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Art. 527. O dominio presume-se exclusivo
prova em contrario.
Art. 528. Os {ructos e mais pro duetos da coisa porTon/'.1
ainda quando separados, ao seu proprietario, salvo se, por
juridico, especial, houverem de caber a outrem.
PROJ.: -Art. 532. Os fructos e os outros productos pertencem,
depois de separados, ao proprietario, salvo quando por alguma razão
direito devam pertencer a outrem.

Art. 529. O proprietario, ou O inquilino de um predio, em
alguem tem direito de fazer obras, póde, no caso de damno
minente, exigir do autor de lias as precisas seguranças contra
prej uizo eventual.
PnOJ.: - Art. 533. O proprietario ou inquilino de um predio, em
alguem tem direito de fazer obras, pÓde, no caso de damno imminente,
do autor dessas obras as necessarias garantias contra o prejuizo €

CAPITULO 11
DA PROPRIEDADE IMMOVEL

SECÇÃO I
"D.\" ACQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMMOVEI..

PROJ.: -

ACQUISIÇÃO DA ..•

Art. 530. Adquire-se a propriedade immovel:
I. Pela transcripção do titulo de transferencia no registro
immovel.
PROJ.: - Art. 534. Adquire-se a propriedade immovel:
I. Pela inscripção do titulo de transferencia no registro
situação do immovel.
Ruy: - "Pelo disposto neste artigo e nos arts. ' 535 a 539 estende
projecto o designativo de inscripção á fórma de publicidade adaptada
os nctos de constituição e transmissão de propriedade sobre
Pelo disposto no nrt. 681 faz o mesm'o ql1anto aos actos, pp)os ql1aes
constituem e transmittem as servidões, a emphyteuse, o usufructo, o
a habitação, o penhor e a antichrese.
Esta a:Iteração na linguagem juridica é indefensavel. Na
patria sempre se reservou o nome de inscripção ao reg
hypothecas. (L. n. 1.237, de 24 de setembro de 1864, arts. 9° e
de 26 de abril de 1865, arts. 199· a 248. Decr. n. 169 A, de 19 de
de 1890, art. 9°. Decr. n. 370, de 2 de maio de 1890, arts. 171 a 2
tocs:nte á constituição e transmissão quer dos outros direitos reaes
immoveis, quer do senhorio delles, o nome consagrado sempre foi
transcripção. (L. n. 1.864, art. 8°. Decr. de 1865, arts. 256 a 281.
n. 169 A, de 1890, art. 8°. Decr. n. 370, de 1890, arts. 11 e seguintes,
233 a 236.)
Está essa distincção tradicional nas principaes legislações estrallgelral
O cod. civ. fr. (arts. 2.146 e seguintes) estabelece a inscripção para
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ecas. A t1"anscripção instituida nó.' lei de 1 de novembro de 1898,
alienações de immoveis, recebeu, na lei de 23 de março de 1855, a
ampliação a todos os direitos reaes, susceptiveis, 011 não, de hypoA mesma discriminação está no cod. civ. ital. (arts. 1.932 a 1.047,
a 2.006). Seria facil mostraI-a em quasi todos os outros, se vapena.
consenso afastou-se o cod. civ. allemão (arts. 313 e 1.115),
indifferentemente pelo nome de inscripção o registro quanto
e todos os outros direitos reaes. Para lhe seguirmos a inporém, não descubro motivo algum, a não ser o de nos pormos
do ultimo figurino. O systema de escripturação de registro, entre
organizado em conformidade com a distincção firmada pelas
leis até hoje, ramificando-se em livros de inscripção, e livros de
ção. Com a fusão desses dois ramos num só, não se ha mistér de espara calcular os inconvenientes, que, na pratica, enxamearão a cada
E para: que? Cui bono? Com que beneficio? Na realidade apenas
termos eliminado uma palavra ao vocabulario do registro predial, a
de inconvenientes consideraveis, na pratica de tal serviço."
RED. DE Ruy: - Art. 534.
I. Pela: transcripção do titulo de transferencia no registro predial do
onde fór sito o immovel. (Art. 681.)
(184) CLOVIS, Defesa, p. 441: "Não quer o Parece?' da Commissão do
o que se extenda "o designativo de 'i nscripção á fórma de publiciadoptada para os actos de constituição e transmissã,o da propriedade
immoveis". - "K·,sa alteração na linguagem juridica é indefensavel",
a, sem cogitar da pOSSibilidade de quaesquer embargos infrindo julgado. - Duas são "as razões de tão peremptoria condemnaa) "a legislação patria sempre r eservou o nome de inscTipção ao redas hypoLhecas"; b) "a distincção entre os dois vocabulos inscripção
:fpnn.cr.'f"Í.'1}(~ií.o é tradicional nas principa es legislações extrangeiras das
apenas o codigo civil allemão [arL 313 e 1. 115]".
irrefragavel a primeira razão. Tem, ao contrario, visos de
. Si prevalece,5s e, nenhuma alteração se faria na linguagem do
E si o "erbo do direito deve ter e s~e dom da inalterabilidad'e1 priidentico ha de ser aLtribuido, e com melhores motivos, aos instie são a essencia de que a palavra é a fórma imper{eita. Em que
estadio da evolução chapinhariamos ainda'? Nem um passo teo para aqu em do tartamudear monosyllabico e da affirmação da
desenvolvimento rud e da fOfça physica. - Em apoio da segunda
citam-se apenas a legislação dvil franceza e a italiana, d~ixando-se
olvido injusto toda s as outras, qu e emittiriam voto divergente s i Í'osinvocadas. - Realmente em qireito francez se faz a distincção allumas na Franca, como na Italia, a palavra transC1'ip ção corresponde ao
ignificado, é copia integral do titulo. Ahi a linguagem do direito está
harmonia com a realidade dos factos, ao contrario do que se observa
nós oude o regi stro do aetos translativos da propriedade se faz norte por ext1·acto. Entre nós, portanto, _0_ que realmente existe é
, como bem 110ndera Lafayette [Di1'. das coisas, § 52, nota 6] ,
a incorrecção da nomenQlatura do nosso dir eito hypothecario.
Projecto, consel'vando o r egistro por extracto, nada mai s f z do que
dar o nome aoequado". - A insc?'"ipção é citada no cod. civ. port.,
. 953, 956, 950, 960 e outros; no cod. civ. espanhol, art. 605 e se; no cod. civ. do Chil e, art. 686; no do Mexico, art. 3.190 e
; no do Cantão de Zurich, ad. 118, letra d. - Não é, pois, "a
do codigo allemão que apoia a linguagem do P?'ojecto, mas sim a
ade preponderante das legislações mais chegadas á nossa".

H. Pela accessão.

IH. Pelo usocaplao.
IV. Pelo direito hereditario.

