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DECHETO N. :l'di:I-HE 2G DE .\lliiiL llE IRG:). 

:Manda observat• o Re;::nlamento para execução da Lei n.• 1237 
de 24 de St~temhl"ll tle -t8!i-'i, IJUC reformou a legishu;ão hypo
thrcaria. 

Usando da attribuiçfio que :'\le Confere o art. 102 § 2. • 
da Constituição, o para rxecnçlio da Lei n.• 1237 de 2~ de 
Se tem Lro de 186l., que reformou a legislação hypolheearia: 

Hei por hem ordenar que se observe o regulamento que 
com este baixa, nssignado por Francisco José Furtndo, 
do 1\Ieu Conselho, i1resid .. nto do Conselho de Ministros, 
Ministro c Secretario de Estudo dos Negocios da Justiça, 
que assim o tenha entendido e faça executar. 

I>alacio do Rio de Janeiro, em vinte seis do Abril do 
mil oitocentos S<'ssrnta e cinco, quadragesimo quarto da 
lndcpendencia c do trnperio. 

Com n Huhric'a de Sua !\Iagrslaclc o Imperador. 

Franri.~rt! 1 o~r! Furtado. 

HEGUL\MENTO HYl)OTITl~CAlHO. 

'l'lfl'lli.O I. 

CAPITULO I. 

Oa instt~llaç((O do rcgist1·o geral. 

Art. t.• O l'tl~istro ~:1ral, decreltHln na L~i n.• l2H dv 
2\. de Sotnmbro de 186\., será insta1LHlo em todas as 
comarefls do lrnperifl tres mezos depois d-1 (hta desto re· 
gulamento. 
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A 1 t. 2. o Desde a i nsla llaç.io tio rc;;isl r o geral, CI~SS<rra 
" aolual rcgistro das hYJwlhecas, e co:ncçarüü os dTcilos 
resultantes do registro dos tilulos, que pela lt1i são sujei
tos a esta formalidade, para que possão \·aler contra os 
terceiros. 

Art. 3. 0 A inslallação do registro geral, será precedida 
de editaes do Juiz de Direito, c celebrada com assislencia 
dellc, que mandará lavrar um nulo da installaçào espe
cificando: 
~ 1. o O lilul.> com que s~rvc o oiTieial do r.~;;istro. 
§ 2. o O num1~m c qualidade d:rs livros rh1 oxlincto re

gistro das hyputheeas , (H quaes lic.ar<iü servindo sú
mente para as averbaçücs rl'ialivas ás h~ pollll'cas twll~s 
inscriptas {art. 316). 

§ 3. 0 O numero e qualidade dtls livros rtuc dt·H~III 
servir no registro geral pela liírma que este rcgulatllcllto 
prescrc\'e. 

Art. 4. • O auto da inslalht,;iio será escriplo 110 lino 
-Protocollo- (art. ~5), na pn~ina im ncl·lialcnncnte se
guinte á do tern10 de abertura. 

Art. 5. o Se pot· algum motivo impn~vblo, llll !Pmpo 
marciHio para installação do rcgblru, n;1o ll:iliver llcsignadu 
o respectivo olficial, ou não estiverem promptos os livros, 
a instnllacão não será adiada. 

O Juiz 'de Direito nnmcará intcrinamcnt·~ pant o!Ticial 
do rt'gistro um dos Tabelliãcs ou Escrivães. 

0 registro SC fará fifOVÍSOriamentc em lanl05 Ca(bfJIOS 

lcgalisados conforme o art. 15 quantos são m livros 
exigidos pelo nrt. 13. 

Logo que os livros chegarem, par:1 dlcs scr;í tran,;
mittido o registro que sc tiver l'::iln nos C·ldi•l'Jws , 
que ficaráõ inutilisad0s. 

Arl. 6. 0 Uma copia do auto de inslallaçüo scr<i logo re
meltida ao Governo na Côrte, c Presidentes nas Províncias. 

CAPITULO li. 

/)os ofjiciaes do rrgistro gr•ral. 

Art. 7. o O registro geral Hca encarregado, confol'lllC o 
art. 7.• ~3.•da lei: 
~ 1. o Aos Tabelliã,~s cspeciaes que existem actualmrnte 

ou forem et·eados pelo Governo nas capitacs ela~ Províncias. 
que a indu niío os tem. (Decreto u. 482 de tS'tu art. 1.r} 
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% :! . " .\o TulJl'lliúo da cidade ou vi lia priucipal tk 
eatb comarca, que fôr dt·signado pelos Presidentes das 
Províncias, precedendo informação do J niz de D11·dtn. 
(Deercto citado o ri. 1. •) 

Art. 8.• Os sobwdilos Tabl'\liâPs pura se distinguirem dos 
demais, tniío a dcnominilçào de olftciat·s do n•gi,t,ro geral. 

Art. !} • • Estes ofliciaes são cxclusivmnente sujeitos aos 
Juizes de Direito. 

Art. 10. Os o!Hcio> du rc~istr,1 geral são P•'r >lia tHl· 
lun·za ptiYativos, unicus o imlivishcis. 

Art. U. TotlL~via, os oílici.tes do registro g,·ral podl•rfto 
lt~r os escreventes juramentados, que forem tiet:cs~arit•s 
para o rt:speclivo scn·iço. 

Art. 12. Estes escreventes juramentados que ~crão dc
nmnin:Jdos-st\l)·OITI··:a-:s-- ficiio habilitados para escrC\t'
rcm lodos os atln,; tlo n·gistro f(t'ral, romlanto que es 
tlitns a dos ~ej:lo snb•iet i pios p1~lo onicial, com I'XCrpção 
porém da e~nip!nra::ãn 0 lllltlleraç.fio dn onkm dtl livro 

- Pr<lloc,l\•l -, qnn cx1·ltt>in1 e P'~"~:naltllt'tliP, inrumbt~lll 
ao uwsmo o !li ria 1. 

C: \I' IIT LU IH. 

A1 t. 1:1. (}; liHPS tjlle o re;;i~lru gPral dn1' Lt:r, sao o-; 
SP~uinlcs: 

N. 1. l'rolocollo, eom tiOO folhas. 
N. :2. lnscripção e:o;prcial, com tiO() dilJs. 
N. :.L ]uscripç-ão gcrnl, com GOO dili1s. 
N .. i. Transcripção das transmissões, com !JOO dilns. 
N. 5. Transcripç.ão dos o nus reacs , rom 600 ditas. 
N. (i Transcripção do penhor de escravos, com GUO 

ditas . 
... N. 7. lndicador real, cot:t liOO ditas. 
N. H. hnlitador pt·~soal, rnm üOO di las. 
Art. U. Além dos livros rderidos 110 t•rligo <tn!ecc

dente, haverá dous livros auxiliares: una do livro n." :!, 
~~outro do livro n.'' 4 (arts. :H c 32). 

Art. 15. Os referidos li\ros serão de graude formato; 
abertos, uumeriHlo>, rnbricados c encerrados pelo Juiz de 
liircito, ou pela jwssoa, a quem Pile conlior e~t~~ trabalho. 

A~·t. Hi. E-les !in<>-; sniin iscnt•Js do se: li o t'Xt:~"ptuando 
\'orem ,_, l'roluco\lo. 



- 109-

Art. 17. Os II:'I'SIWlS livros s••rãn Plll todas as comarcus 
do lmpcrio uniformes c regul<~dos pelos modelos anncxos 
il este rPgulamento. 

Art. 18. Oulrosim, o~ livros reft•ridos no art. 13s!'rão 
por uma vez sómentc fornecidos, pelo Governo n& Côrtc, 
c Presidentes nas Província~, aos ofiiciaes do registro os 
quacs ind<'tnnisaníu o seu custo á reparlic;ão, pela qual 
f••H'rn dtstribuirlos. 

Art. 1!). Findos os livros fornecidos pelo Governo, 
sni\o dles substituidos por outros scmcll!autes, compra
fios e pn•parados pP!os officiaes do registra, logo que es-
1 i verem rscriptos dous terços das folhas dos nH'SIIHlS livros. 

Art. 20. Os livros do registro terão lr<'S <"I asses que 
se distinguir:íü pelo numero de folhas que devem ter, 
wnformc se determina no artigo seguinte. 
~ 1. • Os da 1. • classe ~crão para a Côrte, c capilncs das 

Província,, ontl'~ hon\'Pr Tahelli1it's rspeciaes. 
% 2.• 03 da ~."classe pcrlcnc:~m ús comarcas de 2." o 

:1. • rnlraneias. 
§ 3." Os da :1.• classe s·~rviri:ü para as comarcas do 

t." <•ntraucia. 
Art. 2f. Os linos <1,1 1." classe leriio o r.umero das 

folhas designadas no art. 13; os da 2.• cl~ss''• metade 
d•:ssas folhas; c os da :J. • classe, um terço deltas. 

Art. 22. Logo que cada livro se findar, o immodiato 
tonscrvará o nll'smo nurnrro com a ad,Jiriío suecessiva 
das letras do alphabclo. Assim: · 

Livrou.• t-A. Livro n.• 1-B. 
Art. 2:.L Os nu meros de ordem de cada livro ni1o 

li•~rão interrompidos por se elill JiiHhll', mas coulinuados 
infinitamente nos livros Sl'l:uinles. 

Art. 2L A pagina immediata á do lermo de abertura 
assim corno todas as seguintes serão cortadas na parte su
perior por lres linhas horizonlaes que formem dous espaços. 

No primeiro cspaç~. se escreverá o titulo do livro, c o 
anno, em que se faz o serviço. 

No segundo esp;1ço, se escreverá a inscripção de cada uma 
das columnas limnadas por linhas perpcndicularrs, as quacs 
varião em raúw da forma especial de cada livro. Assim: 

186:J. l'norOCOLLO. 

-----·----c----
Nome 

uo aprr~Pn
taute. 

Awrba
çtWs. 

1R65. PnorocoLI.o. 

~0111(~ 

tio ôi(JI"PSI'II
f;llllt". 

.\ ,·rrha
t;Oes. 

-·· ________________ . _____ --'. ____ ._. ___ _ 
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ArL. 25. O livro n." 1- Prolocollo- é a chave do re
~islro geral e servirá para o apontamento de todos os 
títulos apresentados di<tfiamente para serem inscriptos, 
transcriptos, prenolados ou averbados. 

Este livro detct·minará a quantidade c qualidade dos ti
tolos apresentados, assim como a dah da sua apresentação 
c o seu numer~ de ordem \art.~ 46). 

Art.. 26. O livro n.• 2-lnscripção especial-é destinado 
JHI'll a iuscripção elas hypothccas espcciaes ou t•spccialisa
das. o será cscriptura1lo pela fórma seguinte: 

Cada inscripção terá a largura do verso de uma folha, c 
ma i !i a face da folha seguinte. 

Este espaço será dividido em duas partes iguaes, das 
quaes uma, que occuparú toda a \:.trgura do verso da folha 
antecedente, será riscada por linhas perpPmliculares ncccs
sarias para formar tantas cn\nmnas quantos são os requi
sitos da inscripção (url. 218) c n outra parte, que oecupará 
a fnee da folha seguinte, ncarü em branco para nella se 
lançurcm as avcrba~;ót•s. 

Aonde lindar a inscripçüo se traçará uma linha hori
zontal (JIIC a dhída da inscripção seguinte. 

Art. 27. O livro n." 3- lnscripçllo gcr<Jl-ó privativo 
rara inscl'ipção das hypothecas gcraes dos mmwrrs, in
terdictos c mulheres casadas. 

I<:stc livro cuntcrá {'llJ cada pagina tantas inscripçócs, 
']llantas couberem, divididas por uma linha horizont•1l. 

t:ada inscripção lerá t~ntns columnas rorrnadas por \i
nhns pcrpendicularl's quantos são os rcquhitos da mesma 
inscripção (art. 213). 

Art. 28. O livro u.o 4-Transcripção das transmissões 
- ó para a transcripção da transmissão dos immoveis 
susceptíveis de hypolhcca (art. 8. • da lei). 

Este livro será escriplurado pelo modo seguinte: 
Cada transcripção lcni por espaço todo o verso de 

uma folha e toda a race da folha seguinte. 
Este espaço será dividido em tantas columnas forma~ 

<bs por linhas perpendiculares, quantos são os rcqui
siloll da transcripção (art. 269). 

Art. 29. O livro n.• 5-Transcripçfío dos onns rcaes
será cscripturado pela rórma seguinte. 

Cada transcripção terá a mesma largura que para cada 
inscripção exige o art. 26, e onde findar a transcripção 
será traçada uma linha horizontal que a dividirá da 
transcripção srguinte. 

O espaço <la tramcripção será dividiuo em tantas co
lumnas formadas por linhas perpendiculares CJII111llos s3o 
os requisitos determinados pP!o urt. 270. 
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Art. 30. O livro n. o 6 - Transcrip~:ão do penhor 
dos escravos-, servirá para a transcripção do penhor do 
cscra\'OS pertencentes ris propriedades agrícolas celebra
das com a claumla -Constituti- (art. G. o § 6. o da lei). 

Este livro será esct·ipturado como o livro n. o 5, senrlo 
as columnas , em que se elle divide , correspondentes 
aos quesitos exi~idos prlo art. 271. 

Art. 31. O livro auxiliar do n.o 2 é destinado para as 
hypothecas gcrae3 ou privilegi11das anteriores á exr.cução 
da !Pi, especinlisadas c inscriptas conforme este rcgula
Jill'nto (arts. 321 c 3:26). 

l~stc livro será escriplurado como o livro n.• 2. 
Art. 32. O livro auxiliar do livron.•4scrácscripturado 

eomo silo os livros de notas dos Tabclliães, ha,·cndo porém 
Pntre as tt·anscripções um espaço, formado por duas linhas 
horizontat•s, para nellc se e~creverem o numero de ordem 
da transcripção e a reft•rencia ao numero ·de ordem o pa
gina do livro n. o 4, de onde consta a mesma transcripçflo 
por e.ttracto (art. 8. o da lei). 

Art. 33. O livro n. 0 7 -Indicador real-é o rcpertorio 
de todos os immovcis que dirccla ou indircctamrnte fi
gurão nos livros n."'2,4,5c6. 

As folhas deste livro serão com igualdade repartidas 
pelas freguezias que se comprchendf!m na comarca. 

Cada indicação terá po1· espaço um r;uarlo da pagina do 
livro, e cada espaço tantas colun:nas, formadJs por linhas 
perpendiculares, quantos são os requisitos seguiutes: 

1. o Numero de Ol'dem. 
2. o Denominação do immovel se ftir rum I; a ru.1 c o s••u 

numero se fôr urbano. 
3. o O nome do proprictario. 
4. o ltrfercncias am nu meros de onlem P p;~~in:•s dos 

livros 2, t~, 5 e 6. 
5. 0 Annotaçõos. 
No primeiro espaço, f,,rmado por linhas horizonlac!', de 

que trata o art. 2'~. rm vez do lilulo do livro se escreverá 
a frcguer.ia. Assim : 

1865.-Candelalia. I t8G5.-Candularia. 

Art. 3~·. O livro n.• 8-lndirador pessoal -sertí divi
dido alphabeticamenlo c nclle e na letra rcspecli\'a será 
escripto por extenso o nome de to1lns as pessoas que acliva 
ou passivamente, só ou collcclivamcnte figurão nos livros 
do registro gera I. 
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As paginas dcsto livro scrilo coJ'ladas por linhas per-
pendiculares nccrssarias para os seguin lt·s requisitos: 
~ 1. o Numero de ordl'm. 
~ 2 .. • Nome das pessoas. 
§ 3.• Do!Tiicilio. 
~ t._ • Prolissi'io. 
§ 5. o Helcrcncias aos numcrus de orut•m c pagin<1s do~ 

ou I ros livros. " 
§ 6. 0 Annotaçõcs. 
O espaço de cada indicaçiín st·uí t.le nm oitaYo dl' e:H!a 

pagina. 
Arl. 35. Se o mesmo immnvnl ou a llli'SI\la JWsso:.~ i<~ 

estiverem no - Indicador rcul ou pessoal - sómcntc se 
fará, na columna das rcferencias, uma refcrencia ao numero 
de ordem c pagina do livro em que se fizer a nova ins
cripção ou transcripção. 

