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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

ANO XXX - N9 50	 TERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1975 BRAS(UA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 

PARECER N'!l, DE 197!(CN) 

Da CGmJssão Mista., .sobre o Projeto de Lei 
n.0 3, de 1975 (CN), (MensaleDl n.0 3'1, de 1975, 
n.O 115, de 1975, na Presldêncl& da ReplÍbl1ca) 
que "altera dbpQSitlVf)5 da L-el n.° 6.015; de 
31 de dezembro de 1973, que cl15põe sobre re.
&i:Jtros plÍbUC08". .	 . 

Relator: Senador ltalivio Coelho 

De iniciativa do Sr. Presidente da República,
encaminhado com a Mensagem n.o 37175 - CN (n.? 
115175, na Pr~idêncla da República), viaa o Projeto 
em exame 11. introduzir modificações na Lei n.o 6.015,
de :n de dezembro de 1973 - Lei dos Regtstroi! Públi
cos, cuja entrada em vigor está prev13ta para 1.0 de 
julho próximo. 

2. Na Exposição de Motivos ao Senhor Presi
dente da República, do Senhor Mln1stro de Estado 
da Jll.'ltiça, que acompanha. a Mensagem, vêm arro
lada.s à.s .prtnclpals razõea que motivaram o envio do 
Projeto, sendo de se destacaI' a exclwão, da Lei 
n.O 6.015,. de 31 de .dezembro de 1973; da diSciplina 
do registro dâs obras intelectuais, Já regulado, de· 
modo cllverso, no Diploma Legal especifico (Lei
n.O 5.988, de 14 de dezembro de ·1973, que trata dos 
Direitos Autorais e conexos); do parágrafo que· ea
tabelece a não-menção, nas certldõ~ de i::eg1Btro ci
Vil, da circunstância de ser legitima, ou não, a· f111a
ção; e, sobretudo, o tato de que fi ••• reformula o 
Projeto todo o Titulo V ("Do Registro de Im6vels") 
da Lei 0.0 6.015, afim de aperfeiçoar o sistema da 
matricula que esse diploma introdUZIu, em caráter 
geral, no nosso ordenamento jurid1co". . . 

3. O Projeto contém 6 (seis) artigos. O art. 1.0 
encena a qua.se totalldade das mod111caçõeJ! que vão 
incidir no texto da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. O art. 2.° suprime alguns dUlPo81tiv.os que
menciona, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. O art. 3.° renumera Titulo e artigos da referi
da· Lei, alterando, ainda, a redaçáo deste.s. O art..4.0 

. introduz mod1f1cações nos modelos que acompanham 
a Lei n.O&.015, de 31 de dezembro de 1973. O art. 5.° 
dispõe sobre a publicação, no Diário Oficial da União, 
do texto da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro .de 1973, 
com a.s alterações que forem efetuada.s, enquanto que 

.o a.rt. 6.° estipula a data de vigência da Lei, com a 
ressalva indicada. 

·4. Constitucional e jurídico, o Projeto é, ainda,
conveniente, apresentõ.ndo numerosas inovações, que
melhoram, simplificam e racionaliZam grande parte 
da. sistemática dos regl.<ltros públicos, tal 'lU:l.I vem 
preV1sta na Lei n.o 6.015. pelo que opinamos por· sua 
ap"vação. 

5. Ao Projeto foram apresentada:! 72 emendas, 
que passamos a examinar. 

EMENDAS N.os 1, 2 E 3 ..: 

A EMENDA N." 1,' de autoria do Sr. Senador 
Tarso Dutra, mod1f1ca, no art. 1.° doproje~, 0.'1 
árt8. 1.0 e 2.0 da Lei 0.0 tl.OI5, e parágrafos. I::íOm08 
favoráveis à modificação proposta para. .0 I 2.° do 
art. 1.0, uma vez que, pelo seu amplo alcance, abran
ge melhor os registros especIais ~tentes 011 que
venham a. ser instltuido.!, bem como somos favoráveis
a redação proposta para o eaput do art. 2.°, por aplã
feiçaar o proJeto. Pelas razões· apentadas,· e tendo,
ainda em vista os obJ etivos das· Emendas n.03 2,· de 
autoria do Sr. Deputado Francisco Amaral e 3, de 
autoria do Sr. Senador Accioly Filho, sonros pela
aprovação das mesmas, nos termos da seguinte: 

