecarios o seu contracto, 
declarando o preço da alienação, ou outro maior para ter lugar a remissão.  

« A notificação será feita no domicilio inscripto, ou por editos, se o credor ahi se 
não achar. 

« §5.º O credor notificado póde requerer no prazo assignado para opposição que o 
immovel seja licitado.  

« §6.º São admittidos á licitar:  

« Os credores hypothecarios. 

« Os fiadores. 

« O mesmo adquirente. 

« § 7.º Não sendo requerida á licitação, o preço da alienação ou aquelle que o 
adquirente propuser, se haverá por definitivamente fixado para remissão do 
immovel, que ficará livre de hypothecas, pago ou depositado o dito preço.  
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« § 8.º O adquirente que soffrer a desapropriação do immovel ou pela penhora, ou 
pela licitação; que pagar a hypotheca; que pagal-a por maior preço que o da 
alienação por causa da adjudicação ou da licitação; que supportar custas, e 
despezas judiciaes, têm acção regressiva contra o vendedor.  

« § 9.º A licitação não póde exceder ao decimo da avaliação.  

« § 10. A remissão da hypotheca tem lugar ainda não sendo vencida a divida. 

« § 11. As hypothecas legaes não especialisadas não são remiveis senão quando 
pela prestação de contas fôr determinado o valor da responsabilidade.  

« A hypotheca legal especialisada é remível na fórma deste titulo, figurando pelas 
pessoas a que ellas pertencem, aquellas que pela legislação em vigor forem 
competentes. 

TITULO VII 

Da extincção das hypothecas 

« Art. 13. A hypotheca se extingue: 

« §1.º Pela extincção da obrigação principal.  

« § 2.º Pela destruição da cousa hypothecada, salva a disposição do art. 2º § 3º. 

« § 3.º Pela renuncia do credor. 

« § 4.º Pela remissão.  

« A prescripção da hypotheca não póde ser independente, e diversa da prescripção 
da obrigação principal. 

TITULO VIII 

Da cancellação das transcripções e inscripções 

« Art. 14. A cancellação tem lugar por convenção das partes e sentenças dos juizes 
e dos tribunaes.  

« § 1.º A cancellação será determinada pelos juizes e tribunaes quando a 
transcripção, ou inscripção versar sobre 

« Titulo falso.  

« Titulo nullo. 

« Titulo caduco.  

« § 2.º Quando a inscripção fôr feita sem as fórmulas substanciaes, que o 
regulamento determinará, ou com falsidade ou erro.  
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TITULO IX  

Da publicidade das hypothecas 

« Art. 15. A publicidade consiste: 

« Na transcripção dos titulos de transmissão dos immoveis susceptiveis de 
hypotheca. 

« Na inscripção das hypothecas. 

« Nas certidões de transcripção, e inscripção que o conservador deve dar ás 
pessoas interessadas, sendo essas certidões por teor, ou extracto como ellas 
quizerem.  

TITULO X 

Dos conservadores 

« Art. 16. O registro das hypothecas fica á cargo de um empregado nomeado pelo 
governo imperial, com a denominação de conservador. 

« § 1.º O governo determinará a fórma da responsabilidade civil e criminal destes 
empregados; as penas disciplinares em que incorrem; e organisará a tabella dos 
emolumentos que lhes competem.  

« § 2.º O conservador será nomeado por titulo vitalicio. 

« §3.º Os conservadores, além do registro geral que fica á seu cargo, serão os 
escrivães privativos das hypothecas.  

« 4.º Os conservadores podem ter á sua disposição os escreventes juramentados 
que a affluencia dos trabalhos exigir.  

« Estes escreventes são habilitados sob a mesma responsabilidade do conservador 
para todos os actos da conservatoria, comtanto que sejão subscriptos e assignados 
pelo dito conservador.  

TITULO XI  

Das cessões ou sub-rogações 

« Art. 17. O cessionario do credito hipothecario, ou a pessoa validamente 
subrogada no dito credito, exerceráõ sobre o immovel os mesmos direitos que 
competem ao cedente ou subrogante, e tem o direito de fazer inscrever á margem 
da inscripção principal a cessão ou subrogação.  

TITULO XII  

Das acções hypothecarias 

« Art. 18. O governo determinará a fórma e o processo das acções hypothecarias 
sobre as seguintes bases:  
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« §1.º A conciliação será posterior. 

« §2.º A acção será executiva, dirigida contra o devedor ou adquirente (art. 11) e 
contra o herdeiro que estiver na posse do immovel sem dependencia de habilitação.  

« § 3.º A execução será na fórma do processo commercial (Decreto n. 737 de 25 
de Novembro de 1850), em tudo que fôr applicavel. 

« §4.º Os bens especialmente hypothecados só podem ser executados pelos 
credorees de hypothecas geraes (art. 4º § 6º), depois da execução dos outros bens 
do devedor commum.  

TITULO XIII 

Disposições diversas 

« Art. 19. O governo é autorisado a reformar sobre as bases desta lei o systema 
hypothecario actual.  

« Podendo revogar as leis incompativeis com o mesmo systema. 

« Podendo impôr nos regulamentos a prisão até tres mezes, e multa até 200$000. 

« §1.º O governo determinará em regulamento transitorio , a fórma e prazo em 
que as partes interessadas poderáõ especialisar as hypothecas geraes, e sobre 
bens futuros existentes na data desta lei. 

« §2.º Determinará tambem o prazo e formalidades para inscripção das hypothecas 
privilegiadas ou legaes, existentes em tempo desta e por ella abolidos. 

« Esta inscripção será feita em livro provisorio, que será encerrado logo que fôr 
findo leio prazo legal. 

« O effeito da não inscripção será o de não valerem as ditas hypothecas para com 
os terceiros. 

« §3.º Determinará finalmente o prazo em que devem ser inscriptas pela fórma 
desta lei as hypothecas que ella mantêm e obriga á inscripção. 

« §4.º As hypothecas existentes ao tempo desta lei devidamente inscriptas, serão 
regidas quanto aos seus effeitos e privilegios pelas leis sob as quaes farão 
celebradas. 

« Art. 20. Ficão derogadas, etc.  

« Camara dos deputados, 25 de Julho de 1854. – José Thomaz Nabuco de Araujo.»  

O SR. PRESIDENTE: - E’ remettida á commissão especial na fórma pedida pelo Sr. 
deputado Nabuco. Nomeio para preencher a falta que se dá nesta commissão o Sr. 
Rodrigues Silva.  

O SR. BARRETO PEDROSO (pela ordem) pede que o projecto seja impresso no 
Jornal do Commercio.  
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O SR. PRESIDENTE responde que a mesa providenciará a tal respeito. 
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