,\rt. 36. Se na mesma inscrip<;ão ou transcripçüo figurar 
mais de uma pessoa ou acliva ou passivamente, o nome 
de cada uma será lançado distinctamenlc no -Indicador 
pessoal- com referenda reciproca na columna das nu
notações. 

Art. 37. As indicações do-lnt.licador real ou pessoal-, 
terão seu numero de orJem rspPcial, sendo o numero do 
ordem dos immoveis em relação á fmguczia em que s~o ~i
tuados, no numrro de ordem úas pessoas em rrlação á rc.i
pectiva letra do alphabelo. 

Art. 38. Esgotadas us lillhas tkstinatlns a uma fregurzia 
no-Indicador real-ou n uma lntra do alphabeto no-In
dicador pessoal-, o rPgi~tro continuará no livro seguinlP, 
averbando-se o transporte no livro nnlccedentc. 

Art. 39. No caso do artigo antecedente ca bcrá nn distri
lllliçi'lo das foi h as <lu livr•, s•·guinte maior numero á fre·· 
guezia ou letra do alphaiJl'lO, cujas folhas se livr.n:m esgo
tado antes das distribuilins ás t•utras letras ou frcguezias. 

Art. 40. Os livros do rc;.;istro, salvo o caso dr• força 
maior, não sahiráõ do c,;criptorio respectivo, por nenhum 
rnoti\o ou pretexto. 

Todas as diligencias jucliciacs, on cxlrujut1iciae~ que 
exijão a apre,cnl<tção de qualquer livro, trri:o lugar no 
mPsmo escriptorio. 

Art. 4 I. Todos os di11s, :10 fechar dt~s hor.1s elo registro, 
o offi<:ial guardurá debaixo de chave em lu;;<~r se:!UI'O os 
liHos l'ro\oeollo, Indicadores n:al c pessoal, c h··m assim 
os documentos apresentados, mas nrto rcgbl!\ldOs no 
mesmo dia. 

Art. 42. No caso dt) que <l transcripção (livro !1. 0 4) 
rornprehenda muis de um imnw\·f'l (arts. 2:.W c 27í) o 
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espaço marcado no art. 28 ser;í duplicado ou triplicado, 
conrorrne o numero dos immovcis c seus requisitos, c em 
allcnção á probabilidade de maior numero de averbações. 

CAPITULO IV. 

Da ordem do .~erviro e proceM? do rrgistra. 

Ar L. 1r3. O serviço do rr.gislro mmrç.aní :ís (i horas da 
manhã o tcrminarú üs G horas da tarde, em todos os dias 
não rcriados. 

Art. ML São nullos os rrgislros tomados antcs ou de
pois das sobreditas horas, c os officiaes rcsponsavcis civil~ 
mente peldS perdas c damnos além das penas criminacs 
em que incorrerem. 

Exccptua-se desta disposição o caso dos arts. 62 e 63. 
Art. 45. Logo que qualquer litnlo fôr apresentado pnra 

ser inscripto, transcripto, prenotado, ou averbado, o ofli
cial do registro tomará no Prolocollo a data da sua apre~ 
scotação e o número de ordem que em razão della lhe 
compete, reptoduzindo no mesmo titulo a dita data c nu
mero de ordem. 

Assim: 

Nu~cro tal.·· ·l do Protocollo. 
:Pt~gma tal. ••.. S 

Apresentado no dia tal, das 6 üs 12 ou 12 ás G. 

O oficial F •..• ; 

Art. 46. O numero de ordem do :Protocollo é que deter
mina a prioridade do titulo, ainda que os outros títulos 
Sf'jão por alguma razão especial (art. 152) anteriormente 
registrados. 

Art. 4.7. Quando duas ou mais pessoas concorrerem no 
mesmo tempo, os títulos apresentados terão o mesmo nu
mero de ordem. 

Art. 48. O mesmo tempo quer dizer de manhã das 6 
ás 12 horas, e de tarde õas 12 ás 6 horas. 

Art. lt.9. Não se dá prioridade entre os ti tu los que 
lêm o mesmo numero de ordem. 

Quanto, porém, áii transcripções que tiverem o mesmo 
numero de ordem, prefirirá aquclla, cujo titulo for mais 
antigo em data. 

J.l<:IS DE 181i;) P \ UTE 11, ... 
J o) 
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Art. 50. Se a mesma pesson aprrsonlar mais de um 
titulo divcrw, os titulos terão numcros seguidos. 

Art. 51. Se mais de um titulo liil' apres<•nlndo pela 
mesma pessoa rrlatho ao mesmo ol>jcclo, o uumcro de 
ordem será o mesn:o aduicionado nus outros tilulos cbm 
as letras A, H, C. .. 

Art. 52. Tomada a dat:J da apresentação, c o numero 
de ordem no Protocollo, c rcpr<·duzidas a mew:a dala c 
numero de ordem no titulo apresentado, o omcwl proce
derá ao registro P' lo modo Sl'guinto. 

Art. 53. A pessoa, quo rrqner(~r a inscrip~ão ou lrans
cripçào de qualquer titulo, tlevcní apresentar aJ nllidal do 
rrgistru : 
~ t.• O titulo. 
§ 2.• O cxlracto do mesmo lilulo em duplical~, con

tendo todos os rrquisitos, quo para inscripç.üo c trans
cripção este regulamento rxige, o pela mesma urdem, 
em que são exigidos. 

Estes extractos serão nssignados pela parte ou por seu 
advogado ou procurador. 

Art. I'>'•. Sempre que o titulo apresentado fôr escriplo 
particular, no caso em que é ad•uissivcl (art. 8.• da 
lei), deverá ser apresentado em duplieata p;!J'a quo um 
dos cxPmplares fique archivado no registro. 

Art. 55. Sendo os extractos confnrmes tnn com o ou
tro, e além disto sufficientes (art. 5:3 § 2. •), o official fará 
a inscripção ou transcripção á vista dos mesmos extractos. 

Art. 56. Se, porém, os exlractos, conformes entre si, 
não forem sufficientes, o official fará o n•gistro, S!l[}
prindo pelo titulo o que fôr omisso no extracto. 

Art. 57. }?cito o registro, o official procederá assim: 
§ 1. • Fará no Protocollo a nota de - rcgbtrado no 

livro tal, numero tal, pnginas tal. 
§ 2.• Indicará no Indicador real os immovcis inscriptos 

ou lranscriptos (art. 33). 
§ 3." Indicará no Indicador pessoal as pessoas que 

figurão na inscripção ou transcripção (art. 34}. 
Art. 58. Tomadas as notas antecedentes c reproduzida 

no titulo a nota do- rrgistrado no livro tal, numero tal, 
pagina tal-o otlicial entregará á parte o ml'smo titub 
e um dos extractos, numerando e rubricando as folhat 
respectivas de um e outro. 

Art. 59. Outro extracto com o outro titulo, se o li· 
tulo fór escriplo particular (art. 5\.) serão archivados 
conforme o art. 79. 

Art. 60. No caso de avcrbaç.iío, o official procrdcrá 
1~a ftirmn !los arls. 57 § 1.", 5R (' 59. 



Art. G I. Sendo a hora de fechar se o registro , ne
nhum neto mais poderá ser praticado. 

O official no livro-l'rotocollo-, nc lugar onde tcnni
llar o serviço do dia, p~ssará certidão do encerramento. 

Art. 62. Se todavia ao chegar a hora do encerra
mento, se não tiver acab.Hlo algum registro começado, 
serú a hora prorogada ale esse rcgistt·o se concluir. 

Art. 63. Durante a prorogação, porém, nenhuma nova 
a prrscntação será admillida. 

Art. 6L Todos os titulos que em tempo forrm apre
scntauos e niío puderem ser registrados antes da hora 
do encerramento, ficao reservados para o dia seguinte 
c serão os primeiros que devem ser registrados. 

Art. 65. Os aetos da inscripçiio, t.ranscripção ou 
averbação, salvos os casos cxprcs;os neste r<'gulamcnlo, 
não podPm ser praticados pelos officiaes do registro ex
ollicio s1miio a requerimento das partes. 

Art. 66. Em geral e salvas as uisposiçõcs cspeci1\cs 
dc;;tc regulamento (art. 23!~ e 268), sfio partes !Pgitimas 
para requererem o rt>gistro aqnelles que transmi!tern ou 
adquirem algum direito por virtude dos títulos apresen
tudns, assim como as pessoas que os succeucm ou rcpre
scntiio. 

Art. 67. Considerão-so krceiros no sentido da lri 
todos os quo não rt,rem partes no contraclo , ou seus 
herdeiros. 

Art. 68. Os officiacs do registro não podem cxaminat· 
a kgalidado dos tilulos aprrsmtados antes de tomarem 
nota da ~ua apresentação c de lhes conferirem o numero 
do ordem, que lhes compete em rozno da data da 
mesma apresentação. 

A1t. 69. Tomada a nota da np1·rscntação, c conferido 
o numero de ordem, o official, duvidando da l1~galidado 
do titulo, pódr. recusat· o seu registro , l'ntrcganuo-o á 
Jlnrte com a declaração da duvida que achou pnra quu 
esta possa recorrer ao Juiz de Direito. 

Art. 70. Neste cnso, o officiill, na columna das anno
ta,;õl's do Protocollo, certificarü que o registro ficou adiado 
pela duvida quo cllc achou no titulo, a qual especifi
cará resumidamente. 

Art. 71. A parte, ju'ltando o titulo com a duvida do 
o!Iicial , o impugnando-a, requererá ao Juiz do Direito 
que, não obstante a duvida, mande proceder ao registro. 

Art. 72. Decidindo o Juiz de Direito que a duvida 
procede, o Escrivão do Juiz de Direito remcllcrá ccrlid ão 
do despacl.o ao ollicial, que cancellarú a apresentação, 
drdarando na columna das annotllçilrs qnr a duvida foi 
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procedente por despacho de tal dia, c archivará a 30-
bredila certidão. 

Art. 73. Sendo a dm·ida improcedente, a parte apre· 
sentará do novo o seu titulo com certidão do d~spacho 
do Juiz de Direito, c o olficial pt·ocedorá logo ao registro 
declarando na columua das annotoções quo a duvida foi 
improcedente por despacho <lo Juiz de Direito, datado 
de.. . • . . que lica archivado. 

Art. 7q. Pela fúrma determinada nos artigos ante
cedentes, procederá o otncial, quét· o litulo lhe pare.; a 
nullo, quér lho pareça falso, ou sobre ello occorra qual· 
quer duvida, do modo que fique sempre salvo p nu
mero de ordem, que ao titulo compele, o qual só será 
canccllado á vistl\ da decisão judicial , ou por accordo 
das partes. 

Art. 75: Todas as inscripçõcs o lt·anscripções aonde 
se terminarem serão assignadas pelo ofiicial do registro. 

Art. 76. Todas as averlJaçõ:Js serão numeradas, datcl
das o assignadas pelo otnciat do registro. 

Art. 77. Não são admissíveis para os actos do registro 
senão os títulos seguintes: 

§ t.• Os instrumentos publicas. 
§ 2. • Os escriplos particulares assignados pelas partes 

quo nelles figurão, rcconlll!cidus pelos olliciaes do ro
gistro e sei lados com o sei! o que lhes compele (a1 t. S. o 

~ 2. 0 da ld). 
~ 3. • O;; a c tos authcnlicos do:> paizes estrangeiros , 

lcgalisados pelos Consoles llrasill'iros e traduzidos com·· 
petentemente na lingun nacional. 

Art. 78. As averbações de que falia este capitulo com
prehendem a:; cessões, subrogações, extincção total ou 
]Jarcial e geralmente todas as occurrencias , quo por 
qualquet· modo alterem a inscripção ou transcripção , 
ou em relação á;; pessoas ou em relação aos immovcis 
que ncllas figurão. 

Art. 79. O;; papeis respectivos ao serviço annual dn 
registro serão archivodos com o rotulo do anno a quo 
pertencem, e divtdidos c:n tantos massos quantas são 
us classes seguintes: 

Extractos. 
Tilulos. 
Documentos. 
Uecisfíes sobre o registro. 
Todos os papeis de cada classe terão o seu rolulo 

·particular com o numero de ordem do l'rotocollo re
lativo á inscripção, lranscrip~ão ou avcrbaçao á qu'at so 
referem os mesmos papei:;. 
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Os papeis da mesma classe que th·crem o mesmo nnJ 
mero de ordem do Protocollo, serão reunido~ c emmas
sados em um mesmo rotulo. 

CAPITULO V. 

Da publicidade do rcgis tro. 

i\ rl. 80. Os officiars do registro são oiJI'igados: 
§ 1. • A passar us certidões rcq lll'ridas. 
~ 2.• A mostrar ás partes, sem pn·juizo da regula

ritlade do serviço, os livros do registro, tlando-lhes com 
urbanidade os esclarecimentos verbacs, q uc c! las pedirem. 

Art. 81. Qualquer pessoa é competente p1:ra rcquet'!'f 
as certidões do registm, sem importar ao cfficial o in· 
tcresse que ella possa ter. 

Art. 82. l\ccusando ou demorando o official a certi
dão, póde a parte recorrer ao Juiz de Direito, que de
verá providencia•· sobre o caso com toda a promplidão. 

Art. 83. As certidões serão passadas pelo official do 
registro sem depcndcncia de qualquc•· drspacho. 

Art. 81.. Quando o registro livc1· muita aflluencia de 
trabalho, J:Ódo algum dos sub- olficiaes do registro ser 
outorisado pelo Juiz de Direito a requerimento do offi
cial do registro para passar as certidões independente
mente da subscripção do mesmo olficial (art. 12). 

Art. 85. As certidões devem ser passadas não só dos li
vros do registro senão tnrnbem dos documentos archivados. 

Art. 86. As cerlidücs devem ser passadas conforme 
o quesito ou quesitos da petição que as requerer. 

Art. 87. Todavia, sempre que houver ioscripçã@ , 
transcripção ou avcrb~~ão, posteriores ao acto de qtw 
sn pede certidão, as quaes por qualquer modo o altc· 
rem , o official é obrigado a mencionar na certidão, 
não obstante a especificação do quesito , essa circums
toncia sob pena de responsabilidade pelas perdas c dum
nos resultantes da certidão ob ou sub-repticia. 

Art. 88. As certidões serão passadas com a brevidade pos
sível, não as podendo o official demorar por mais de lrcs ti ias. 

Art. 8!). Para ser (1vssivel a verificação da drmoru, o 
official logo q!lc receber olguma prli~ão de certidão dará 
á parto a seguinte nota : 

cc Certidão requc1·ida por F. no dia tal , mcz tal , 
anno tal. )) 

O oficial F. ou sub-officiül F. 



- 11[-; --

L\l'ITLJLO Yl. 

Dos emolumentos dos officiacs do registro. 

,\ rt. UO. A3 llt>sp••zas da lranscripç ilo incumbem ao 
utlquircnlc (art. 7.• % 2.• da IPi). 

Art. !JI. As d•''P~'WS <la in:'<~lipçfio rompl'tern ao tl<'
lf1.lor (nrt. 7 .• % 2.• da lt'í). 

AI t. u~. As llesprzas das an•rh:u;ões c cerlitlik,.<; per
tencem áqnelles que as rtqtH'I-crcm. 

Art. fl:l. Quando, pon"·m, o transmittente ou o r.rrdor 
fizerem as despczas que~ pdos artigos anleccdPntcs in
cumbem ao adquirente e ao devedor, terão contra estes 
direito rrgressivo por meio executivo. 

Art. !H.. Os officiacs do rrgistro lcvaráõ por cncla 
inscripção ou lrJilscripçüo 3:ji0CO; pdas avcrbaçfirs 1~500; 
pelas rerlirlões c busras o mesmo que os Tubdliães 
ptrc<'Lem (art. !J't. do H•·g. das custas). 

:\rt. !)5. Além disto, os lllt'Smos olliciacs porcdJcn.íõ: 
~ 1.• Por cada rt-fcrénda aos numcros do ord•~m e pagi

nas do nwsmo li no em que fizer a inscripç;lo ou transcrip· 
t~;1o tiOO rs. 
· § 2." Por cada rrferenr.ia aos numcros de orucm c pagi
tws dos outros I ivros 1 :t;OOO. 