Subemenda às Emendas n.0' 1,.2 e 3 

Dê-se ao § 2.°, do art. 1.° e ao ca.put do art. 2.°,
da LeI n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, constante 
do art. 1.0, do Projeto de Lei 0.0 3175-CN, a seguinte 
redação: 
:	 "§ 2.0 Os demais registros se regem por I~Úl 

próprias." . 
"Art.	 2.0 Os registros 1ndIcados nos ~tens I a 
IV do 11.° do artIgo anterior fIcam a cargo . 
de serventuários nomeados de acordo. com o 
estabelécIdona leI de Organização .Adm1J:úS
trativa .e Judiciária do Distrito· Federal e. doa 
Territórios e nas resoluções sobre a P1vlsão e 
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EXPEDIENTE. 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

EVANDRO MENDES VIANNA SeÇao 11 

Dlretor·Geral do Senado Federal Impresso sob a rcspunsabdlliJne ri;) Mf~:>;1 rio Srllado Frrll!ritl 

ASSINATURAS 

ARNALDO GOMES Via Suparllcie: 

DlrAtO,r'·E:-:ccuttVO Seme5lre 

Ano 

PAULO AURÉLIO OUINTELLA Via Aéree: 

OHelor da Dlvisào AdmlnlSlrativa Semestre 

Ano 

ALCIDES JOSÉ KRONEN8ERGER 
(O preço do exemplar aI rasado sera acr~scld<) de CrS 0.30\ 

CrS 100.00
 

CrS 200.0D
 

CrS 200.0()
 

CrS -100.00
 

atrelar da D,v,sào Industrial 

Organização Judiciária dos Estados, e serão 
feitos." . 

EMENDA N.o 4 

Do Senhor Deputado Jorge Ferraz, pode~ a nosso 
ver, ser apravada, l?elos fundamentos que apresenta 
na j ll.Stif1cação. 

EMENDA N.o 5 

Quanto à. EMENDA N.o 5, de autoria do Sr. Depu
tado Jorge Ferraz, somos por sua rejeição, de vez 
Que o dispositivo legal, como está redigido, remove 
obstáculos à realização' desses serviços e possiblllta
melhor atendimento ao público. 

AS EMENDAS N.o 6, do Sr. Senador Tarso Dutra, 
n.O 7, do Sr. Deputado Francisco Amaral, e n.o 68, 
do Deputado Jorge FerraZ, merecem nossa aprovação 
quanto à nova redação que propõem para o..caput do 
art. 14, pelos fundamentos constantes da justifica
tiva. O parágrafo. único que ambas intentam inserir 
no dispositivo é rejeitado, a ~im de que não se in
duza, de sua aprovação, um recuo na marcha para 
a oficialização desses serviços, oferecendo-se, em 
conseqüência, a seguinte subemenda: 

SllbemeDda às Emendas D.OS 6, 7 e 68 

Dê-se ao art. 14 dá Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, a seguinte redação, incorporando-se o refe
rido ·disposltivo ao art. 1.0 do projeto: 

"Art. 14. pelos atos que praticarem em decor
rência desta lei, os Oficiais do Registro terão 
direito, a título de remuneração, aos emolu
mentos fixados nos Regimentos de Custas do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios; 
os quais serão pagos pelo interessado que os 
requerer,. no ato do requerimento ou no da 
apresentação do título." . 

A EMENDA N.o 8 é de autoria do Senhor Depu
tado Jorge Ferraz. Dela merecem parecer favorável, 
pelos fundamentos apresentados na justificativa, as 
redações propostas para os §§ 2.° e 3.° .do art. 19 da. 
Lei n.O 6. 015, ~, contrário, pelo acolhim':.,nto que se 
dará à EMENDA N.o 10, por cujaredaçao optamos 
para o § 2.°, a redação ora proposta para o caput do 

Ttragem 3.500 exemplares 

art. 19. Do mesmo modo, somos pela rejeição da re
dação que se dá ao § 1.0, visando a coibir abusos con
sistentes em retardamentos prejudiciais aoS interes
sados. Oferecemos, então, a seguinte: 

Suoemenda à Emendan,o 8 . 

Acrescente-se ao art. 19 da Lei n.o 6.015, o seguin
te parágrafo, que será o § 4.°, incor-porando-se o 
dIsposItivo ao art. 1.° do Projeto D.O 3175-CN: 

"Art. 19. . . 

§ 1.0 ., " '" . 

§ 2.° , " . 
I 3.° '" , ...............•...... , . 

§ 4.0 As certidões de nascimento mencIona
rão além da data em que foi feito o assento,
s: data, por extenso, do nascimento, e ainda, 
expressamente, o lugar onde o fato houver 
ocorrido." 

Somos pela aprovaçio da EMENDAN.o 9, do Sr.
 
Senador Accioly Filho, nos termos da seguinte:
 

Subemenda à Emenda n.o 9 

Dê-se ao § 1.0 do art. 19 da Lei D.O 6.015, a 
segtÚnte redação: 

"§ l,O A certidão de inteiro teor poderá ser 
extraida por meio datllogrático ou .reprográ
nco." 

