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A UNIDADE IMÓVEL — "FOLIO REAL" —EA
MECANIZAÇÃO DOS REGISTROS NO BRASIL*

ELVINO SILVA FILHO

Oficial do 1» Registro de Imóveis de Campinas
e Secretário do Instituto de Registros Imobiliá

rios do Brasil

SUMARIO: 1. Visão crítica de um século de Registro de Imóveis no
Brasil — 2. A elaboração do Código Civil e os sistemas então vigentes:
sistema francês e sistema germânico — 3. A peculiaridade do sistema
brasileiro adotado no Código Civil — 4. Síntese do sistema atualmente
em vigor — a transcrição — 5. O desenvolvimento econômico-pollUco
e a necessidade da mudança da técnica registrai — 6. A unidade imóvel,
base para a nova técnica — 7. A matrícula do imóvel e o "folio ou ficha
real" criados pela Lei n. 6.015, de 31.12.1973 — 8. O "folio ou ficha real"
e a mecanização dos registros — 9. Críticas ã Lei n. 6.015, de 1973, e à
"ficha ou folio real" — Refutações — 10. O "folio ou ficha real" e os
princípios informativos do Registro de Imóveis — 12. O "folio real"
e o cadastro físico — 13. Conclusões.

1. Se lançarmos uma vista d'olhos, em
um exame, mesmo superficial, no pri
meiro registro efetuado em o cartório a
nosso cargo, sob a égide da Lei n. 1.237.
de 24.9.1864, e seu Regulamento n. 3.453,
de 26.4.1865, o qual está datado de 25.3.
1866, e depois formos verificar os lança
mentos que estão sendo feitos nos dias
de hoje, nos livros de Registro de Imó
veis, iremos constatar estupefatos que
nada mudou.

Decorridos mais de 100 anos, os livros
são os mesmos. Maçudos e enormes, me
dindo 0,62m x 0,47m, com 300 folhas, com
as mesmas divisões em colunas perpen
diculares, encadernados, e, ainda, todos
eles manuscritos.

Entretanto, se fizermos um ligeiro
retrospecto nas condições de vida do

• Trabalho apresentado ao II Congresso In
ternacional de Derecho Registrai, realizado em
Madri. Espanha, de SO de setembro a 6 de
outubro de i«7*.

País, tanto sociais, como econômicas ou
demográficas, sem sermos sociólogo ou
historiador, iremos intuitivamente cons
tatar que, após um século, foram radi
cais e substanciais as mudanças ocorri
das. Tudo mudou, exceção feita ao Re
gistro de Imóveis e a outros aparelhamen-
tos da administração e distribuição da
Justiça que permanecem os mesmos,
estagnados no tempo.

2. Por ocasião da elaboração do vigen
te Código Civil Brasileiro, promulgado em
l.°.1.1916, e entrado em vigor no mesmo
dia e mês do ano subseqüente, o autor do
projeto, o notável civllista Clóvls Bevi
láqua tinha à sua disposição os dois gran
des sistemas que inspiravam as legislações
dos vários países em matéria de Registro
de Imóveis, agrupando-as sob os princí
pios de cada um: o sistema francês e o
sistema germânico.

Sem pretender esmiuçar as caracterís
ticas de cada um desses sistemas, os
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quais são sobejamente conhecidos, trace
mos as suas linhas gerais, as quais ditam
duas técnicas diferentes na escrituração
do Registro de Imóveis.

Pelo sistema francês, a propriedade
imóvel é adquirida, entre outros modos,
pelo contrato. O art. 711 do CC francês,
bem caracteriza o sistema, quando, as
sim preceitua: "La proprieté des biens
s'acquiert et se transmet par succession,
par donation entre vifs ou t.istamentaire,
et par 1'effet des obllgations". E o art.
1.138 completa a regra, determinando:
"L'obligation de livrer Ia chose est par-
faite par le seul consentement des par-
ties contractantes".

O título aquisitivo da propriedade imó
vel é levado ao Registro Imobiliário tão-
-somente para o efeito de publicidade,
com o objetivo de dar a conhecer a ter
ceiros o ato aquisitivo da propriedade
imóvel, e, no caso específico, o contrato.

Do ponto-de-vista formal, o sistema do
Registro de Imóveis do Direito francês
é calcado sobre o critério do nome das
pessoas, não se levando em conta o imó
vel, mas tão-somente a publicidade do
título sob o critério de ordem cronoló
gica.

Pelo sistema germânico toda aquisição
negociai da propriedade imóvel, além de
se basear em um ato causai, dependen
te, também, de um acordo entre as par
tes para a transferência do domínio,
está submetida, principalmente, a sua
inscrição no Registro de Imóveis. Ê o
que está prescrito no art. 873 do CC ale
mão (BGB) assim redigido: "Para Ia
transmisión de Ia propiedad de una fin
ca, para ei gravamen de una finca con
un derecho, así como para Ia transmi
sión o gravamen de semejante derecho,
es necesario ei acuerdo ("Einigung") dei
titular y de Ia otra parte sobre Ia pro-
ducción de Ia modificación jurídica y Ia
inscripción de dicha modificación jurí
dica en ei Registro ("Eintragung in das
Grundbuch"), en tanto que Ia ley no
prescriba otra cosa" ("tradução direta
do alemão para o castelhano por Carlos
Melon Infante, Bosch, Casa Editorial,
Barcelona).