§ 3.• Por cnda indicil~iío no indicador rcul ou pessoal, 
com prehendirlas todas :JS rcfcn·ncias 1:t11500. 

Art. 96. Quando as partes alt'lll da tran~cripção por 
rxtraclo quizercm a transcrip~·ão de t·crbo ad verbum lart. 
273), os rmolumcnlos st•rão duplicados. 

Art. !)7. Os o!ficiacs do re~istro são obrillados a lançar 
no titulo registrado c nas certidões a conta dos cmolumcn
tosquc perccbêrão. 

C.\PITULO Yll. 

Da responsabilidade dos officiaes do registro. 

Art. 98. Os principacs deveres dos officiaes do registro 
sUo os seguintes: 

§ t.• A nota da apresentação dos ti tu los com determi
naçi\o do seu numero de ordem, não só no Protocollo como 
no titulo apresentado lart. q5). 
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§ ~:.: Conferencia dos cx!r<~ctos c!llrc si c com o li!ulo 
(11rt. i)<>). 

§ 3.• Hrgistro do titulo com todos os requisitos que cs!o 
rc~ulamenlo exige. 

§ 1~. 0 lndica:Jio dos immoveis c pessoas no indicador real 
c pessoal (arts. 33 c 3~·). 

§ ã. • As averbações c rcrrrencias que c;te rl'gularnento 
IH'cscrcve. 

§ ü.• O preparo dos livros no tempo c fúrma que este 
regulamPnto determinn, pnra que possão sub~tiluir sem 
interrupção os livros findos (nrt. 1!.1). 

§ 7.• A guarda dos linos do rrgislro (art. !d). 
Art. !)9. Serão suspensos por um rncr. a nm unno os 

oCTiciaes do registro que infringirem os deveres n:feridos no 
<Jrti.:;o antecedente. 

Arl. 100. As outras infrac\Õ:?s do rrr,nlamcnlo serão 
punidas com suspensão por nm a lres mczPs. 

Art. 101. As sobreditas penas disciplinarPs não c~dmrm 
nos officiacs da responsabilidade criminal ou civil, em qui) 
incorrerem pelos seus actos, quando prinl'ipalmente dclles 
resulte falsidade ou nullidadc com pn•juizo dns pessoas 
interessadas no rrgistro. 

t.WlTlJLO nu. 

Do canccllamcnto do registro. 

Art. 102. O cancellamcnto dare ser feito por meio do 
uma certidão escripta na columna das averbações do livro 
n•spectivo, datada e assignada pelo official do registro, qua 
certificará o cancellarnento, 11 razão delle c o titulo em vir
tude do qual o mesmo cancdlamento fôr fPito. 

Art. 103. O cancellnrncuto refere-se ás inscripçúrs. 
transcripções e averbações. 

Art. 104.. Pódo ser requerido pelas pessoas as quaes o 
registro prejudica. 

Art. 105. Sómeule são babeis para o cancellamento os 
litulos seguintes : 

§ 1.• Sentença passada em julgado. 
~ 2.• .Documento aulhcntico, do qual conste o expresso 

consentimento dos interessados. 
Art. 106. Emquanto o registro não fôr cancellado, 

produz todos os ctfdtos legaes, ainda que se prove por outra 
maneira que o CQnlracto está desfeito, extincto, annullado 
ou rescindido. 
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Art. to7. O cancellarnr.nln da inscripçiío não importa 
n cxtincc;ão da hypothr.ca, que aliás não estiver cxlincta 
nos tcr:nos tio art. 2'~9, c ao credor é lieilo requerer nova 
inscripção, a qual ~ú valerá desde a sua dal<1. 

Art. 108. Outrosim, no caso do sc1· o cancellamcnto 
fundado na nullidadc dá inscripc;ão ou transcrip~ão e não 
na nullidadc ou solu~ão :lo conh·aclo, a nova inscrip~iio 
ou lranscripção só \'alel"í d!JSdc a sua data. 

Art. 109. O cancellamcnlo púdc ser total ou parcial. 

'I'ITULO 11. 

C.\ PITULO I. 

Di~posi('ües geraes. 

Art. 110. Não ha outras hypolhecas senão as que a lei 
n. 1237 eslabclccr, isto é: 
~ 1. o A hypothcca leg<~l das mulheres casadas, menores 

ou interdictos. 
Fazenda publica geral, provincial ou municipal. 
Corporações de mão-rnort:t. 
OITcndidos. 
Co herdeiros (art. 3. o da lei). 
~ 2. o A hypolheca convencional (art. 4. o da lei). 
Art. 111. Todavia não está derogada a hypotheca judi~ 

ciaria, a qual sem importar preferencia, consisto sómcnte 
no dirrito que tem o exoquente de proseguir a execução da 
sentença contra o& adquirentes dos bens do devedor con
demnado (art. 3. o§ 12 da lei). 

Art. tt2. Tarnbem subsistem, post<t que sem o nome 
de hypotheca, as obrigaçõl's reaes que a favor de certos 
creditos o Codigo Conunercial estabelece sobre os navios o 
mercadorias. 

Art. 113. A hypotheca é sempre regulada pela lei civil, 
ou seja cível ou cornmercial a obrigação que ella garante, 
ou srja a~gum ou todos os crc~orcs commcrciantes (art. 
2. 0 :la lei). 

Art. tU. Estão dcrogadas as disposições do Codigo do 
Commercio sobre a hypotheca de imrnoveia tart. 2." da lei). 

Art. 115. As hypothecas legaes ou convencionaes só mente 
se rrgulão pela prioridade, ou seja entre si mesmas, ou 
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eoncorte~ulo as convcncionnes com as lcgacs (art. 2.• § 
9.• da lm). 

Art. 1 J6. A prioridade é dctrrminada : 
~ 1. o Quanto á hypothrca legal das mulheres casadas, 

dos menores e interdictos- pela data da constituição das 
mrsmas hypothecas. 
~ 2. o Quanto ás outras hypolhecas !egaes-pcla preno

fnção e successiva inscripção {arts. 1!~9 e 152). 
§ 3. o Qutnllo ás h~·polhccas convcncionae.s --pela ins~ 

cripção. 
Art. 117. As llypolhecas ou são geraes ou espcciaes, ou 

rspccialisadus. 
Art. 118. As hypol.hecas das mulheres casadas, mrnorPs 

ou intcrdidos, são ns unicas hyp•)thrcas gcrl!es qtll' a lei 
J'l'<'Onhrce, bto é, comprchensivas de todos os bet!S pre
sentes ou ruturos. 

Art. f W. A hypolheca convencional é sempre especial 
sob pena de nullidade. Assim que, a quantia, que elht 
garante, deve ser determinada ou estimada. 

!'ú póde recahir sobre immovcis especificados e cxis
tt'nles ao tempo do contraclo (art. 4. o da lei). 

Art. 120. Devem ser necessariamente espccialisadas, 
1wra que pvssão ser inscriptas e para IJUC inscriptus possão 
Hller contra m terceiros, as hypothccas legacs : 

§ 1. o na fazenda publica. 
% 2. o Dds corporaçõrs de mão-morta. 
§ 3, 0 Dos olfendidos (art. 2. 0 § 10 da lei). 
Art. 121. A cspecialisação consiste: 
§ t. o Na determinação do valor da responsnbiliditde. 
§ 2. o Na designação dos immovcis dos re;ponsaYcis que 

· ficao especialmente hypolltccados (art. 3. • § 1l da lei). 
Art. 122. Considerão-so ospecialisadas o sómcnte de-

pendentes da inscripção para qull valhão contra os terceiros: 
§ t.• A hypotlteca do cohcrdeiro. 
§ 2. 0 A hypotheca judicial (arts. 223 c ~21). 
Art. 123. As hypothecas legaes das mulheres casadas, 

menores ou interdiclos, posto que Sf~ão gcraes, podem ser 
especialisadas; mesmo sem serem especialis~das devem ser 
iuscriptas; e posto f11Hl não iosr.riptas rHicrn contra os ter
ceiras desde a sua data (art. 3.0 § tl, e art. !I .o d~ ld). 

Art. 12~. Só póde hyptJthecar quem pôde all:car. 
Os imrRoveis que não podem fcr alheudos nilo podem 

ser hypothecado!i (art. 2.• ~~.o da lei). 
Art. 125. Estão om vigor as disposições dos arts. 26 c 

27 do Codigo do Commercio sobre a capacidade dos me
nores o mulheres c~sadas comrnerciantcs para bypolh<'ca
l'<'m os immon:is (art. 2.•% ;): da lei). 

::Hi 



Art. 126. O dominio superveniente rc\nliJa drsdc n 
inscripçJo as h)'IJOibecns conlrahidas em boa fé pelas 1ll'S
soas, que com justo titulo possuifio os iJ!anovcis llypolhe
cados (art. 2.• § G. • da lei). 

Art. 127. Não só o fiador, porém tarnbem qualf1Ul'r tcr
criro, pódc hypothccar os seus immoveis pela ubrigação 
alheia (nrt. 2-" ~ 7.• da lei;. 

Art. 128. No ra~o do que o immoYcl ou immoveis 
hypolherados connnrionnlmrntr pt1rl'çfio ou solfrão dete
rioração, que PS torne iusufficiPntcs para segurança da di
'itla, pódr. o rredor demandar logo n mesma dividn, se 
o devedor recusar o reforço da hypolhcra (art. 4.• § 3. 0 

da lei). 
Art. 129. Os conlrnrlos CPlchrados em paiz rslrangriro 

não produzem hypotl!r<''l sobre os bens sitund,Js no Brasilt 
salvo o dirPito cslalwlcr.irlo nos trnlnrlo~. ou se forPm eelc
brados entre brnsilt•iros, ou em favor uellrs nos ronsulados 
I'O!n as so\rmnirlarles c conrlições que C>ta lei prcscrrvo 
(art. 1,, 0 ~ '1·, 0 dn lt>i]. 

Art. 1:10. Qnando o pagamPnlo, a qnf' ~s1:1 sujdla a 
llfpothecn, f{ir ajustado por prestações, e o <k'icrlor deixar 
do s"tisfazcl' ai~HITHlS drl1.1s, tl'das se n•pntarúíi vencidas 
{art. 4." § 9." da lei). 

Art. 131. l~ira rntrnôi<lo qnc nrsse vrneimenfo s6 não 
romprchendem os jlll'll~ corre~pondent<•s no tempo ainda 
não decorrido. 

Art. 1:1~. Siin null:ts ns ll~Tolhrra:; r(•nYenrionncs cclc
ln·adas para g~ranlia rlc rli\'irlJs conlrahítlas anteriormente 
:i dal11 das rscripturas rlf' liypolhcca noJ qnan•nl:l dins pre
cedentes á l~poca l<•gnl da q•wbn (art. 2." ~ ll da lei). 

Art. ta~. Assim silo validus as hypolhccRs n•m·encionacs 
celebradas pena g:m111tia dt~ di\'idas conlrahídas no mesmo 
acto, ainrla qtte dPntrn <hs qu;>ren!a <lias da qurhra. 

Art. 134. 'J'odaYia .'fiO null:Js <~S insr.ripçiks 11 transcrlp
<;ões rrqtwridas depois da sPr.lt•nça da :JbPrtura da fal
lcnci:l. 

C.tPITCLO H. 

Da comtituição da hypothrco.. 

Art. 135. A hypolhPca convrncional não pótb ser cons
tituída scnüo por escriptura publiw, ainda que S('jào pri
vilegiadas as wssoas que a cotbli:uircm, pena de nu li idade 
(art. 4.• § 6.• da !ri). 
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Art. 13li. As outras ilypolheeas serão cousliluidas pelo 
nwdo seguiutn: 

§ 1." ileJo lermo de lulclla ou ruralcl!a, n <ksde a sua 
duta a hypoU:ec'' lt·gal elo 111enor ou interdiclu sobre os 
immovei:; do tutor ou curador. 

§ 2." llcsdc a morte da mãi, c por este facto a hypo
lheca legal co menor pelos seus bens malcrnos Sl'brc os 
irnmovris do p:ti. 
~ 3.• Pelo lilulo rlc ncquisiçiio, c desde que rlle iJ 

exigível a hypol hrca Ie;;nl du rucnor pu r seus bens <H.Ivcn
licios sobre os imrnovcis do pni. 

§ !~. 0 JJesdo o cusnmenlo, e p:1r csstl fac!<> a hypolheea 
IPga! dos rrtt•rwrcs lithns do pimeiro malriuwnio sobre os 
irnmovcis do pai ou rnãi que pa~são a segundas nupcias. 
~ 5.• Pela escriptura ante-nupcial, mas desde o casa

mento, a hypo!IH'CJ Ie;;al dJ ruullwr por seu dote sobre os 
imma\'ois do marido. 
~ G.• Pelo titulo de ncquisição, c desde quo ellc é 

cxigivel a hypollwca ll'gal d<~ r11Ulher cas1da pl'los brus, 
quo IIJo aconteçi'ío na conslan•~i., do malrimonio com a clau
sula-de não communhão, sob:·e os imnwvcis do m<~ridn. 

§ 7.• Pelo tilulo da nonwa~.;io on lll'lo krm:> ele lian«:a, 
f' desde a sua data a hyp.o\hcca l,•gal da fa:wnda publica 
sobi'C os imrnovcis dos s•~us rcspon,;awis, ou !iudorcs; pelo 
titulo da nomeação, c dl)Mlc a sua data a das corporaç<iPs 
d·~ rnão-morla sobre os iu11nnvcis dos seus rc~ponsavds. 

§ 8.• lkstle a d.~ta do crime a !Jypolhcca legal do oll'en
dido, sobre os imrnovds do criminoso. 

§ O.• Pela parlilha, c desde a sua data, a hypolhcca 
legal do cohcrdeiro sobre os irnrnovcis adjudicados para 
seu pagamento. 
~ 10. Pela sentença, c dcsuo quo clla passa em julgado, 

a l1ypolheca judicial'la. 
Art. 137. Os dotes ou contraclos autc .. nupt:iacs não 

valem contra terceiros : 
Sem cscriplura publica. 
Sarn expressa exclusão tia commuuhào. 
Sem estimação. 
Sem insinuação nos casos em tJUC u ld exi;;e ( <11'1, 

3: § 9.• da lei ). 
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C.\PITULO IH. 

Do ofljccto da hypotheca. 

Arl. 1:18. Só podem ser objectu da hypolh'cca-por si sós: 
§ t .• Os immov<'is propriamPnto ditos, ou qno o são l'ur 

sua natureza, i!lto ó, os prodios urbanos c ruslicos. 
~ 2. o O dominio dirccto dos brtH emphitcuticos. 
§ :l. o O dominio o til dos mrsmos bens indcpendent••

mente de licl'nça do senhorio, que não perde, no caso de 
alienação, o direito de opção. 

Art. 1:3~. Pódc ser objt~do da hypothcca, mns junla
nwutc com os immovcis, a que pPrtencem, os acct·ssorios 
dos immoveis, ou os immovei~ por dt•stino. 

Art. 1 '~O. Considerão se acce•sorim; dos immovcis agrí
colas e só podem ser hypotheradus com estes immovds: 
~ 1.0 Os inslrumcnlos d·~ lavour·a o os nlcnsilios das 

fabricas respectivas, adhercntes ao súlo. 
~ 2.• Os e,;cnHos e aninti.H'S respectivos, quo forem 

cspccilicados no contracto. 
,\rl. 14 L Fica cntcndidn que nJo sãn ohjcctn da hypo

lht~ca os inrmovei5, assim cham•Hlos pelo objedo, a IJUO 
~e applicão como sãu : 

O usu frmto. 
As s<"nidf!es. 
As aeçõus de rcivindicat;üo. 

C.\PITULO n'. 

Dct comprehensão da hypotltcct,. 