Pode ser aprovada, pelos fundamentos que apre
senta em sua just1f1caçâo, a EMENDA N.O 10, do Se
nhor Deputado Moacyr Dalla, membro desta ComJs-. 
são ·Mista.. .. 

Deve ser rejeitada, porimpl1car em desnecessi
dade e em tolhlmento da natural capacidade ass1m1
ladora da Lingua, a EMENDA N.o n, do Senhor 
Ileputado Alelr Pimenta. 

Somos .pela aprovação da EMENDA N.o 12, do Se
nhor Deputado Moacyr Dalia, membro .desta Comis
aão Mista, pelos fundamentos apresentados, confor
me .consta da just11'1cação. Oferece-se subemenda, 
com aditivo Que figurará no final do caput do art. 21,
fazendo-se remissão a disposItivos correlatos. . 
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Subcnienda à Emenda n.o 12 
Dêse nova redaç5.o ao art. 21 da Lei n.o 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, acrescentando-se-lhe o 
seguinte p::mígrafo único, passando o novo dispositivo 
a constar do art, 1.0 do Projeto: 

"Art. 21. Sempre que houver qualquer altera
ção posterior ao ato cuja certidão é pedida,
deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, 
não obstante as especificações do pedido, sob 
pena de responsabilidade civil e penal, respei
tado o disposto nos arts, 45 e 96 e seu pará
grafo único, 

Pará.f;rafo único. A alteração a que se refere 
o artigo deverá ser anotada na. própria certi
dão, contendo a inscrição de que "a presente
certidão envolve elementos de averbação à 
margem do termo". 

Nos termos de subemenda, somos pela acolhida 
da EMENDA N.O 13, do Senhor Deputado Moacyr 
Dalla, pelos fundamentos constantes da justificação, 
modlflcando-se a redação de todo o artigo, para· nele 
se fazer referência às fichas eventualmente empre
gadas em lugar dos livros de registro. 

Subemenda. à Emenda n.O 13 

Acrescente-se ao art. 22 da Lei n.o 6.015, de 
31 de· dezembro de 1973. a expres.são " ... bem como 
as fichas que os substituam ... ", suprimindo-:le, por 
outro lado, a. expressão "ou ocorrendo força maior", 
Incorporando-se o referido artigo ao art. 1.0 do pro
jeto, com a seguinte redação: 

"Art. 22. Os livros de registro, bem como ~ 
fichas que os substituam, não sairão do respec
tivo cartório, salvo por autorização judJcIal" 

A EMENDA N.o 14. do Senhor Deputado Moacyr
Dalla, membro da Comissão Mista, pode ser aprova
da. pelos fundamentos que apresenta. acrescentando," 
se, na redação do artigo, referência expressa a f1ch~ 
substitutivas de livros, na forma da subemenda que 
se segue, incorporando-se o dispositivo ao art. 1.0 do 
projeto. com a seguinte redação: 

Subemenda à. Emenda. n.0 14 
Dê·se nova redação ao art. 23 da Lei D. O 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, acrescentando-se-lhe a 
expressão "ficha substitutiva de livro" e :luprim.1n
do-se a expressão "sempre que possivel", incorporan
do-se o dispositivo ao art. 1.° do projeto, com a 
segulnte redação: 

"Art. 23. Todas as 'dJl1gênc1as judiciais e ex
traj udlclals que ex.lgirem a apresentação de 
qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou 
documento, efetuar-se-ão no próprio cartório." 

Opinamos pela rejeição, por desnecessária, da 
disposição constante da EMENDA N.o 15, do Senhor 
Deputado Jorge Ferraz. 

Somos pela rejeição da EMENDA N.o16, do Se
nhor Deputado Jorge Ferraz, não havendo razão su
ficiente, face ao disposto nos arts. 45 e 96, para a 
ellminação do item VIII do art. 29, capllt, da Lei 
n.O 6.015. 

. Somos pela rejeição da EMENDA N.o 17, do Se
nhor Deputado Jorge Ferraz, por estarem os legitl
mos Interesses das partes envolvidas su!lclentemente 
resguardados na forma· como se apresenta atual
mente .0 dispositivo do art. 30 da Lei n." 6.015, de 
31 de dezembro de 1973. ' 

Opinamos favoravelmente, em parte, à EMENDA 
N.o 18, do Senhor Deputado Jorge Ferraz, pelos fun"; 
damentos respectivos, constantes da Just1f1cação, re

jeitados os dispositivos constantes dos §§ 1.0 e 2.° da 
emenda, dando-se nova redação ao· artigo na forma 
da seguInte 

Subemenda à Emenda. D.O 18 

Dê-se ao caput do art. 33 a' seguinte redação, 
incorporando-se o novo dispositivo ao art. 1.0 do 
projeto: 

"Art. 33. Haverá, em cada cartório, os se
guintes livros, todos com 300 (trezentas) folhas 
cada um: 
I - "A" --' de registro de nascimento; 
II - "B" - de registro de casamento; 
III - "B Auxiliar" - de registro de Casamento 
Rellgioso para Efeitos CIvis; . 
IV - "C" - de registro de óbitos; 
V -,- "C Auxiliar" - de registro de natimortos; 
VI - "D" ~ de registro de proclama." 

