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~xcelentíssimo Senhor Presidente da República 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia Projeto que altera dispositivos da Lei n9 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públi

cos. 

o Projeto exclui da referida Lei a discipli

na do registro das obras intelectuais - denominação que, 

em nossa atual legislação específica, substitui a eÀ~res-

sao propriedade literária, científica e artística -, uma 

vez que este já se encontra regulado, de modo diverso, no 

Diploma Legal que reune os preceitos relativos ao direito 

autoral e direitos que lhe sao conexos: a Lei n9 5.988, 

de 14 de dezembro de 1973. 

No artigo 19, acrescenta o Projeto, para in

corporar a norma a lei de registros públicos, um paragra

fo, que estabelece que "nas certidões de registro civil, 

nao se mencionará a circunstância de ser legítima, ou 
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a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado, 

ou em virtude de determinação judicial". 

Por outro lado, e acolhendo sugestões do Ins 

tituto de Registro Imobiliário do Brasil, reformula o Pro

jeto todo o Título V ("Do Registro de Imóveis") da Lei n9 

6.015, a fim de aperfeiçoar o sistema da matrícula que es

se Diploma introduziu, .em caráter geral, no nosso ordena

~~n~() jurídico. Para isso, reduz o Projeto a cinco (5) os 

livros do Registro de Imóveis, eliminando, por desnecessá

rios à nova sistemática, os de ns. 4 ("Registros Diver

sos"), 7 ("Registro de Incorporações") e 8 ("Loteamentos"). 

Com efeito, pelo sistema do Projeto, todos os atos referen 

tes a determinado imóvel serão consignados no livro n9 2 

("Registro Geral") I ao passo que os que digam respeito a 

propriedade imobiliária, mas nao se refiram diretamente a 

imóvel matriculado - como, por exemplo, a emissão de de

bêntures abonada por hipoteca ou anticrese, as cédulas de 

crédito rural ou industrial, as convenções antenupciais 

figurarão no livro n9 3 ("Registro ll.uxiliar"). Ademais, es 

tabelece o Projeto disciplina mais técnica para o process~ 

menta da dúvida; não distingue - j á que as engloba no te!:. 

mo registro - a transcrição da inscrição; e, sempre que 

possível, ~ao reproduz os requisitos exigidos por outras 

leis para o registro de determinados atos, evitando, 
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sim, que, com a modificação desta nesse particular, se te

nha de alterar, tarobéD, a lei de registros pÚblicos. 

Estas, Senhor Presidente, as principais ino

vaçoes que apresenta o Projeto de Lei que ora submeto a 

consideração de Vossa Excelência. 

Ãproveito a oportunidade para renovar a Vos

sa Excelência protestos de profundo respeito. 

/~=:,~lw 
/ Ministro da Justiça 