Arl. f 'd. A hypolhcca comprchendc: 
~ t.o O immovcl 1;om lodas as su:~s pcrlcn':·ilS c scrvi

dôes aclivos. 
~ 2.• Os acccs>orios hypothccados com o mesmo im

movei. 
~ 3. 0 Todas as bcmfcilorias que accroscorcm ~o immo

vrl depois de hypolhecado. 
~ tL" Todas as accessõcs naluraes, que sobrevierem, nas 

IJUacs se cousiderão ir,cluidas as crias das escravas hypo
lhccadas. 

§ 5.• O preço que no caso de sinistro é dnvido pelo segu
rador ao segurado, ni1o sendo applicado ás reparações d\) 
immo\'CI hypolhccad\), 
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~ ti. • ,\ iullcmnisa~~ão em r<túo da desu propriarüo por 
necessidade ou ulilidudc publica, ou em razilo de pertla 
ou dcl!•riorot;iio. 

Art. 143. Na gcucrica disposição do artigo anleccdcnlo 
se subentendem: 

§ 1. o 0,; novos ediHcios construidos no solo bypolhc
cado. 
~ 2.' A consolid;,ção tle um domínio com outro; IJUando 

os immoveis fol"t•m t•mphitPuticos. 
~ 3.• Os terrenos adquiridns pdo devedor o incorpora

dos Pxpressa ou tacilarncnto ao immovel hypothccado. 
~ '~- • Os tenenos do alluvião qual<tuer IJUc st•ja sua cx

Lcnsào c irnporlancia. 

c.\PlTULO \'. 

Va prenota(ào c cspcdatisaç,!•.l. 

s::o .. :.\o t. 

Art. I H. A lei cnncPdc para 1~s; crialisa~ão e i nsnip~üo 
das hypothccas legacs da fatenda pub!ic<t, corporaçües do 
mão-morb c oiTentlidos, ussim como para iuscripc:ão d,I 
hypolhl'ca lcgul do cxecttwnle o cohcn.lciro um pruzo 
ra:wavcl que não excederá de 30 dias ulcis ( arL U. • ~ 
27 da lei). 

Art. H:>. Este prazo é determinado pelo Juir. do m-
rdto. . 

Art. Hü. Com o lilulo da constituição da hypolheca, 
ou com documento authenlico quo possa provai-a, se niutla 
não houver titulo ou a hypotheca deprmder de algum facto 
( ;u-t. 136 §§ 2. o, '~-· c 8.•), será requerida a concessão do 
prazo. 

Art. H7. Concedido o prazo lerá lugnr a -prenotação 
-da hypolheca pelo modo, que os nrtigos seguintes dclcr
minilo. 

Art. 148. O ollicial do registro apontará no P•·otocollo 
o no titulo ou documento do tJUC trata o art. U6, a data 
da apresentação, o o numero de ordem ttuc em virludo 
dcllu coJUpclc <1 llJpol.hcca, 
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Art. HU. O referido mtnwt·o dt! ordem volt-r[J súmrnlc 
até ser lindo o pt·nzo concedido, se untes dclle não fôr ell'cc· 
tunda a inscripçfio da hypotheca. 

Art. 150. O prazn conecclido conta-se não do despacho 
do Juiz de Direito, mas da data da constituição da hypolltcca 
(art. 136). 

Art. 151. O Juiz de Direito de>c dcclarat· no seu despa
cho a sobredita data. 

Art. 15:?.. ElT•\ciU<.oda a in:;crip~ão da hypollwca: 
§ L• O numero de ordem dn prenotação so turn.1r;í ddi

nilivo, c prevalcccní contra lodo,; os titulo.; posteriormente 
apresentados c antPriormentc l'l'gislrados. 
~ 2. o Ag hypothecas apre,;enladas anlerio!'lncnlc dt•nt.ro 

do prazo da prenotação nüo lerüu clfcHo quanto <i hypo
theea rm~notada ~~ inserip!a. 

Art. t:i:l. Nc1 column:.• dils nnnol.11~Õ"S do Proloeollo o 
ofiidal do rc!-(istro lanç.<ira u nota scguiÍ1tc: 

« Prenotat;<io durante o prazo [tal) que corre do dia 
t 1!, nH.Hcado pelo Juiz de ))irei\ o por despacho de tal data, 
o qual desp:1eho com o requerimento respectivo lica pol' 
mim archivado. » 

Dat". 
Oofficial F ... 
Art. 154. Se findo o prnzo mat·cado, a hypolheca JH'eno

lada não for inscripla, o otllcinl do registro, a requerimento 
da parto interessada eNlilicará abaixo da nota do artigo 
anlecedcnlc-quc pllt' ser llndo o prazo c a requerinwnto 
de F., a prenotação está canccllada-c datará c assignará 
esta certidão. 

Art. 155. Se houvrr o rPgistro, o oficial do rrgislro pro
ccd1•rá conforme os arts. 1~5 e srguintes. 

Art. 156. O mc>rno pruersso dos artigos antecedentes 
é applicavcl á prcnnta«;üo para inscrip1;fio da hypolhcca do 
cxcquenlc e do co herdeiro (art. \)." § 27 da lei). 

SECÇÃO 11. 

Da {úrma da espccialisaçãa. 

Art. 157. Compele: 
~ 1. • Ao Juizo de Orphilos a espcdalisação da hypolhcca 

legal do menor ou intcrdiclo. 
§ 2. o Ao Juizo dos Feitos a CSJleciulí~a~ão da hypolhccn 

kgal lia f<tzcmla vublica. 
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~ 3. • Ao Juizo da Provedoria, a cspecialisação da hy
pothrca leg<~l das corponu;ões de mão-morta. 
~ 4. • Ao Juizo do Civcl, a cspeciulisação da hypolheca 

lc~al d:J mulher casada, o dos oiTendidos. 
Art. 158. Sün competentes para requerer a especi;Jlisa

c;:.fio da hypothacu legal da mulher casada, dos menores, o 
inlPrdictns: 

% 1. o 0.; responsavcis. 
~ 2. • 0,; adquirentes (art. 10 ~ 11 da lei). 
Art. 15!1. A espccialisaçãfl da hypotheea leg.1l <la fa

wnda puhliea deve ser rnc111eridn: 
S 1." l'elos responsavris ou ~eus fiadorPs. 
~ 2." Pt•lo empregado designado pdo ~finistcrio da 

F;tll'nda o da Fazenda l~cral. 
§ :3. • Pdu empregado dPsignado pelo Pn·sidcnlt~ da Pro-

linda a da Fazenda Proviueial. . 
~ '•··" Pelo nmpl'l'gatlo designado pela C.arnara l\Iunieipat 

a da Fawnda Munidpal. 
Art. 11i0. A espcciali,nçiio da hypothera lrgal das cor

pnraçfies de mão-morta dc•vr srr IWI'II'nda pdos rl'spon
savc·is, ou pelo Promotor de C<lflCllas ou pl'lo Prc)(~llrador quo 
as nH'smas t~orporaçiit~s para esse fim nomearem. 

Art. 1Gl. A especialis;u;ão da hypolh,~ea dos oiTendidos 
ptíde ser requerida ou pelos respons:~vcis, ou pelos ciTen
didos. 

Art. 1G2. Heqnrrida a rspecialisnçiio por meio de pefi. 
çiio na qual a parte devo demonstrar c estimar o valor da 
re;;ponsabilidade, c de;.ignar c estimar o immovcl 011 

irnmvveis que hão do ficar espceialmenlc hypollwcado,;, o 
Juiz mandaní logo procc1lrl': 

1. o Ao arbitramento do valor d:~ rcsponsnhilitbtk. 
2. 0 A' avaliaçã,o do immovel ou immovds dl'~ignados. 
Art. Hi.1. A dita petiç::lo deve ser instruitla de dneumcn-

to, nm que se fun1la n rstimação da responsabilidade, 
assim como da relação dos immovo·is, que o rest'OIISa\·el 
possue, se outros clle tiver, alórn dos dúsignados na pe
liçi'lo. 

Art. f6'~. O arbitramento do valor da responsabilidade 
e a avaliação dos immoveis dc•si!{nndos serão feitos por 
peritos nomeados pelo Juiz a IIPI'ilzimento dus partes. 

Art. Hi5. N<io eaJ'cca de arbilramrmlo o valor da rcs
ponsabiliJadt~ da hypolhnca legal da mulhm· casada pelo 
seu dole, porque esse valor consiste na estimação constanl" 
da escriptura ante-nupcial (art. 3. 0 ~ 9. 0 da lei). 

Art. 166. No mesmo caso eslá o valor da rcsponsahili
dndo da hypothecn da FazPnda Publica quo será o mesmo 
valor da fbnçn quo presl11o os rcsponsa,·eis. 



Art. 1Gi. O valor da r11sponsahiliua!b lrgal das hypo
lhecas dos menores. inlerdiclos, mulheres ca,;adas, c cor
porações de mão-morta, será calculado tendo-se em 
allenção a imporlimcia dos brns e os rendimentos, que o 
responsavel ha de receber e deve accumular nlé ser finda 
a tulella, curatella, ou administração. 

Art. 168. No Yalor da respnn~;abilidade da hypolhcca 
kgal dos menores c interdictos 11:10 serão computados os 
immoveis. mas súmentc os outros bens. 

Art. 16!). O yalor da l"<'~ponsabilidadc do rriminosr1 S<'f<Í 
C"a\culado conronue as regras ddenninad:Js no Ct•digo 
Criminal, 

Art. tiO. f, rhilrallo o valor da rcsprnsabilidadt\ sah'os 
fiS casos dos arts. Hi5 e Hili, 11 avaliados os immovcis dc;ig
uados, o Juiz ouvirá as parlc.; <'On,·etlt1ndn a r.adt\ uma 
!,R hor;IS para dizerem o que lhes convier: 

1. 0 Sohre o valor da rrsponsnbilida!le. 
2. o Sobre n qualidade c su:Tidt•n:·ia dos ímmowi,; tl,,sig

nados. 
:1. o Sobrn n avaliação rios i mmowis designados. 
Art. 171. l,ogo qno as parl\'5 tiverem ulle;~;ado o srn 

rli1''1ito, o Juiz, homolor:nnrlo, ou corrigindo o arhilranwulo 
c n avaliaç.;io, c acl~<tn•lo livres r sullieil1rtl<'S os hens rksig
nados, julganí n r•specialis'l~·;io por senl•!nÇa c mandará 
rtuese proceda á inscripção da hlpothecalegal(tal), pPio valor 
(tal), sobre o immo\·cl (.tal) ou immo\'eis (t&e:;), do res
poasawl (tu!). 

t\rt. 172. O Juiz ó obri:;ndo a cspccilir<~r na sua scn
lenç.a a denominação, a sil t~açJo, c caraderisticos dos im
movfoi,;, que Yão s1•r ins•Tiplo>. 

Art. 1i3. Se o Juiz, homologando ou cord~ín!lo o arbi
tramento c nvali<•ção, achar lodavin que os immovcis 
designados ou não siio liH<'S ou não sãt1 sufficit>nlrs, e o 
responsan~l tiver outros inunovd5 além dos designados, 
mandarei procede1· á aHlliacfio dclles. 

A1·t. t7r... Do dcspac h o do Juiz : 
1. • Que homologa ou corrige o arbitrJmento c nvaliação. 
2. • Que julgil ou não julga livres ou sufficionlm os im

moveis. 
Haverá aggravo de petição ou instrnmento. 
Art. 17::>. [\;ão obstante o aggra\·o procPder·se-lía :i :!HI

Iiação. 
Art. 176. Feita a nvaliação c achando o Juiz quo os 

immoveis são suffidenles julgará Jior sentença a cspt~cia
lisaçD.o, mandando que se proceda á inscripção da hypo
lheca legal (tal), pelo valo1· (tal), sobro o immovel (tal) 
ou ímmovcis (tar~). do rrsp(ln5aw\ (In!) . 



Art. 1i7. Se ilC tratar da esp~cialisação da hypotheca 
lt'{.ral da mulher casada, menores e interdictos, tl os immo
wis de~;ignados forem insufficicntes, c o responsavcl não 
tiver outro.~ além desses, o Juiz julgará improcetlente a 
espccialisação 

Art. 178. Se, porém, a espeeialisação fôt• de outras hypo
thecas legaos, que não as do arti~o antecedente, e o immo
n~l mr in~ufficiente, e o rt'o;ponsavel ni\c tiV•'r outros, o Juiz 
julgará a especialisação, rNiuzinclo a lrypolht>ca ao valor 
tio immovel existente, salvos os privilf•gios sobre os ontros 
bens du devedor, não susePpliVtlis de hypolheca· (art. 5.• 
§ 2.• da Ild). 

A ri.. 17!l. Quanclo al;.?;lllll elos i mmovl'is clP~i:.:nadns li'> r 
situado IC'1ra do Iur,:ar aonde s" pro~:ede á cspedalisa~·ão, o 
Juiz, por via de precatoria, n•quisilar:í a avaliação delle 
ao .Juiz 1ln lugar, e vindo ella procedrní eomo delcrminiio 
os art.;;. 170 o se~uintt"s. 

Art. 180. Concluída a PSpt"eialisaçiiv, se dará :í parto 
sr.nlenc;.a della. 

Art. 181. Esta sentença será simples c não podcr;i 
conte1· senão n S!mtnnc;-rr ou seutrn~:.~s de qun tratao os 
arts. 171, 173, 17H, assim eomo a dcdsão do aggravo 
(art. 171). 

Art. 18:!. Se na eseriplura d(>(al forem expres~amente 
uHmcionarlos oi imrnoveis do marido que devem garantir 
o dote, sú nesses irnmovei~ e indcpmtdcnlemcnte de dcsig
ll<tção, deve recai! ir· a inseripçiío da hypotlwca. 

Art. 18:1. No cnso do artigo antecedentt·, sendo reque
l'icla a cspeçialisação tia hypothcca legal da mulher 
easada pt)Jo seu dote, o .luiz ;í vista da cscriptnra aute
nupcial, e se dclla constar a estimação do do!.c, c a espe
eilicação dos immoveis , que garantem o mesmo dote, 
julgará por· sentença a espceialistlção e mandará quo se 
proceda á inscripção da hypotheca Irgal tal pelo valor tal, 
(a estimação do dote) sobn1 o immovel tal, ou immoveis 
tacs (os dcsignadoi na l'Scl'iptura ante-nupcial), do rcspon
savel tal. 

Art. 181. Todavia se o marido ou os seus credores se 
oppuzerem a que sejão especialisados os irnmoveis designa
dos no contraeto ante-nupcial por ser a sua importancia 
excessivamente superior á estimação do dote, o Juiz pm
e~derá á espccialilmção, não conformo o artigo anlect~dcnle, 
mas eonforme os arts. Hi4- e seguintes. 

Art. 185. São applicaveis ás hypolhccas legars, logo 
que forem espccialisadas, as disposições relativas ás hypo
thccas convcncionaes ou cspeciaes. 

Art. 186. Assim tornando-se insutnc:ienlcs os immo,eis 
I.F.IS DF. JS6a 1'.\IITF. 11. l"i 
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tnscriptos para garantia da hypothcca espccialisada, p(;dc 
se requerer o reforço da mesma hypotheca. 

Art. 187. No caso do artigo antecedente, justificado o 
facto, proceder-se-ha á designação do outro ou outros 
jmmoveis do responsavel pela fórma determinada nesto 
capitulo. 

CAPITULO VI. 

Da inscripçtlo da llypotlteca geral da mulher casàdo, 
menores, e interdictos. 

SEf.ÇÃO I. 

Da in.,cripcào da hypothecá geral da mulher casada. 

Art. 188. A inscripção da hypolhcca legal da mulher 
casada deve ser requerida pelo marido. 

Art. 189. Se, oito dios depois de constituída a hypo
theca da mulher casada, o marido a não inscrever, podem 
requerer 11 sua ioscripç.ão o pai, ou o doador, ou qualquer 
parente da mulher. 

Art. 190. O Tabellião em cujas notas se fizer escrip
tura de clote ou doação a favor da mulher casada com a 
clausula de- não communhão-, o outrosim o Escrivão 
da Proveuoria que registrar testamento contendo legado 
ou herança a f1•vor de alguma mulher casada com a 
clausula de- não communhão-, devem notificar ao 
marido para inscripção da respectiva hypotheea legal da 
mulher. 