Somos pela rejeição da EMENDAN.o 19, do Se
nhor Deputado Moacyr Dalla, pois sua admissão Im
pUcaria em se abrirem as comportas para a diver
sificação ao invés da desejável uniform12ação dos 
modos de escrituração, nos termos do dispositivo da 
lei. . 

~mos pela. reie1çiW da EMENDA N.o 20, do Se
nhor Deputado Jorge Ferraz, cujas modl!lcaçõesnâo 
apresentam, em seu abono, vantagens suficiente
mente convincente:!. 

A EMENDA N.o 21, do Senhor Deputado Altair 
Chagas, .não merece acolhida. As lel.s de Organiz~ção 
JudJciária poderão melhor dispor sobre os subdlstntos, 
enquanto que sua inclusão na lei federal ensejaria 
sua multiplicação indiscriminada, implicando em risco 
de estimulo ao empregu.1smo. Somos, portanto, pela 
sua rejeiçãO. 

A EMENDA N.o 22, do Senhor Deputado Jorge 
Ferraz, não apresenta razões su1icientemente convin
centes para sua aprovação. Somos.' assim, pela sua 
rejeição. 

A EMENDA N.O 23, do Senhor Deputado Moacyr 
Dalla, membro da ComJs.são Mista, merEce ser apro
vada, pelos fundamentos que apresenta na Justifica
ção sendo de se notar que o alistamento do Interes
sado na forma do art. 13, parágrafo único; da Lei 
n.o 4.375, de 17 de agosto de 1964, se faz aos dezoito 
e não aos 17 anos. 

A EMENDA N.o 24, do Senhor Deputado Altair 
Chagas, é acolh!da em parte, na forma da subemenda 
que se oferece, a f1m de se facllltar, como interna a 
lei a efetuação do· registro, deixando-se o problema
doo subdlstritos, conforme já se disse na análise da. 
EME~"1)A N.o 21, para o disclplinamento na lei local 
de Organização JudJciária. Apresenta-se· a seguinte 
subemenda: 

Subemeuda à Emenda aO 24 

Dê-se ao art. 51; caput, da Lei n.O 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, a seguinte redação, incorporan
do-se o novo texto ao art. 1.0 dd projeto: 

"Art. 51. Todo 'nascimento que ocorrer no ter
ritó·rio nacIonal deverá ser dado a registro ou 
no lugar em que tiver ocorrido· o parto ou no 
da residência dos pais do registrando, dentro 
do prazo de 15 (qulnze) dias, ampliando-se a.té 
3 <três) meses para os lugares distantes mais 
de 30 (trinta) quilômetros da sede do cartório". 

. A EMENDA N.o 25, do Senhor Deputado Moacyr
.Dalla, deve ser rejeitada de vez que o dispositivo que 
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se pretende suprimir, ainda que vá ter incidência
 
presumivelmente rar, continua tendo razão de ser.
 

A EMENDA N.o 26, do Senhor Deputado Moacyr 
Dalla, não merece aprovação, uma vez que o disposI
tivo da lei não é redundante, como se alega, sendo, . 
pelo ccntrárlo, explicitador de uma incidência. cuja
omissão, pela lei, poderia, com relativa facilldade, 
ensejar dúvidas. 

A EMENDA N.O 27, do Senhor Deputado Jorge 
Ferraz, é acolhida em llarte, no que se ref~re ao n.o 6 
do artigo, pelos fundamentos que apresenta na jus
tificação sendo rejeitada em sua segunda parte. que 
acrescenta o § 3.° ao art. 53, por se afIgurar desne

,cessário o dispositivo. 
Somos pela aprovação da EMENDA N.o 28, do
 

Senhor Deputado Jorge Ferraz, pelos fundamentos que
 
apresenta na justificação.
 

A EMENDA N.o 29, do Senhor Senador Accioly
Filho, merece parecer favorável, peles fundamentos. 
aduzidos na justificação. 

Pela rejeição da EMENDA N.o 30, do Senhor Depu

tado Jorge Ferraz, já contendo o artigo e seu pará

grafo, na atual redasão da lei, todos os elementos
 
necessários à regulaçao da espécie de que se trata.
 