A' margem da nota ou do registro, o Tabellião ou o 
Esm·ivão certificaráõ a dita notificação. 

Art. 191. O testamenteiro é tambem obrigado a reque
rer a inscripção da hypothcca legal da mulher casada, 
proveniente de legado ou herança instituída no testamento 
de que elle é executor, se, dentro de trcs mezes contados 
do registro do testamento, não estiver a mesma hypotheca 
inseripta pelo marido, pelo pai ou por algum parente da 
mulher. 

Art. 192. Incumbe ao Juiz da Provedoria ordenar a 
notificação de que trata o art. 190, se ella nlio estiver 
feita, e punir o Escrivão pela falta dalla. 
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Art. 193. O Juiz do Direito om correição verá se fora o 
feitas as notificações do art. 190, c punirá os Tabclliães u 
Escrivães omissos. 

Art. 19~. Outrosim, o Juiz de Direito em correição, 
vendo as notifict~ções do art. 190; e iulormando-so de que 
não está ainda inscripta a rcspecli v a hypolheca legal <li.t 
mulher, constrangerá o marido a fazer a dita inscripção. 

Art. 195. O testamenteiro. que não fizer a inscripção da 
bypotheca legal da mulher, no caso do art. 191, perderá 
a favor dclla a vintena que lhe competiria. 

Art. 196. Não serão julgadas cumpridas as contas do 
testamento, não constando dos 11utos certidão da inscrip
ção da respectiva hypothcca legal da mulher. 

Art. 197, Os Juizes, Tabelliães c Escrivães que forem 
omissos licão sujeitos á responsabilidade criminal ou civil 
que da omissão resultar (art. 9. o§ 21 da lei). 

Art. 198. O marido, além da responsabilidade civil, 
fica pela omissão da inscripção sujeito ás penas de cstcl
Jionato, verilicada a fraude, a qual se presume, se no caso 
do alienação de algum dos seus immovcis elle não decla
rar a responsabilidade quo tem pelo dote ou doação exclu
siva da communhão. 

SECÇÃO 11. 

Da inscripçào da hypotheca geral dos menores a 
intcrdiclos. 

Art. 199. A hypolhcca legal dos menores c iulcrdiclus 
do v e ser requerida: 

§ 1. o Pelo tutor ou curador, oito dias depois do assig
nado o tet·mo do tutella ou curatclla, o ainda mesmo antes 
do exercício dellas (art. 9. 0 § 12 da lei). 

§ 2. o Pelo pai ou mãi oito dias depois do cunslituida 
a hypothcca (art. 136). 

Art. 200. Se, findo o dito prazo, o tutor, curador, pai 
ou mlii não inscreverem a hypolhcca legal do menor ou 
interdieto, póde ser ella inscriplu por qualquer parente 
do mesmo menor ou interdicto. 

Art. 201. O Escrivão de Orphãos, quando fôr assignado 
algum termo de tolella ou curatella, ou quando o pai do 
algum orphllo prestar o juramento de cabeça do casal notl• 
ficará ao tutor, curador ou ao pai para inscripção da hy
potheca legal do menor ou interdicto. 
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A' margem do termo de tntl'lla, curatelln ou juramento 
do cabeça do casal o mesmo Escrivão ccrlillcará a dita noti
ficação. 

Art. 202. O Tabellião em cujas notas se fi7.Pl" f'scrip
tm·a do doação a favor dn r.lgum menor, ou interdkto, e 
outrosim o Escrivão da Provedorin, que registrar testa
mento contt•ndo legado, ou lu~rauça a favor de algum 
menor ou intcrdicto dcveráo rernettcr ao Escri\'ãO do Or
phiios um certificado contendo : 
~ t.• O rlOmc e domicilio do dor~ elo r ou lt>slador. 
~ 2." O nome, fillaçfio õ domicilio do menor ou inter

dicto. 
~ 3. • O objecto da doação ou legado. 
§ 4.• A data da rseriptura de donção c da 11berlura do 

testa menlo regislrnrlo. 
O Tabcllião c o l·~~erivãn ú margem da nota ou registro 

certificar:\ a rcmrssa do certilieado. 
Art. 203. O Eserh·;io dt~ t lrphüos recebendo os ccrlilica

dos do artigo antecedente proceder;\ assim: 
§ t.• So o menor mr orplúo clll pai c ninda não tiver 

tutor, o Escrivão aprt!scnlará o cr~rlificado ao Juiz de Or
phãos para que haja a no.ncaçfio do tutor. 

Nomeado o tutor procedení o Escrivfio conformo o 
ill't. 201. 

§ 2.• Se o menor j<i tiver luiOI', o Escriv1ío ajuntarú nos 
autos o certificado para que o .Iuiz providencie sobro a 
arrecadação da doaçilo, legado nu henwr;a. 

§ 3. o So o menor tiver pai c houver inventario, o Escri
vão proceucrá como no caso do artigo antecedente. 

§ 4.• Se o menor tiver pai, mas não houver inventario, 
e }~scrivão, nuloando o ccrlilicado, o nprescntani ao Juiz 
para ordenar o que for <l1l direitl•, e litriÍ ao pai a no
tificação do art. 20l. 

Art. 20.1. O lc~tanwnleiro ó lanJbem obrigado a l'C!JUe
rcr a iP.scripção da hypotheea legal do menor ou intcr
dicto proveniento de legado, ou her.1nçn instituída no 
testamento, de que cllc é cxeculM, se dentro do lres mc
zes contados do registro do leslatnt>nlo não estiver a 
mesma hypotlleca inscripla pelo tutor, curndor, pai ou 
parente do menor ou interdieto. 

Art. 205. Incumbo ao .Juiz da Provedoria ordenar a 
remessa do cerlificr~do de f!U\J trata o art. 202 c punir o 
Escrivão pela falta della. 

Art. 206. Incumbe Dn Juiz do Orphãos cumprir o 
fazer cumprir ns disposit;ii!'s do nrt. 203 c conslranget· 
o pai, tutor, e curador a fazer a inscripção da hypothet!a 
kgtll dos mcnort>s on interdidns n;1o jul~;mdo as par li lhas, 



c nem ns c:ontas da lntdla c curalr~lla sem que dos autos 
eonsto a certidão da mesma inscripçüo. 

Art. 207. O Juiz du Direito em correiç;io vení se fort'lo 
cumpridas as disposiçiks dos artigos antPcerlcnlr•s o pu
nirá o& Juizrs, Tabclliiies o Escriv<'les omissm, constran
gendo o pai, tutor ou curndor, :1 fazert>rn a in8cripção da 
hypotlwca )pgal do menor ou interdiclo. 

Art. 208. lncumbr~ ao Curador grral dos orph;ios pro
mover a cxecnçi'in das dispo~içõr•s rios arlil-(oS antr-crrlr·nll'", 
o a cffcctiva inscripção d.t hypolheca le1;i!l dos !lli'IWn·s " 

inlerdictos. 
Art. 20!). O lcstnmrnleiro (\111"' não fizr'l" a in:;cripçiio da 

hypotheca Je~al dos mcnon·s n ínll'nlirln", 110 cn'o dn 
art. 20~. perderá a r .• vor dos mr>mos nwrwr••s nu inlf'r
dictos u vintena que llw competiria (ar!. !1." § 22 da IPi). 

Art. 210. Não serão jul:.:acla~ cumprida~ ''' r·nnl;~s d11 
t"starnenlo nllo const;tndo dos autos cerlidiio da hypoliHTa 
legal dos menores ou inkrdielos. 

Art. 211. Os Juizrs, Curador.~s g1~rans, Talwllifies on Es
criwics que forem omissos, fieão sujl'itrH :í rt·spons:rhili
dnde criminal ou civil que da ombs;io resu!!ar (art. !l." 
§ 2l da lei). 

Art. 212. O pai, tutor ou curador, al1~rn da rPsponsa
bilidade civil, ticiio sujeitos twla omis,;;io 1L1 inscrirç<io 
ás penas do cslellionaln, Vl~riliearla a f'raudn, a qrwl se 
presume no caso da alienação de a!gu11s rln'i seus irumoveis, 
se clles não deelararmn a responsabiliLiaue !Jlle tem f'el<~ 
administração, tulella ou curalella. 

stm.;:\ o m . 

Da {úrma da inscripçtlo das !typothccas gerrtcs. 

Art. 213. A inscripção destas hypolhecas deve conter 
os seguintes requisitos: 
~ t.• O nomo do responsavel. 
SI 2.• Seu domicilio. 
S;i 3. • Sua profissão. 
~ ~-· O nome da mulher casada, do menor ou intcrdicto. 
§ 5.• Seu domicilio. 
§ 6. • Sua filiação. 
§ 7.• A razão da responsabilidade. 
~ 8.• A data da responsabilidade. 
-~ 9." Avcrbaçlics. · 



Art. 214. Esta hypolheca deve ser requerida: 
t.o Com o titulo qu11 a constitue ou documentos aulhcn. 

ticos que possão provai-a quando a hypothcca depender de 
algum facto (art. 136). 

2. 0 Com os eltractos exigidos pelo art. 53. 
Art. 215. A inscripção será feita na fórma determinada 

nos arts. 45 e seguintes que rrgullio a oi"df1m do serviço e o 
processo da inscripção com a seguinte diiTcrença: 

Quando a hypotheca não tiver titul<>, mas ftk provada 
por documentos authcnticos, as notas de QU<l lratão os 
arts. 52, 57, 58 e 59, serão r~itas em um dos extractt:s, o 
os sobreditos documentos ficaráõ archivados com o outro 
cxtracto. 

Art. 216. A inscripção clm.tas hypolhecas gt'l"aes não 
carecem de reno\·a~ão, mas subsistem !JOr todo o tempo do 
casamento, minoridadc 11 intrrdicção: ainda mais, ató 
um anno depois da cessação da tutella, ctiratella ou sepa
ração dos conjuges; c finalrnent11, além desse anno, se 
l10uver qucstõ0s pt~ndentcs o cmquanto não forem deci
didas. 

Art. 217. No caso de serem cstns hypothccas espcciali
sadas, a inscripção dellits, como hypothecas geraes, nãG 
será cancellada senão drpois de etfeduada a inscripçlio no 
livro das hypolhccas especiaes ou especialisadns. 

CAPITULO VIl. 

Da inscripção das llypotlwcas especiaes ou especialisada&. 

Art. 218. A inscripção destas hypothccas devo conter os 
seguintes requisitos: 

~ 
t.o Numero de ordem. 
2.• Data. 
3. • Nome, domicilio e profissão do credor. 
4. • Nome, domicilio c profissão do devedor. 
5.0 O titulo, sua data, e o nome do Tabellião que 

o fez. . 
§ 6. 0 Valor do credito, ou sua estimação ajustada pelas 

partes. 
§ 7.0 Epoca do vencimento. 

18.• Juros estipulados. 
9.° Freguezia em que é situado o immovct. 
10 Denominação do immovcl se fôr rural ; a rua e 

numero delle se fôr urbano. 
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~ 
1 f. Os caracterisllcos do immovet. 
12. Averbações. 
credor, C:llém do domicilio proprio, poderá designar 

outro onde seja notificado (art. 9. o § 24 da lei). 
Art. 219. Esta inscripção será requerida e feita pela 

fórma determinada no art. ~5 e srguintes que rcgulão a 
ordem do serviço e o processo do registro. 

Art. 220. O titulo, porém, com o qual devo ser requerida 
n inscripção da hypothcca especialisada, deve ser a sen
tença da especialisação. 

Art. 221. Pilra o dito titulo será transportado o numero 
do ordem dtt prenotação (art. 152). 

Art. 222. Inscripta no livro n."2 a hypolheca cspecia
Jisada, será cancnllada a inscripção da hypolhcca geral 
respectiva no livro n.• 3, referindo-se na columna das aver• 
bações deste livro o numero de ordem e paginas do Proto
collo e livro n. o 2, relativos ri hypolheca especial, e no Jivro 
n.• 2 se fará tambem reciproca referencia aos numeros de 
ordem e paginas do Protocollo e livro n. • 3, relativos á 
hypotheca geral cancellada. 

Art. 223. A hypolheca legal do coherdeiro considera
se especialisada pela partilha, e será inscripta pelo valor 
da mesma partilha sobro o immovel nella adjudicado ao 
pagamento do coherdeiro. 

O titulo para esta inscripção será o fot·mal da partilha, o 
para esse titulo será transportado o numero de ordem 
da prenotAção (art. 152) . 

.\rt. 22ft.. Tambem se considera especialisada pela im
portancia da sentença a hypothcca judicial, a qual recahirá 

·nos immoveis do de\·edor condemnado, existentes na posse 
dclle ou alienados em fraude da sentença, designados 
pelo exequenle nos extractos do art. 53. 

A sentença será o titulo que servirá para inscrtpção, e 
para esse titulo se transportará o numero do ordem da 
prenotação (art. 152). 

Art. 225. Se sobre o immovel hypolhccado houver já 
outra hypotheca inscripta, o official do registro deverá na 
columna das averbações referir o numero de ordem da 
inscripção anterior e no titulo certificar que a hypotheca 
inscripla é 2.a ou 3.• referindo tambem o numero de 
ordem da hypotheca anterior. 

Art. 226. Quando por um mesmo titulo forem hypothe
~ados diversos immoveis situados na mesma comarca, a 
inscripçilo será uma só, sendo· porém no Indicador real 
tantas as indicações quantos são os immoveis hypolhe
cados. 

As ditas indicações terão rcferencia reciproca. 



Art. 2:!7. S1! os immoveis hypolhecados peln lllrsmo 
titulo forem situados em di\·crsus comarcas, será a hypo
theca inscripta em todas as comarcas. 

Art. 228. Se um e o mesmo irnmovel fôr situado em 
comarcas lirnitrophes a iuscrip~ão lerá lugar em todas 
c! las. 

Arl. 229. Se o titulo fôr de transmissão do immovcl com 
o pacto adjecto de hypotheca para firmeza da transmissão 
haverá além da transcripçuo no livro 11. 0 !~, inscripção no 
livro n. o 2, com refercncia reciproea 

Arl. 230. Feita a inscripção da hypolheca, ella subsisto 
ninda mesmo que por superveniente divisão judiciaria a 
frrguezia, em que o immovel inscriplo está situado, passe a 
fazer parte de outra comarca. 

Art. 2::11. Não serão incorporados na~ escript.uras de 
hypolheca como até agora as certidões negativas de outros 
hypulheeas. 

Art. 232, Podem ser incorporndas nas cscripturas de 
hypolheca as cerlidúes negativas d0 qualquer alienação do 
iu.uwvcl hypolhecadn, feit,l pelo devedor. 

ML 233. A ir.scripção das hypolhecas especinlisadas 
deve ser rcq uerida pt'lil~ pessoas que são competentes para 
requerer ll espt~eialbi!t:iio (art. I 5~ c seguintes). 

Art. 23'L Podem requerer a inscripção da hypotbeca 
especial OU Ctlll\'CilCIOllal: 
~ 1.0 O credor. 
~) 2. 0 O devedor. 
§ 3. • As pessoas que os rt!presenlão, ou compar(!Ção 

JWr parte tlelles ainda que sem procuração. 
~ 4. o Todas as pcssoos qutJ tiverem interesse na ins

cripção. 
Art. 235. W nulla rat1icalmentc a inscripção q•1c não 

conlive•· os requisitos do art. :!18, exceptundos os§§ 1. o, 
2.o e 11, assim como a dPelaração da - profissão do 
credor c devedor exigida nos§§ 3. o c 4. o 

Art. 236. As sobreditas nullidades não podem serre
levadas, ainda que os cxtractos ;;cjão suficientes. 

Art. 237. Feita a inseripção se ella 1:ontiver quaesquer 
nullidades o olficü1lnãn púde repara l-as, mas os terceiros 
adquirem o direilo de invocai-as a seu favor. · 

.<\ rt. 238. As inseripçõps constantes do livro n.• 2. 
salvo o caso de remissão (art. 10 da lei) valem por 30 
annos, o findo esse prazo devem ser renovadas pela mesma 
fúrma estabelecid<l neste capítulo, conservando, porém, a 

· hy.potheca o mesmo numero de ordem da primeira ius
cnpção se entre clla t~ a segunda inscripção não houver 
in!Prrup~ão. 
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Dos effeitos da hypotheca. 

Art. 23!). A hypolheca é indivisível, grava o intmovel 
ou immoveis respectivos integralmente e em cada uma 
das suas partes, qualquer que S<'ja a pessoa em cujo poder 
se acharem (art. 10 da lei). 

Art. 210. Em consequencia da disposição do artigo 
antecedente: 

§ t.• Ainda que tenhão sido hypothecados á uma ohri
~ação diversos immoveis e o valor de um só se torne snffi
ciente para solução da mesma obrigação, a hypotheca não 
póde ser reduzida a esse immovcl, salvo querendo o 
credor. 

§ 2.• O herdeiro quo possuir o immovel hypolhecado. 
ainda que pague a parte da divida, que lho cabr, t>slií 
sujeito como o terceiro detentor á excussão do immovcl 
até a etfecliva solução da mesma divida. 

§ 3.• Aquelle <JUC adquire o immovel e nos 30 dias 
depois da transmissão não tratar da remissão da hypolhcca 
conforme o art. 293 fica sujeito á excussão do irnmovel 
pela fórma estabelecida nos arts. 309 e seguintes. 

§ 4.• Os bens especialmente hypothecados só podem ser 
executados pelos credores das hypolhecas geracs anteriores 
depois de excutidos os outros bens do devedor commnm. 

§ 5." Outrosim e sah'os os casos de fallencia c iosolva
bilidadc do devedor (a•·t. 806 do Codigo do Commet·cio e 
309 do Rrgulamento n. 737 de 1850) os immoveis hypo
thccados nunca poderão ser executados por outro credor 
que não seja hypothecario, pena de nullidade. 

§ 6.• Nos sobreditos casos de fallencia e insolvahili
dade: 

t.• O credor hypolhr.cario considerar-sll-ha habilitado 
para o concurso simplesmente com o seu titulo inscripto, 
i ndependentementc da acçlio, ou sentença contra o devedor. 

2. • A divida hypolhccaria se reputará vencida. 
3." Os juros correráõ até onde chegar o producto do 

immovel hypothecado. 
4.• E' applicavel ao credor hypothccario a disposi~ão do 

art. 881 do Codigo do Commercio. 
5.• A hypolheca constante de escriptnra publica, celt>

brada e inscripta conforme os arts. 132, 13:\ e 1:14. nllo 
r•ído ser objecto de contestação, mas trní lodos os Sl'US 

I.F.lS DE 1!ilia. PARTI: H. Hl 
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~ITrílos emqunnlo não t·,)r annullada ou rescindida por 
aeç.ão ordinaria. 

Art. 241. Havendo mais de uma h~·polhcca sobre o 
mesmo immovel, realizando-se o pagamento de qualquer 
das di'Yidas hypolhecal'ias, o immovel p!~rm<mcce hypothc
cado ás reslantrs integralmente em cada uma das suas 
partes (art. 4. 0 ~ 7.• da lei). 

Art. 242. O immovel commnrn a diversos proprielarios 
não póde ser hypothecado na sua totalidade sem consen
timento de todos, mas cada um póde hypnthecar indi
'Vidualmente a parte que nl'llc tiver se fôr divisível, e só a 
respeito dessa parte vigorará a indivisibilidade da hypo-
1.haca (art. 4. 0 § 8. o da lei). 

Art. 2't.3. Além dos e!Tcitos referidos nos artigos ante
cedentes a hypothcca tem sobre o immovcl hyputhecado 
prcferencia a quacsquer creditos com exccpc;ão sllrnentc 
do credito provenicnta das despczas e custas judiciaes, 
feitas para excussão do mesmo immovel. 

Art. 244. Assim que, dPduzidas as sobreditas dcspczas 
e custas judiciaes, o preço do imrnovcl será precipuamente 
destinado ao pagamento da hypotheca, c eó depois do 
pagamento dclla póde o mesmo preço ser applicado aos 
outros creditos conforme a ordem quo lhes competo 
(art. 5. • da lei). 

CA f'ITULO IX. 

Da cessão, ou subrogariio da hypotheca. 

Art. 245. A ces!lão da hypothcca in!türipta só pôde ler 
lugar: 

§ 1. o Por escriptura publica. 
~ 2. • l'or termo judicial (art. 13 da lei). 
Art. 2'1-6. A hypolheca quando contrahida para garanHn 

de uma letra de cambio uu litulos semelhantes, não se 
transmilte pelo simples endosso da mesma letra e titulos 
semelhantes, mas carece de expressa cessão da hypothcca 
pelos meios estabelecidos no dito artigo. 

Art. 24·7. Outrosim para que a subrogação possa ser 
averbada nos livros do registro é preciso que o pagamento 
do qual ella f@SUJla Sl'ja pnwado pelos meios cslabeleddos 

·110 art. 2}5. 



Art. 248. O ccssionario do credito hypolhccario ou a 
tlcssoa validamente subrogada no dito credito, depois do 
averbada a cessão ou subrogação, exerceráõ sobre o immo
vel os mesmos direitos quo competem ao cedente ou subro
gaote. 

CAPIH!LO X. 

Da extincçlio da hypothcca. 

Art. 2~!). A hypolheca se extingue: 
§ t. o Pela extincção da obrigação principaL 
~ 2. o Pela destruição da co usa hypothecada salva a 

disposição do art. 2.• § 3.0 da lei. 
§ 3.• Pela renuncia do credor. 
~ 4." Pcla remissão do immovel hypothecado. 
§ 5." Pela sentença passada em julgado que annulle, 

ou rescinda a hypolheca (art. 1 I da lei). 
Art. 250. A extincção da hypotheca só começa a ter 

ctTeito depois de averbada no competente registro o só 
poderá ser altcndida em juizo á vista da certidão da aver·
bação (art. 11 § 6. • da lei) • 

Art. 251. So na época do pagamento o credor se não 
apresentar para receber a divida hypothecaria, o devedor 
liberta-se pelo deposito judicial da importancia da mesma 
divida o juros vencidos, sendo por conta do credor as 
despozas do deposito quo se fará com a clausula do ser 
alevantado pela peswa á quem do direito pertencer (art. 11 
§ 7.• da lei). 

Art. 252. EITccluado o deposito será ello notificado por 
editos ao credor ou ás pcssol.lS ás quaos pertencer. 

Art. 253. A' vista da certidão authenlica do deposito o 
oficial do registro fará a competente averbação. 

Art. 25'•· A prcscripção da hypothcca é a mesma da 
obrigação principal. 

Ella não poderá ser provada senão por sentença judicial 
quo a declare, c só á vista da sentença se fará a averbação. 

Art. 255. A prcscripção adquisitiva de 10 o 2Q annos 
não poderá valer contra a hypolhoca inscripta, so o titulo 
da mesma prescripção não ostjvcr transcripto. 

O tcmpa desta prcscripção só correrá da data da trans· 
cripção do titulo. 
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'I'ITlJLO 111. 

Da transoripçào. 

CAPITULO I. 

Do obJecto e effeitos da transcriprão. 

Art. 2õ6 Não opera seus cffeitos a reEpeito dos terceiros 
senão pela transcripção e desde a data della, a transmissão 
entre vivos por titulo oneroso ou gratuito dos immoveis 
susceptivcis de hypotheca {art. 8. o da lei). 

Art. 257. Até a transcript;~o. os referidos actos si'lo 
simples controctos que só obrigão as portes contractantes. 

Art. 258. Todavia a transcripção não induz a prova do 
domínio que fica salva á quem fôr. 

Art. 259. São sujeitos á transcripção para que possão 
l'aler contra os terceiros conforme os artigos antecedentes: 

~ 
1.• A compra e nmda pura ou condicional. 

• 2.• A permuta. 
3.0 A dacção em pagamento. 

~ 4.• A transfereucia que o socio faz de um immovol 
á sociedade como contingente do fundo social. 

§ 5.• A doação entre vivos. 
S 6. o O dote estimado. 
~ 7.• Toda a transacção da qual resulte a doação, ou 

transmissão do immovel. 
§ 8. • Em geral, todos os demais conlractos translativos 

do immoveis susceptiveis de bypotheea. 
Art. 260. Nilo são sujeitos á transcripçlio as transmissões 

causa mortis ou por testamentos, c nem tombem os actos 
judieiarios. 

Art. 261. A lei não reconhece outros onus rcacs senão: 
§ 1. o A servidão. 
§ 2.• o uso. 
S 3." A habitação. 

1
4. o A antichrese. 
5.0 O usufructo. 
6.• O foro. 
_7. o O legado de pr·estações ou alimentos expressamente 

constgnadvs no immo\'el. 
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Art. 262. E;tcs onus reaes passão com o immovcl para 
n dtltninio do comprado1· ou succcssor (art. 6. o § 3.0 

da lei). 
Art. 263. Os outros onus que os proprictarios impuze

rem aos seus prcdios 8C haverão como pessoaes c não 
)Jodern prejudicar aos credores hypothccarios (art. 6. o 

% 1 o da ll'i). 
Art. 26L Os sobreditos onus reacs instituídos pm· netos 

entre vivos p:~ra que possão valer contra os terceiros lam
bem carecem de lranscripção, c só comcção a valer desde 
a data della. 

Art. 265. O penhor dos escravos pertencentes ás pro
JH'icdades agricolas-cdcbrado com a clausula constituti
tarnbcm não pódc valer contra os credores hypothccarios 
se o titulo respectivo não fôr transcripto antes de hypothe· 
c a do (art. 6. o § 6. • da lei). 

Art. 266. Ficilo salvos indcpcndcntemcnto da transcrip
ção c considerados corno onus reacs a decima c outros 
impostos rrspcctivos aos immoveis. 

Art. 267. A excepção das concessõc3 feitas direclamente 
prlo Estado, por Lei ou Decreto, como são as concessões de 
minas, caminhos do ferro c canaes, as outras transmissões 
entro os particulares c o E~tado como pessoa civil são 
sujcilas á lranscripção do art. 256. 

C.\P ITULO 11. 

Da (úr ma da lranscri['Cão. 

Art. 268. São cornpctrutcs para requererem a trans
cripção as mesmas pessoas que podem requerer a inscrip· 
ção hypolhccaria (art. 23~). 

Art. 269. A transcripção da transmissão dos immovcis 
deve conter os seguintes requisitos: 

§ 1.0 Numero de ordem. 
§ 2.• Data. 
% 3.• F1·eguezia em que o immovel ó situado. 
% ft..• Denomina~ão do immovcl se fôr rural, a rua o o 

numero dellc se for urbano. 
§ 5. • Confrontações c caractcrjsticos do irnmovcl. 
§ 6.• Nome, e domicilio do adquirente. 
§ 7.• Nome, o domicilio do transmiltente. 
§ 8.0 Titulo da transmissão (se é venda, permuta ou 

outro). 
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% 9.• Fórma do titulo c Tabcllião que o fez. 
~ 10. Valor do contracto. 
~ 11. Condições do conlracto. 
§ 12. Averbações. 
Art. 270. A transcripção dos onus reaes deve conter 

os seguintes requisitos: 
~ t.• NlJm!'I"O de ordem. 
~ 2.• Data. 
~ 3.• Freguezia em que está situado o immovcl. 
~ !L• Denominação do imrnovcl so fô•· rural, rua c nu-

mero se fOr urbano. 
~ 5.• Nome c domicilio do proprietario. 
~ 6.• Nome c domicilio do adquirente. 
§ 7.• O onus. 
§ 8. • O titulo dcllc. 
~ 9 • A verba~õ{·s. 
Art. 271. A transcripção do penho1· dos escravos per· 

lencr.ntcs ás propriedades agricoiJs devo conter os se
guintes requisitos : 
~ t.• Numero de ordem. 
§ 2.• Data. 
§ 3.• Frcguczia em que 6 situada a p•·opriedade. 
\\; 4.• Denominação da propriedade. 
~ 5.• Nome c caraclerislicos dos escravos. 
~ G• Nome o domicilio do credo1·. 
~ 7. • Nome c ciomicilio do devedor. 
~ 8.• Valor da divida c juros estipulados. 
§ 9.• Titulo. 
~ 10. Averbações. 
Art. 272. A transcripção será requeri tia c feita pela 

fúrma determinada no art. q;) c seguintes quo rcgulão a 
ordem do serviço c o processo do registro. 

Art. 273. Quando as partes além da transcripção pela 
fórma determinada nos arts. 269, 270 c 271, quizerem a 
transcripção verbo ad verbum esta se furá pela fórrna de
terminada no art. 32. 

Art. 27/h A lranscripc:ão das servidões adquiridas por 
prcscripção será feita ou por meio de justificação julgada 
por sentença, ou por meio do outro qualquer acto judicial 
dcclaralorio (art. 6.0 ~ 5. 0 da lei). 

Art. 275. Quando os conlractos da transmissão de im
moveis, que forem transcriplos, dependerem de condições, 
t!slas se não haverão por cumpridas ou resolvidas para 
com terceiros se não constar do registro o implemento ou 
uão implemento ddlas por meio da declaraç;io dos inle
n:s:;ado:-:, fundada em documento authenticu ou appro-
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vada pela parto, previamente notificada para assistir á 
averbação (art. 8. o ~ 5. o da lei). 

Art. 276. O official do registro na columna das aver
bações de cada transcripção referirá o numero ou numeres 
posteriores relativos ao mesmo immovel ou seja trans
mitlido integralmente ou por partes (art. 8. o ~ 6. • da lei}. 

Art. 277. São applicavcis á transcripção as disposiçücs 
dos arts. 2:26, 227, 228, 229, 230 c 255, relativas á 
inseri pção. 

Art. 278. São nullas radicalmente as transcripçÕL'S que 
não contiverem os requisitos dos arts. 269, 270 c 271, com 
exccpção dos§§ 1.•, 2.• c 1~.· dos mesmos artigos. 

Art. 279. As sobreditas nullidades não podem ser rele
vadas ainda quo os cxtractos srjão sufficientcs. 

Art. 280. Feita a transcripção se ella contiver nnlli
dadcs, o official não púdc rcparal-as, mas os tcrcdros 
tem direito de invocai-as a seu favor. 

Art. 281. Quando o oLjecto da tran,cripção fór uma 
permuta ou subrogação de 'immoveis, haverá duas trans·
cripçõcs com rcfcrcncia reciproca, c numcros de ordem 
seguidos no Protocollo, c no livro de Lranscri pção, sendo 
lambem dislinctas c com refcrencia reciproca as indicações 
do Indicádor real. 

TITIJLO IV. 

Das ae-:ões bntotlaeearias. 

CAPITULO I. 

Da acção contra o devedor hypothecari o. 

Art. 282. Aos credores de hypothecas convencionncs 
celebradas c inscriptas depois da Lei n. I .237 de 1864. 
compete a acção de asslgnação de dez dias (art. 14 da lei). 

Art. 283. O processo c execução da assignação de dez 
dias, serão t•egulados pelo Decreto n. 737 de 1850. 

O foro competente é o civil (art. 14 da lei). 
Art. 284. Precede á esta acção cómo prcparalorio dclla 

o sequestro, o qual independentemente de outro requisito. 
que não srjn a !alta de pagamento, deve set· deferido, logo 
que fôr requerido prJo credor hypolJH'Clli"ÍO 1:0!11 O I:IUill 
re>pectivo. 
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O scques1ro terá lugar, qtwrn quer que srja a pes!loa, 
em cujo poder se achHr o immovel. 

Art. 285. Esta acção 6 só competente conlra o devedor. 
Ser fi porúm cxeq n i vcl: 
t . o Contra o t•~rcciro so a hypothcca roi por ettc ronsli

luida, o não prto proprio devedor. 
2. o Contra o adquirente, no caso de transmissão e não 

remissão do imrnovcl (art.. 309). 
Art. 286. Só pelo e1Tectivo pagamento da divida hypo

thecaria o sequestro póde cessar : 
~ 1. o O ciTei to do sequestro é sujeitar ao pngaml'nto da 

divida, como accessorioso, os fructos ou rendimentos do 
im movei hypo\hccado. 