O parecer é favorável à EMENDA N.o 31, do Se
nhorSenador Nelson Carneiro, pelos fundamentos que 
apre~nta. nos termos, pOrém, da subemenda que se· 
segue. a fim de que as pesscas que vivem em' uniãó 
de fato, sendo embora desimpedidas para o casa
mento. não sejam desestimuladas a regulariZarem sua 
situação~ 

Subemenda à Emenda n.o 31 
Acrescente-se ao art. 58, da. Lei 6. OIS, de 31 de
 

dezembro de 1973, os seguintes parágrafos, passando
 
o parágrafo único a § 1.0: . 

"Art. 58 ~ ..•. 

§ 1.0 Poderá, também, ser averbado, nos mes
mos termos, o nome abreviado usado como fir 
ma. ccmerclal registrada ou em qualquer ati 
vidade profissional. 
§ 2.0 A mulher solteira, desquitada ou viÚVa, 
que viva com homem solteiro, desquitado Ou 
viúvo, excepcionalmente e havendo motivo pcn:..
derável, poderá requerer ao Juiz com'petente 
que, no registro de nascimento, seja averbado 
o patronímico de seu companheiro. sem prejuízo
dos apelidos próprios, de tamílla, desde que
haja impedimento legal para o casamento, de
corrente do estado civil de qualquer das partes 
ou de ambas. . 

§ 3.° O Juiz competente somente prccessarã o 
pedido, se tiver expressa concordância do como: 
panheiro, e se da vida comum houverem decor
ridos, no mínimo, 5 (clnco) anos ou existirem 
fUhos da união. , 
§ 4.° O pedIdo de averbação. só terá curso, 
quando desquitado o companheiro, se a eX-es
posa houver sido condenada ou renunciado ao 
uso dos apelidos do marido, ainda que dele 
receba pensão allmenticla. . 
§ 5.0 O aditamento regulado nesta leI será 
cancelado a requerimento de uma das partes,
ouvida a. outra. . 
§ 6.° Tanto o aditamento quanto o cancela
mento da averbação regulada por esta lei serão 
processados em segredo de justiça." . 

Somos pela rejeição da EMENDA N.032 do Se
nhor Deputado Moacyr DaUa, não se configurando, a 

nosso ver, nem a ambigüidade nem o conflito aie
gados na just1!1caçiio, enquanto que a forma alter
nativa da redação do :lrt. 61 da Lei n.o 6.015. afasta 
o l1sco da interpretação equivocada que se pretende
evitar. . 

Deve ser rejeitada. a EMENDA N.O 33, do Senhor 
Deputado Jorge Ferraz, uma vez que o dispositivo 
atual da Lei n.o 6,015, de 31 de dezembro de 1973 
já dLsciplJna. a matéria de manefra. satisfatórIa. . 

Somos pelo acolhimento, em parte. da EMENDA 
N.O 3.4, do Senhor Deputado Jorge Ferraz. pelo que se 
contem em seu final, na forma da subemenda que se 
oferece. rejeitando-se o restante ela emenda, por já 
se encontrar ?- matéria bem regulamentada no art. 
58 e seus paragrafos, da Lei n.o 6.015. de 31 de de
zembro de 1973. 

Subemenda à Emenda D.O 34 

Acresc~nte-se ao art. 68, da Le-i n.o 6.015, de 
31 de dezembr~ de 1973, o seguinte § 6.°, Incorporan
do-se o novo dISpositivo ao art. 1.0 do proj ~to: 

"Art. 68. ... ' .~ 

§ 6.° Quando o casamento se der em circuns
crição diferente da habilitação. o oficial do re
gistro comunicará ao da habilitação esse fato, 
com os elementos necessários as anotações nos 
autos da habllltação." 

Deve ser rejeitada a EMENDA N.o 35. do Senhor 
Deputado M03.cyr Dalla, não nos parecendo trazer o. 
novo texto vantagem em relação ao que se encontra 
na Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Embora 
seja, em termos de efetivação fática, a última etapa 
do processo de habllltação, a certidão é a meta do 
requerente, não sendo descabido. pois. que seja
requerida no início. . 

. O parecer é favorável à EMENDA N.O 36, do Se
nhor Deputado Moacyr Dalla, membro desta COmis
sã<l Mista. pelos fundamentos que apresenta na jus
tificação respectiva. . 

Pela rejeição da EMENDA. N.O 37 do Senhor 
Deputado Jorge Ferraz, de vez que a rédação ~ons
tante do dispos.1tivo da Lei n.O 6.015 atende melhor 
às peculiaridades da comprovação, que envolve aspec
tos criminais. 

Pela rejeição da EMENDA N.O 38, do Senhor Depu
tado Jorge Ferraz, uma vez que o acrescentamento 
do sobrenome do marido ao da mulher provocaria a 
formação de nomes demasiadamente longos, enquan
to que. estipulando a lei 'O número míiümo de tes
temunhas, deixa margem a certa flexibilidade, ao 
arbítrio relativo das partes, não sendo dificll, na 
prática, coibirem-se aqusos. Melhor, pois, a redação 
da leI. 

Somos favoráveis à EMENDA N.o.39, do Senhor 
Deputado Moacyr Dalla, pelos fundamentosconstan
tes da justificação, com a seguinte subemenda: 

Subemenda à Emenda D.D 39 
Acrescente-se ao art. 71 o seguinte item lO e 

suprima-se, conseqüentemente, o parágrafo único do 
art. 73, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
Incorporando-se essa. disposição ao art. 1.° do projeto.: 

"1 - art. 71 _ § 1.0; 

10) à margem do tenno, a impressão digital do 
contraente que não souber assinar o nome. 
li -suprima-se o parágrafo único do art. 73." 

A EMENDA N.o 40 fica prejudicada pela subemen
da apreselltadaà EMENDA N.o 39, uma· vez que esta 
zuprime o parágrafo único do art. 73. 
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Acolhe-se a EMENDA N.o 41, do Senhor Deputado 
Jorge Ferraz. pelos fundamentos que apresenta, com 
a seguinte subemenda: 

Subetnenda. à Emenda n.0 41 

Dê-se aos parágrafos 1.° e 2.0 do art. 74, da Lei 
n.o 6. OIS, de 31 de dezembro de 1973, a seguinte re
dação: 

IIArt. 74 ~ . 
§ 1 ° O assento ou termo a que se refere este 
artígo, conterá a data da celebração, o lugar, o 
culto rel1gioso, o nome do celebrante, sua qua
lidade o cartório Que expediu a hab1lltação, 
sua dáta, os nomes, profissões, residências, na
cionalidade das testemunhas que o ~slnaram, 
e o.'> nomes dos contraentes. 
§ 2.0 Anotada a entrada do requerimento, o 
oficial fará o registro no prazo de 24 <vlnte e 
quatro) hora.s." 

O parecer é favorável à EMENDA N,o 42, do Se
nhor Deputado Moacyr Dalla, pelos fundamentos In
vocados na justifjcação. 

Somos pela. rejeição da EMENDA N.O 43, d9 Senhor 
Deputado Altair Chagas, p~las mesmas razoes adu
zidas na análise das EMENDAS N.o 21 e N.o 24, no que 
se refere aos subdistritos. 

Pela aprovação da EMENDA N.o 44, do Senhor 
Senador A,ccloly Filho, pelas r3.2ões cont1da.s na Jus
tificação apresentada, . 

Pela rejeição da EMENDA N.o 45, do Senhor Depu
tado Jorge Ferraz, estando a matéria sat13fatorlamen
te regulamentada no artigo que se pretende moditicar, 
bem como no art. 45. 

O parecer é favorável"em parte à EMENDA N.o 
46, do Senhor Deputado Jorge Ferraz, pelo~· fun
damentos respectivos, aduzidos na just1ficaçao,re
jeitando-se as demais partes, por já e.'3taremsufl
cientemente bem regulamentadas no texto da lei. 
Apresenta-se subemenda. 

Subemenda. à Emenda n.0 46 
Dê-se ao § 1.0 do art. 111, da Lei n.O 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, a seguinte redação: 
·'Art. 111. . 
f 1.0 Recebida a petição, protocolada e atua
da, o oficial a submeterá. com os documentos que 
a instrulram ao órgão do MinistérIo PúbUco, e 
lará c.s autos conclU50s ao Juiz togado da cir
cumcrlção, que despachará em 48 (quarenta e 
01to) horas." 

A EMENDA N.o 47, .<10 Senhor Deputado Altair 
Chagas, pelos fundamentos que apresenta na. Justi 
ficação merece parecer favoravel. 

COm subemenda de redação, somos favoráveis às 
EMENDAS N.<>s 48, do Senh<lr Deputado Francisco 
Amaral, e 49 do Senhor Senador Tarso Dutra, pelos 
fundam~ntos que apresentam na just1ficação. 

Subemenda às Emendas n.~ 48 e 49 

Acrescente-se ao art. 174 da Lei n.o 8.015~ de 31 
de dezembro de 1973, o seguinte parãgrafo único, 
incorporando-se o dispositivo ao art. 1.° do projeto: 

"Art. 174 , ..•.......•......... 
Parágrafo único. Observado o d1Sposto no § 2.° 
do art. 3.° desta Lei, os Uvros 2, 3, 4 e 5 po
derão ser substltuidos por fichas." 