§ 2. o Convindo ao credor, póde o immovcl ficar em 
poder do devedor, obrigando-se este como dcpositario á 
disposição do paragrapho anl•~cedente. 

Art. 287. O sequestro resolve-se na penhora. 
Art. 288. A coucilia~;ão róde ser posterior ao sequestro, 

c a mesma conciliação que so fizc1· para o processo do 
sequestro servirá para acção principal. 

Art. 289. O sequestro urío admille embargos que não 
sejão os da exlincção da hypotheca: os outros embargos 
ficaráõ reservados para acção principal. 

Art. 290. Tambcm não admittc o sequestro outro rc· 
curso quo não seja o aggravo de petição ou instrumento. 

Art. 291. As custas judiciaes das acçõcs hypol.hecnrias, 
serão contadas na razão de dous tcrcos das quantias 
lixadas llll regulamento das custas. • 

Art. 292. Na execução da acção hypolhccnri[l, obser
var-se-hão as seguintes disposições cxcepcionacs: 

§ 1. o Os immoveis hypothellados podem ser :wrcma· 
lados ou adjudicados qualquer que srj.t o valo' dos bens 
c a importancia da divida. 

§ 2. • Ainda mesmo sem estipulaç~o se comi dera dcro
gado a favor do credor hypolhecario o privilc~io das fabri
cas de assucar e mineração de que trata a Lei de 30 do 
Agosto de 1833. 

§ 3. o Só podem disputar preferencia r.om o credor 
hypolhecario, outros credores que se apresentem com 
hypolhecas inscriplas sobre o mesmo immovel. 

Os demais credores que concorrerem á execução pro
movida pelo credor hypothecario não podem impedir o 
seu pagamento, o contestar a hypothcca, mas só tem direito 
sobre a quantia que restar depois do pagamento da mesma 
hypothera. 
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C.\ Prrn.o n. 

Da rcmisstlo do imm'Jrel h!Jl'''!lu;('(ldo. 

Art. 293. Stl o a<lqnirento tio immowl hypolllf~t'<lllo 
quizcr evitar a cxcuss<io, drve noliliear p;ua rcmb,:lo 
os credores hypolhecarios. 

Art. 29.L E~la notificação dcvr Sf'l' fniltl nn foro ·~iYil. 
Att. 2~5. ~ú é nrlmis.;ivl'l a tlita ""tiiir·:w~" ~:n~ ::.1 di;H 

depois da tnmscripção. · 
Art. 2!)6. O adquircnh', 111 sna petiç~o Í!Jir:ial tlPnun

ciamlo a acqnisição, c dcelm·atHio o prct:o tla a linnaçiío 
ou outro qnc rstimar, rcqnererú ([ll'} sPj<i'' no!ille:vlns o:; 
credores ltypothecario:; para mn :!/~ ·lwra.'l d;:~!'rt'lll t• qu:· 
llws com·ier sobre u rt>mis:.iío mcdi:lnl!~ o pr!'t;o propo~:tn. 

Art. 297. A noliflcaçiio scr;í fnitn no domicilio itN'ripto, 
ou por etlitos se o credor nhi se não nrh:n·. 

Art. 2!)8. Se o~ credores nfío co!llparrr:r•r•·tn na com
rarPccrem C ll:tda Oppll:':C'!'t~Bl "oh;·n O pi'l't:o prnrns!.o. ll 
.Iuiz julgm·;i a rcmiss;lu por st•n!l'nç;J pat;t protlmir ns ;••u·; 
Pll'!•itos (art. 308). 

Art. 2\l!). ColllparrrctHlo, pOI·,;m. o ci'P!lor f' rrf(lll'!'<'tHin 
que o immoycl st•ja liritatlo, o .Juiz mantlar;í procPll••r :i 
licitaç.ilo no dia qrw rlcsi.'.(nar, arHIIIItri:ldo por lrt•·; Pdit:w~ 
enn,;cculivos. 

Art. :JOO. São admillidn:; a lil'il;!l: 
~ 1.• Os credores hYpolhrt·:l!·in:;. 
§ 2. • Os liadores. 
~ 3." O adquircnLP. 
Art. :Jul. A licitação não pO!It•r;í ww1tler ao qninfo rln 

avaliaçiio proposta pelo adquirente. 
Art. 302. O aclíJnircule scro"1 prd't~ritlo rm i~~11:1ltl<Hle d•' 

circumstancins. 
Art. 303. A rcmiss~o lerá lug~r ninda n:ío s·'tHio vrn-

cittn a divida. · 
Art. 30.L As hypolhccas lcgacs cspedali,arlas são r••

mivcis como süo as hypothccao> cspcciaPs li;;urarHin pda 
Fazenda Publica o empregado competente; pela Jlll;!hPr 
c~sal!a, o pelo menor ou interdicto, o l't·omotnr l'uhlkn 
como Curadot· geral ; pelas corporações tio mão-morta 11 

Promotor de Capcllas. · 
Art. 30i). As hnJOthceas le~nes não e,>prciali:;:uh,; snli • 

remíveis ou substituídas por fiarH,:ns itlonea,; pr.:.,LIILb pt:lu:i 
rrsponsaveis. 

J.t-:J,; TIE 18íl:í 1'.\ IITf 11. I ~l 
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Art. 306. As sobreditas flanç!ls serão admitlic.las con
vindo o Promotor Publico como Curador geral c scnd(' 
autorisadas pelo .Juiz competente. 

Art. 307. A acção de remissão não é nccessaria r 
applicavel quando o preço da alienação fôr sufficiente pam 
o pagamento da divida hypnthecaria e o credor outorga< 
o assignar com o devedor o o comprador a escriplura de 
venda do immovel. 

Art. 308. Julgada a remissão, c á vista da sentença 
della, da qual deve constar o pagamento do preço respec
tivo, o immovel ficará livre da hypolheca, esta remida, c 
a inscripção cancellada. 

CAPITULO Jll. 

Da acção do credor hypothecario contra o adquirent, , 

Art. 309. Se o adquirente do immovcl hypolhecado 
não tratar da remissão dellc nos trinta dias depois dn 
transcripção, fica sujeito: 
~ 1. o Ao sequestro e á execução da acção de quo trata 

a Secção 1.• 
§ 2. o As custas c dospezas judiciaes da desapropriaçiio. 
§ 3. o A' dilferença do preço da avaliação c alienação. 
!§ 4. o A' acção de perdas, e dam nos pela deterioração 

do immovol. 
Art. 310. O immovel será penhorado e vendido por 

conta do adquirente ainda que elle queira pagar ou dopo· 
sita r o preço da yenda ou avaliação, salvo: 

§ 1. o Se o credor consentir. 
§ 2. o Se o preço da venda ou avaliação basl'lr para 

:pagamento da hypotheca. 
§ 3. o Se o adquirente pagar integralmente a hypotheca. 
Art. 311. A avaliação nunca será menor que o preço 

da alienação (art. 10 § 3, 0 da lei). 
Art. 312. Não havendo lançador, será o immovel adju

dicado ao adquirente pelo preço da avaliação qualquer quo 
tenha sido o preço da alienação. · 

Art. 313. Não é licito ao adquirente oppôr ao sequestl'O, 
ou execução da sentença contra elle promovida a excepção 
da excussão ou beneficio do ordem. 

Esta disposição é applicavel ao terceiro que constituir 
llypotheca a favor do devedor. ' 
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Art. 31ft.. Tambcm não é lícilo ao adquirente largar ou 
entregar o immovel, mas é sempre obrigado a responder 
pelo resultado da excussão judicial como se determina nos 
arts. 309 c seguintes. 

Art. 315. O adquirente: 
§ 1. • Que soiTrer a desapropriação do immovel. 
~ 2. o Que pagar a hypotheca. 
§ 3. • Que pagal·a pot· maior preço que o da alienação 

por causa da adjudicação, ou da licitação. 
§ 4.• Que supportar custas o despczas judiciacs, tem 

acção regressiva contra o vendedor. 

'I'ITIJLO V. 

Distmsiçiícs h•ansitm•ias. 

Art. 316. As hypothecas especiacs conlrahidas o ins
criptas antes da execução da Lei n. 1237 conlinuão a ter 
os mesmos ciTei tos, que !in hão pelo Decreto n. !~82 de 14 
de Novembro de 1846 sem dependencia de nova ins
cripção. 

At·t. 317. As hypothccas legaes anteriores :.í execução 
da lei, valeráõ como valião antes della. 

Art. 318. Todavia as ditas hypothccas podem ser espc
cialisadas, o inscriptas conforme o rcgimeu desto regula
mento. 

Art. 3HJ. As hypothecas lcgaes das mulheres casadas, 
menores c interdictos, anteriores a execução da lei, não 
são sujeitas á inscripção official que este regulamento 
exige (arts. 188 e seguintes). 

Art. 320. As hypothecas geraes o sobre bens futuros 
contrahidas antes da execução da lei licão em yigor por 
espaço de um anno contado da mesma execução. 

Art. 321. Para que as hypothecas do artigo antecedente 
possão valer contra os terceiros lindo o dito prazo, é preciso 
quo dentro dclle scjão ellns espccialisadas e inscriptas 
pelo credor na fórma dos arts. 151 o seguintes, 218 c 
seguintes. 
· Art. 322. Se o devedor, até a execução da lei nüo tivm· 

adquirido immoveis sobre os quae.s as ditas hypolhecas 
possão rccahir, ficão citas sem ciTcito quanto aos immoveis 
posteriormente adquiridos. 

Arl. 32:3. So o immovel ou immoveis que o dcvcdOl' 
possuir nlé o referido rraz•J fore111 insullicicnlcs para 
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~~~r~utiJ do V<dor cLi hypolhcca, a hypolhP.ca SN;Í todavia 
c•;;pec:ialisada e rnlutida scímenle aos ditos immoveis 
(art. 17~\. 

Art. :124. Posto que us di las llypolhccas fiqur.m sem 
c·n··c'iln qnanlo <~OS immoveis iJdquiridos d<'pois do prazo 
elo art. a2:!, e\las conscrvão seu \igm· quanto aos outros 
h::ns do dcvedt•l' (art. 5." § 2. o da lei). 

Ar I. 325. As hypothce3s prh·ikgiadas pl'la Lei de 20 dn 
.Junho de 177',, relativas aos imllloveis que 'ão pda Lei 
11.12:n, suscopliveis de hyputhcca, contrahidas antes da 
<':I.Ccu~~ão desta lci,ficão em seu vigor por um anno, contado 
tlJ mesma execução. 

Art. 326. l\;ra que ns ditas hypolhccas possi'\o valer 
coutra os tcrcPiros, findo o dito prazo, é preciso quct 
dias !'Pjão inscriptas como espct.:iacs, pela fórma eslabcle
cilla neste regulamento. 

:\ rt. 327. Nos extraclus que, conforme o art. 53, silo 
neressarios pura inscripção, denmí a parte declarar a lei 
,,:u que se funda o seu pr~vi!e~-:io. 

Esta declaração sení averbada na columna das averbações 
do liVI'o respccth·o. 

Art. 328. Se o ollicial tiver duvida sobre o titulo ou 
sol:>r·e o privilegio, JWOCC(lerá na fcírma dos arts. 68 u 
seguintes . 

. \rt. 3:.W. A \aliuadc dos titulo> de llypollreeas anle
riorc~ ü execução da ll'i scrü re;;alatla 1wla legislação sob 
a qunl e\lcs f~)râo crcados, e a insumc:cncia uc\les quanto 
aos requisitos da inscrip{'iío , ~Prá supprids ou pelos cx-
1 rnt:lus, ou pelas iafcH'ma,Jíes h~seadus em documentos 
aulhcnlicos . 

. \rl. 330. A prelação tlvs hypolhccas gcraes ou prm
lt·~iadas, de tJIW lraU1o os arligos antecedentes, será 
rq;ulada pela sua uaturcza, conforme a lrgisla4;ão ante

. rior até a inscripçàu, se esta se v.Jrificar no prazo marcado 
por este r('gulamento, c pelo numero de ordem do Pro· 
locdlo, depois da inscripção. 

Art. 331. Os onus reaes insliluidos antes da ex.ncução 
tia lei, não são obrigados á transcripçãu para que JIOSSã6 
valer contra os terceiros. 

Art. 33:!. Exceplua-sc! da disposição do artigo antece
dt!nlc a servidão fundada na prcscrip-;:ão, cujo tempo s~t 
complete dt~pois da cxeeução da !ci. 

Art. 3:33. As hypothecas sobre immovcis rspecilicádos, 
mas cujo credito seja indeterminado, considerão-se gcraci 
e dependem da espccialisat;ào t• in§cripção quo os artigo! 
anter.edcnt•Js cxigen1. 
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Art. 33í. Neste caso, a inscripc;ão scr:í requerida com 
documento authcnlico, do qual conste a estimação dn 
Cl'Pdilo por accordo das partes. 

Art. 335. As hypolll'Ka~ a~!rri'=~"" :í r•(f'(:t~"~" :1a J,.; 
pü:-:.to que (!~~pe{'iali~:1das <' in.··~f.ript'iS d;'~;=_),.1 df·!L 1 ~ :~_;=; ;. ~ .... ~~• 

lia art;;';o !Jypol.h"earia (art. t4. Lia lei). m:; , fl;: '-"''" fl,. 
a!iPn<H;:io, siio sujcitus á rcrnissàu I) excussão dos ~rts. 29! 
e 309. 

Art. 336. I<' i cão dcrogadas todas as disposh;õcs em 
contrario. 

Palacio do lHo de Janeiro, 26 de Abril de 1865. 

llrcmcisco José Furtndo. 
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J Ag. 

2 Set. 

2 Set. 

t:i:!-

Pt•otocollo 

.4rmotações. ~ Nome do Qualidade du Tihtlo. 
·~ ·.:> Apresentante. 
~ :.::: 

1412 Manoel AntonioiEscriptura Publica. Hegistradono L. de Inscripçilo 
ás da Silva. Tabellião Fi alho. Especial n.• 7 pag. 11. 4 de Se 
6 lembro de 18~5.-0 Official F ... 

- - ------- ---------- -------------
·Í 6 Bento da Trin-~Escriptura l'uhlica. AHrbada no I.. dt' Inscripçilo 

ás dade. Tabcllião Costa. Especial n." 7 pag. 11. 4 de Se-
12 tembro de lSflr •. -o Otncial F •.. 
----------------- ~-~~----------

4 G Manoel Ferreira, Est'riptura Publica. N 1 
{Js Caldas. Tabcllião Perdigão. · · ... ,_ Certilico que o registro destr 

Titulo ficou adiado pela duvida 
11ue nellc achei e coilsisle ..... . 
1 de Setembro de 18G5. - O 
Ollici~l F ... 

N. '2. 

Certoilico que a iohrcdita du
Yida foi improcedente por lh>s· 
pacho do Juiz de Direito datado 
de 6 do corrente a qual fica ar
chiv:ula. G de Sete mi-ro dr tllll'•. 
-0 Ollicial F. 

N. 3. 

Hrgislrado no L. dt' lnscripção 
Especial N.• 9 pag. til. 7 de Se
lembro de tSGá. -0 Official F ... 

- - ------ ---------~-· -------------
a Set. H 12 ctaudi•J Muniz. Sentença. 

ás Es<;rivão Alberto. 
Regi;;l.rado no I~. ti~ Trans

cripçOes tios Immoveis n.• 1 
pag 14. S de Setembro de 186ã. 
-0 OfficialF ... 

6 

-- - - ------ ---------- -------------
.j Set. 8 12 Claudio :\Iuniz. Escriplo Particular. 

ás 
G 

Registrado no L. de Trans
cripçoes de onus rea~s n.• 5 
pag. 70. 11 de Outubro <Ir 
1865.- O Ollicial F ..• 

--- -1------- --------- ------------
5 Out. 10 12 BoaYcntura 
A ás Brochado. 

6 

Eseriplura Publica. 
Tabellião Fontes. 

--- ------ -------·-
á Out. 10 12 Boaventura 
B ás Brochado. 

6 

Sentença. 
Escrhão Costa. 