Somos favorávels às EMENDAS N.oI 51), 51 e 52, 
pelos fundamentos contidos nas suas Justificações e 
que propõem alterações s~melJ.lantu. 

Somos pela rejeição da EMENDA N.o 53, do Senhor 
Deputado Moacyr Dalla, por já se encontrar a ma
téria satisfatorIamente regulada no texto que se pre
tende modificar. 

Somos airida, pela rejeição da EMENDA N.o 54, do 
Senhor néputado Moacyr Dalla, por já se encontrar 
a matéria disc!pl1nada satiSfatoriamente no texto que 
se pretende modificar. 

A EMENDA N.o 55, do Senhor Deputado Moacyr'
DaUa, merece parecer favorável pelos fundamentos 
que apresenta., com subemenda aditiva, tendente a 
tac1lltar a mais rápida execução dos servIços. 

Subemenda à. Emenda n.° 55 

Dê-se ao art. 186, constante do art. 1.0 do projeto, 
a seguinte redação: 

"Art. 186. A escrituração do protocolo Incum
birá tanto ao oficial titular como ao seu 
substituto legal; podendo, ainda, .ser feita por 
escrevente auxiliar expressamente de.:;ignado 
pelo oficial titular ou .pelo seu substituto legal
mediante autorização do juiz competente, ainda 
que os primeiros não estejam afastados nem 
1.mpedldos." 

Com referência às Emenda.s n.ce 56 e 57, dos 
senhores Deputado Francl.sco Amaral e Senador Tar
50 Dutra, respectivamente, aparecer lhes é favorã
"el, pelos fundamentas que apresentam na Just1!1
cação, nos termos. da seguinte subemenda: 

Sllbeznenda às emendas n.OS 56 e 57 
Dê-se ao art. 198, constante do art. 1.° do projeto, 

a.	 seguinte redação: 
"Art. 198. Quazulo o título .anterior estiver 
registrado em outro cartório, o novo título será 
apresentado juntamente comcertldáo atuali 
zada, comprobatória do registro anterior e da 
eXistência ou inexistência de ônus." 

A Emenda n.o 58, do Senhor Deputado Moacyr
D.alla, membro desta Coli11ssão Mista, merece parecer 
favorável, nos termos de subemenda, pelos funda
mentas coMtantes da JU!:t1f1cação. 

, Subemenda à emenda n.O 58 

Dê--'le ao :ut. 211, comta.nte do art. 1.0 do pro
jeto, a ~egu1nte redação: 

"Art. 211. Todos os atos serão assinados e 
encerrados pelo ofIcial, por seu substituto .legal, 
ou por escrevente expressamente de.signado pelo 
oficial ou por seu substituto legal e autorizado 
pelo juiz competente, ainda que os primeiros 
nào estejam nem afastados nem impecUdos." 

SOmos pela a.provação das emendas n.ce 59, 60 e 
61, que propõem mod1f1c.ações semelhantes, pelas ra
zões contIdas nas suas Ju.stificações. 

Quanto à Emenda n.0 62, do' Senhor Deputado
Alta.1r Chagas, pelos fundamentos constantes da Jus
tificação, o parecer lhe é favorável, nos termos da 
seguinte subemenda: 

Subemenda à emenda n.o 62 

Acrescente-se, ao art. 236 constante do art. 1.0, 
o seguinte parágrafo único: . 

"Art.	 236. . . 

Parágrafo único. Os imóveis de que trata este 
artigo, bem como oa orJundos de desmembra
mentos, part1lhas e glebas destacad~ de ID.liJ.or 
porção, serão desdobrados em nov~ matri
culas, Juntamente com os ônus que sobre eles 
exi3t1rem, sempre que ocorrer a transferêncIa· 
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de uma ou mais unidade.9, procedendo-s~, em 
seguida, ao que estipula o item li do art. 234." 

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

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

Aprova-se a Emenda n.O 69, do Senhor Senador 
Accloly Fllho, pelos fundamentos aduzidos na Jus
tificação. 

Deve ser rejeitada. a Emenda n.O 70, do Senhor 
Deputado Francisco Amaral, uma vez que apresen
taremos, no flnal, emenda dispondo sobre a. matéria, 
de modo diverse. 

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

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

EMENDAS no RELA';l'oit 
EMENDA N.O 73-& 

I - o artigo 310 da Lei n.O 6.015/73, constante 
do art. 3.0 do Projeto, com n.O 295, é desdobrado em 
3 (três) artigos autônomos, com a seguinte redação: 

"Art. ... -Os oficiais, na data de vigência des
ta Lei, lavrarão termo de encerramento nos li
vros, e dele' remeterão cópias ao juiz a' que
estiverem subordinados. ' 
Parágrafo único. Sem prejuízo, do cumpri-' 
menta Integral das disposições de.9ta Lei, 08 
livros antigos poderão ser aproveitados, até o 
seu esgotamento, mediante autorização judi
cial e adaptação aos novos modelos, ln1c.\ando
se nova numeração. 
Art. .. . Esta Lei entrará. em vigor no dia 1.° 
de janeiro de 1976. . . 
Art. '" Revogam-se a Lei n.04.827, de 7 de 
março de 1924, OS Decretos n.as 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." 

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

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

ui - Acrescente-se mais um artigo coma se
guinte redação: 

'~Revogam-se a Lei n.O 6.064, de 28 de Junho 
de 1974 e as demais dlsposiçõ~ em contrário." 

Justificação 

O art. 310 da Lei n.o 6.015/73, reproduzido no 
Projeto com o n.O 295, trata de três assuntos diversos. 

.inclusive revogando o Decreto-lei n.o 1. 000,' de 21 de 
outubro de 1969, já revogado pela Lein.o 8.064, de 28 
de jW1ho de 1974. 

Em obediência à melhor técnica legislativa, é o 
artigo em referência desdobrado em três artigos au
tônomos, dele suprimindo-se a referência ao Decreto
le1 n.o 1.000/69, pelas razões expostas. 

Há, ainda, neceSsidade de se fixar nova data 
para a vigência da Lei n.O 6.015/73, uma vez que a 
fixada no Projeto não enseja prazo razoável para 90S 
providências preparatórias, necessárias, ao cumpri

. mento da ·nova sistemática fixada nesta lei. Nessa 
alteração muito contrlbuiram a.s. Emendas n.OS 66, 67, 
70, 71 e 72. 

EMENDA N.o 74-R� 
Inclua-se no lnclso'n do art. 168, o seguinte item:� 

"Art, 168. . ' ; . 
I . 
li  .. 
13) ex-ofticio. dos nomes dos logradouros, de
cretados pelo Poder Público." 

EMENDA N.o 75-R 
O art. 218 da Lei n.o 6.015 passa a ter a seguinte

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

Nosso pronW1clamento sabre as emendas pode ser 
assim resumidos: . 

Parecer fa.vorável: 
Emendas n.08 4 - 10 - 23 - 27 (1.a parte) - 28 

- 29 - 36 ~ 42 - 44 - 47 -,- 50 - 51 - 52 - 59 - , 
60 - 61 - 63 - 64 - 65 e 69; . 

Parecer fa.vorável, nos termos de subemendas por
nós apresentadas: 

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

Parecer contrário: 
Emendas n.OlI 5 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 

- 21 - 22 - 25 - 26 - 27 ~ (2.& parte) - 30 - 32 
- 33 - 35 - 37 - 38 - 40 - 43 - 45 - 53 - 54 - ~6 
- 67 - 70 - 71 e 72. 

Apresentadas pelo Relator 
. EMENDAS N.ol 73. 74. E '75·& 

Como resultado do estudo do projeto" das emen
das e da própria Lei n.o 6.015, de 1973, e, ainda, da 
Lei n.O 6.140, ,de 20 de novembro de 1974, Que deu 

.Dova redação ao art. 49 e item 7.° do art. 55 da lei 
ora. alterada', e considerando que o Poder Executivo 
deverá republicar a Lei n.O 6.015/73, como um novo e 
único texto, apresentamos, como conclusão de DOS8O 
parecer, substitutivo integral, elaborado de maneira 
a ordenar a republlcação do novo texto legal, inovan
do assim, a técnica legislativa até aqui adotada. 

Em: conclusão, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n.O 3, de 1975 (CNi, com as alterações propos
tas. 

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

Senador Paulo Brossard, Presidente - Senador ltali
vil) C~1ho. Relator - Senador J05é Sarney - Depu
tado Gomes ela Silva - Deputado OUvir Gabardo
senador Helvidio Nunes - Senador .José Undoso 
Senador Rena.to Franco - Senador Henrique de La 
Kocque - Senador Heitor Dias - Senador Mattc.s 
Leão - Senador Leite Chaves.. 

PARECER 
N.o 51, de 19'75 (CN> 

Da Comissão MJsta. sobre o Projeto de LeI 
0.0 3, de 1975 (CN) (Mensagem D.O 37, de 19'75, 
n.O 115, de 1975. da PresJdêncJa da RepúbUca). 
que "altera dispositivos ela Lei 0.0 6.015, de 31 
de de2embro de 1973, que dispõe sobre rerIstroa 
públicos." , " ' 

Relator:Seriador ltalivio Coelho 
A Comissão. MIsta incumbida de estudo aparecer

sobre o Projeto de Lei n.O3, de 1975 (Cm, que altera 
dispositivos da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre, registros públicos, apresenta 