Rrgislrado no L. de Trans
cripçllcs de onus reaes n.• 5 
pag. 7. 11 de Outubro de 1SG5. 
-OOfficial F ... 

Registrado no L. de Trans
crip~-ões de onus reacs u.• 5 
pag. 7. 11 de Outubro de 1865. 
-0 OOicial F •.. 

Certiliro que por ser a hora 
de fechar-se o registro, encerrei 
o serviço, ficando pnra ~<r.rPill 
registrados os títulos li."",·, .\ 
r. 5 R. Uata. 

O ()flirial F ... 
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-Protocollo. 

Protoeollo 

~.I t ~ . ri Nome do Qualidade do Titulo. 
a~ ~ .; .. 

c Ap-resentante. 
~o i=:; :z:: 
--

6 Out. 12 6 Terencio da Sil· Sentença. 
ás v a. Escrivilo Costa. 
I~ 

- -- - - ------ ---------
7 Out. 12 ll! Thomaz Villa Certidao. 

ás No\'a. Escrhiio Costa. 
6 

- - --
~ Out 13 12 Carlos Dupin. Certidao. 

ás Escri1·ao Costa. 
6 

L!IS DE 1861) P.l.RTF. 11. 

t.88& 

Annotarões . 

N. 1. 
Certifico que o rt•gistro desl 

Titulo ficou adiado pela duvid 
e 
a 
n 
8 
e 

que nelle achei c consiste Cl 
nau cotar a sentença assignad 
pelo Juiz. 12 d c Setembro d 
1865 

O Oflicial F ... 

N. 2. 

Certifico que esta apresr.nt a
a çilo ~stít cancelladn porrJlle 

sobredita dmida foi julga 
prorrdPntc por di'SJlar·ho d 

da 
o 
I e 
o. 

.Juiz rh• llirr•ito datado dr• 14 r 
Srtrmhro, o quallir•a arrhh·ad 
lá de 8('tcmbro de 186á. 

O Ollicial F ..• 
------------

N. 1. 

Prenotaçfio durante o praz o 
o 
"z 
I 

de 20 dias, que corre do dia 1 
do corrl'nte, marcado pelo .1111 
de Direito por dl'spacho de 1 
do corrente mez, o qunl rom o 
rl'querimento lira p•Jr mim a 
chivado. 12 de Outuhm ''" 186 

r
r.. 

O Ofliciall' ••. 
N. :>. 

C!'rtifico que por ser Iludo 
prazo e a·requer•mento da par 

o 
te 

Boniracio Lamella a preuota~a o 
rst:í cancellada. 6 de No\'1' 111· 
bro de 1865. 

O Ollicinl F •.. 
---------------

N. r. 
Prenotação durante o praz o 

2 
iz 
2, 
C li 
u-

de 30 dias, que corre do dia t 
do correntr, marcado pelo Ju 
de Direito 110r despacho de I 
o qual com o requerimento fi 
por mim archil·ado 13 de O 
tubro de 1865. 

O Otncial F ... 
N. 2. 

Registrado no Livro de lu S· 
g. cripçllo Especial n." [•3 pu 

40. lO de Novembro de 186 á. 
O Otficial F .•• 

20 



154. -

Modelo do Livro N. 2f 
~-~ - -·--- --- -··· ----- -· --

t.885 4.a•scrlp,;ão Especial 

€ 
• I • I 

~ .. 
Q 

·I!: o"' "'"' •e ....... ;,::""t:S 

~·. ~ 
:;:::(,) 

1:o ~ li -~o "" .. 'i""' .,c "O!Ol>!:: ;;> 
Q ~"'=! c;~ i~ 

.,; 
~ Data. co "'o o-

-.:!11;5 ""''<! -,s, ~= 
<::> .. .. ;! .. .. 

.. ~. ;~~ •Q Q.., 
<:s!Õ t """''" "'"" ,_o .., 

E E'-<> ~:~11 ";;:i "'"" Q 

~ "'" ~ 
o.,., c:: R,:;;. 

~~ ""~ ' ~ ~ - --

1 UdeAbril. PedroJoséAf· Manoel Frao- Escriptura Pu- 10:0008000 t4 de Julb~ 
fooso. cisco da Sil- blica. de 1880. 

Morador na va Pereira. 14 de Março de 
Cõrte. Morador na 1866. 

Commercian- Cõrte. TabeiLiilo F •.• 
te. Proprietario. 

O OfficiaiF ... 

-- ------- ----- ----- ----
' l5de Abril. Roberto Ao- Antonio da Escriptura Pu- !0:0008000 15 de Setem- I 

touio. Silva. blica. bro de 188 . 
Morador em Morador em 15 de Setembro ! 

Nictheroy. S. Gonçalo. de 1865. 
Capitalista. Lavrador. Tabellillo F ... 

O Official F ... 

-- ---- -
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-Inscripção Especial 

lnscrip~ílo Especial :18Gõ 

.; -~ ;!O o 
o 0"<::! "<::! 

'g o .~ t 
., 
o ;s "<:l ...,_ - ~'~...: ·~"' 

~ .s ~ :;~ A rerbaçõcs • ., •tO . s = ~ 
'"""' .. "'!: !::.,o ~e: .. 6, O <:li: ::§·~ <> "' "' E: .... .. 

::s ~ ~ t-~ <::! ... ~ 
-· 

'/t•/o ao mez Candelaria Rua da Cau- Aqui se escrc-
delariau.o vrmtodosos 
70. caracteristi-

cosdoimmo-
vel conforme 
o extracto ou 
titulo. 

----- ----- ----- ---- -------------------
1/t•/o ao mez S. Gonçalo. Retiro. Aqui se des• 

crevem os ca-
racteristicos 
do immovel 
conforme o 
extracto 9U 
titule?• 

---- ---- ------- ---- -------------------' 
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1\lodclo do Livro N. 3. 

-- ···- ··--- =-..o--"'-'-~=--'-"---1-,- Mano~; 
1 

.José da 
Côrle. Com- O. Fran- Côt·te. 

mt"r- cisca 1\la-
~'ilha 

de 
Cuslo
dio Al
,·es de 
Olivr.• 

Dote. 

1 Siha. cianle. ria de 

I Olivf'ira 
Si h a. 

o 
Official 

F ... 

Manol'l Cidade Pro- Menor- Cidade Filho Adminis
AITonso de Jlriel a- Manoel de do res- lracllo da 
Ah·es. Belém rio. AfTuuso Belém pon- lrgilima 

Alves savel. materna. 
Junior. 

o 
Otlicial 

F ... 

Casa
mento ce

lebrado 
rm 14 de 

Março 
de 186&. 

Morte da 
mllieml4 
de Abril 
de 186&. 

I 

.; I ., 
•o ...,. I "' t 
~ ____ j 

·- ------ l 

- -- -- -- ------ --- -----1----[ 
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-Iwwripção Geral. 

lnscriJ•ção Geral 1885. 
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I \ncrnar-~ Côrtc. Pro- Menor- Crirlc. Filho Tutclla. Tr~rmo dr 

rio Ma- pricta- Carlos llc Tutell11 
nocldos rio. Pedro Carlos pm !ide 
Passos. Victorio. Pellre l\Jarto 

Victo· de 186:>. 
rio. 

o 
ornei ai 

F ... 
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Modelo do Lin·o N. [J.-

1.885. Transcripçilo dos immovels. 
'· 

~ .. 
""' ,_ 

Denomina-Q Freg"e;ia Confrontações e ca- Nomeedomi- Nomeedomi-.. çãoourua ""' Data. doimmo- racteristicos do im- cílio do Ad- cílio do Q 
veZ. do immo- move!. quirente . Transm ittente ... 

v e!. ., 
e 
~ 

-
I 

1 14 de Santa Rita. Run dos Aqui se escrevem Antonio Ma- Manoel Pinto 
Agosto Pesca li ores todas as conrronta- ria da Silva de Assis 
de 1Sô5. N.• 49. 1:ües e característicos Morador na Morador na 

ilo immovel couror- Côrte. Côrte. 
me o Extracto ou o 
Titulo. I 

O Official F ..•• 

! 
i 
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TranscriJJção dos imnwveis. 

'l'a•anstwlp~ãio dos im•noveis. 

Fó1·ma do Ti-
Titulo. tulo. Valor do con- Condicões do Averbações. Tabellião que o tracto. contracto. 

fez. 

-

Aqui ~e escre-1 Compra e ven- Escriptura pu- 40:0008001) 
da. blica. vem as condi-

Tabellillo F ••• ções do contra-
cto. 



460-

Modelo do 1..4ivt·o N. 5.-
... 

:1.885. T••ausea•ipçilo tios onus t•eaes . 

., 
"' JJenomiua- Nomecdomi-c e Nomeedomi-... ., Fregue:-ia do ciio ou rua mici!io do .,.., Data. ciliado Ad- Onus. s ... immove!. ên.• do ún- Proprieta-
;:se qttirertte. 
~ move!. rio. 

------- -----· I 

1 H de S. José. lluadcS.José Francisco l'i- Braz l\larlins. Servidão. 
Agosto. n.• ·100. rnentu. Morador rm 

Morador ua Nicthcroy. 
Côrte. 

O Ollicial F ... 

-- --- ----- ----- ------ ----
2 lá «lc Nictheroy. Ilua d'EI-1\I'i Po•tlro .J ostl. Affonso Alves Habitação. 

Agosto. n.• <>60. Morador na Morador na 
Curte. Curte. 

O Ollicial F ... 

-- ------- ----- ----- -----



-11H

Transcripção dos onus reaes. 

Transerip~ilo dos onus reaes. 

Titulo do onus. 

Justificação julgada por sentença. 
Esrrivao F. 

,-
lltriptura Publica. E_icrivllo F. 

Averba_ções. 

---------------

11JS DE 1861S PAllTB U. 

:188&. 



l\'!mldo elo l .. ivl'O N. 6, -·~ 

~~ . - Nomes e ca-l~· d . Nome e dom i· I Fregue:ia do Denommaçao mcteri.çticos 1 oll'!e e mnt-
s:.. Data. . dos . dos escra-, nlw do cre- citio do de· .. ~ immurel. 

tmmot•ets. vos. dor. 1•edor. . :.,.., 
'<;I I 

- -- .. - "--- - ----

1 17deAbril. Nazareth. Campo .\Ir- I J o.'lo--criou- Josü Antunio [lento José 
grr. lo, 27 annos, da Sih·a Ah·es ( 

ulto, C'OU1 l\loratlor em l\!01·ador em 
tae~ signars. :Sawrtth. Nazan•th. 

r 
\' .Jm;r --- Mri 

' 
C<!no, ·H~ 41:1· 
DOS 1 baixo, 
gordo, com O Official F ... 
taes .si~uaes 

----- ------ ------ ~---- ------ ------
~ 18 de Abril. Bomjardlm. Retiro. t Francisco- }!arcos Rorlri· Antonio !\lon· 

crlau~n , 10 !!liCS teiro 
IEHGS, CSlD- Morador no Moral!or nt 
tura regu-
lar. com taes 

Recife. Bomjardim. 

sigcaes. 

2 Matheus-
crioulo, 30 
aunos, alto, O Official L. __ I __ com taes sig-
naes. 

----- ----- ----- ----



- !G3-

Tl'lmscripçiio do penhor de c.<;crm:os. 

Valor da di
viàa c juros 
alipulados. 

1'ituio. 

1:200~000 Escriptura 
! ~:~o·,,I!Omcz l'nhlica, Ta

belliao 
F ...• 
llnta la!. 

~oosonn E.<c ri p tu 1·a 
1{'1. "i·• ao IIJCZ l'nhlica, Ta

hrl!iJo 
F .... 
!lata tal. 

----- ---- -1----··-- ·-------·--- .......... _ ... ···---



16~-

Modelo do Livl'o N. 7.-
1 

:1885 Freguezia da ()andelarla. 

i 
Denominacão do ... 

Re(erencias aos "<:3 
immoveí rural ... A nuotaç/les. c Proprietal"io. Lit•ros n.0 ' 2, 
o~t r~ta c 71!!-

"' mero do immo- 4, 5 e ü. 
"<:3 

o vel urbano. 
:i 

1 Fazenda. Fernando José Livro n. 2. 
da Silva. N. 3 pag. 4. 

Monte Alegre. Livro n. 4. 
N. 5 pag. 10. 
Lhro n. 5. 
N. 70 pag. 100. 
Livro n. 6. 
N. 8 pag. 120. 

O Officinl F ••. 

2 Rua Direita. José Manoel. Liuo u. 5. 

N. 400. N. 41. pag. 50. 

\ 

O Oficial F .•• 

-



- 165-

Indicado)• Real. 

Freguezia da Can•lelaria. t88ii 

~ 
Denominacão do .. 

Re(erencias aos .., 
immove( n'ral ... 

l'roprictario. c ou rua e nu- Livros n.0 • 2, 4, Annotações. 
., 

mero do immo- 5 e 6 • .., 
o ve! urbano. 
:.,; 

3 Sitio. Antonio José da Livro u. 2. Vl'ja-se a indicação n. 4. 
Cunha. H de Julho de 1865, 

Dom Retiro. N. 40 pag. 70. 
O Olftcial F •.. 

O Official F ... 

N. B. (E' este o caso do art. 
~~f.i do Hegulamcoto.) 

-
" 1\ua do 1\osario. Antonio José da Liuo 11. '2. VPja-sc a indicação n. 3. 

Cunha. 1 i de Julho de 1865. 
N. 280. N. 40 pag. 70. 

O Oficial F ..• 

O Oficial F ... 

N. R. (Este é o 8aso do art. 
226 do llegulamcuto. ) 

-

- --



Pessoas. 

Affonso da 
Sil\·a. 

Aurdio de 
Barros. 

Domicilio 
por .1'crmo.~o 

l(iG-

iUodelo do l~ivro u. 8. ~ 

Profissiiu. 
Re{erencict 

ao.s ontros 
Lit:I'OS. 

A nnotaçucs. 

Côrte. Connnrrrian- Livro n. 4. 
te. N. ;,o pag. 4&. 

O Official~ ---- ----- ---------1 
S.1qn.1rcma. Proprictario. LiHo n. 2. j 

N. '.2 (l:tt;. ·i O. 

O Ofiici<JI F ... -- ------ ------- ---- ----- -------
3 Ale,anrlre 

Pcdrozo. 
ltaborahy. Commcrcian- LiHo n. 2. 

te. ~- 42pag. 10. 

O Official F ... 
---- ---- ----- ----- ---------

4 Antonio da Nirthrroy. Empr~~ado LiHo n. 6. 
Silva. publico. I N. ·1 pag. 7. 

O Official F ... -- ------ ------ ----- ------ ----------. 

-- ------ ------- ------ ------- ------~------

----- ------ ------- ---- --- --------! 

-----------------f, 
I 



11ii-

lmliuulor Pessoal 

..,...,~="""'=== .... ~---·-·--··-~-
Letra ..f. 

" ~ 

~~ 
Domicilio Profissiio. 

Refcrcncia 
Pessoas. por 1'ennos. oos outros 

~:;,_ Lit•ro.~. 

.;~ 

5 Alberto de Côrte. Proprirtario. Lil ro n. fi. 
Araujo. N. 1 pag. i. 

O Official F ... 

6 Antonio Feli· Cõrte. Commercian· Livro n. f•. 
ciano Pita. te. N. ~o pag. 70. 

O Official F ... 

7 Anselmo Bas- Côrte. Proprietuio. Livro n. 5. 
tos. !11. 40 pag. 70. 

O Official F ... 

8 Antonio Mar- Cõrte. 
tins. 

O Official F ... 

Empregado 
publico. 

Lino n. á. 
N. 40 pag. iO. 

:IS85. 

\"~ja-~e a iuolknçilo 1!. 7 
pag. 4 deste Lhro. 

Data. O Officiul F •.• 
N. B. (E' o caso do art. 

226 do Regulamento). 

Vrja-se a inrli!'açno u. 6 
png. 4 deste Livro. 

Data. O Otncinl F ••• 
N. B. (E' o caso do art. 

2i6 do Rl'gulamento). 

1------ ------ ---- ---- --------

- ------ ----1----- ------ ----- - -·· ···---· 
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