O Registro de Imóveis, ao contrário
do sistema francês, é baseado, exclusiva
mente nos imóveis, através de um cadas
tram en to. Percebe-se, assim, que, além
de um título aquisitivo, o Direito ger
mânico exige um modo de aquisição, que

é a sua inscrição no Registro de Imóveis
para que a propriedade Imóvel possa ser
adquirida.

O sistema em vigor no Brasil, até a
vigência do Código Civil, era, não há
dúvida alguma, o sistema francês. A
aquisição da propriedade imóvel nos atos
negociais se fazia tão-só pelo contrato.
O titulo aquisitivo era levado ao Regis
tro de Imóveis para o efeito de publi
cidade e para a sua oponibilidade cro
nológica em relação a terceiros. A trans
crição tinha o efeito de conceder a prio
ridade no tempo, no conflito entre dois
títulos opostos. Eram expressivas, nesse
sentido, as palavras do § 4.° do art. 8.°
do Decreto n. 169-A, de 19.1.1890, então
vigente: "A transcrição não induz a pro
va do domínio, que fica salvo a quem
for".

3. Coube ao autor do projeto do Có
digo Civil — Clóvis Beviláqua — a ten
tativa de inovar o sistema então vigo-
rante. A aquisição da propriedade imó
vel, por ato "inter vivos", passou a de
pender não só do título, mas, também,
da sua transcrição no Registro de Imó
veis que é um dos modos de aquisição
do domínio (art. 530, n. I, do CC). Dei
xou, assim, de ser a transcrição, mera
publicação do ato aquisitivo, através do
registro do título, e passou a ser forma
lidade indispensável para a sua aquisi
ção.

Entretanto, se a mudança do sistema,
agasalhada no Código Civil foi válida e
eficaz, representando, sem dúvida algu
ma, um sensível progresso para a segu
rança do direito da propriedade imóvel,
entretanto, na técnica do Registro, os
seus métodos e o seu processamento con
tinuaram a ser realizados nos mesmos
moldes do sistema anterior, ou seja, nos
moldes do sistema francês. Ressentia-se
o País, para a adoção integral do siste
ma germânico, como argumentaram os
Juristas da época, de um perfeito eadas-
tramento dos imóveis.

País de ^largas e imensas dimensões
territoriais, o Brasil tinha, por ocasião
da promulgação do Código Civil, uma
economia ainda incipiente, baseada, ex
clusivamente, na agricultura e, os bens
imóveis, sem qualquer cadastramento.
como dissemos, apresentavam-se sob a
perspectiva de futuras e grandes muta
ções. Daí, então, a técnica, no Registro
de Imóveis, apesar da Inovação introdu-
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com propriedade, só lhe cabe nos países
em que o registro se executa copiando
o título, como em França, na Bélgica e
Holanda" ("O Registro de Imóveis", vol.
I, "A Trarscrição", pág. 141, ano 1922,
Livraria Francisco Alves).

Assim, ap «ar de, na transcrição, o tí
tulo ser lançado nos livros do Registro
de Imóveis, em resumo, exige-se, pela
legislação atualmente vigente (Decreta
n. 4.857, de 9.11.1939), que o imóvel
seja sempre, em todos os lançamentos,
descrito na sua integridade, com medi
das, características e confrontações.

O mesmo sucede com os assentamen
tos relativos à constituição dos direitos
reais sobre coisa alheia ("jus in re alie
na") — tanto quanto aos direitos reais
de gozo (Livro n. 4) como em relação
aos direitos reais de garantia, hipoteca
(Livro n. 2) e anticrese (Livro n. 4).

Assim, quantas vezes um mesmo imó
vel for negociado, tantas vezes ele terá
que ser descrito, com todas as suas ca
racterísticas, no mesmo Cartório de Re
gistro de Imóveis. Acrescente-se, a isso,
as dificuldades supervenientes com cir
cunstância da escrituração ser manual,
em face do tamanho dos livros, e, tam
bém por serem eles encadernados.

5. O enorme surto de desenvolvimen
to industrial, técnico, econômico e social
que o Brasil atravessa nos dias atuais,
determinou um extraordinário aumento
dos negócios imobiliários, propiciando um
inusitado aumento do número de títulos
apresentados nos Cartórios de Registro
de Imóveis, principalmente nos grandes
centros urbanos de alta densidade demo
gráfica.

Supomos que os países com a técnica
registrai semelhante à nossa tenham en
frentado, ou estejam enfrentando, os
mesmos problemas que acima expusemos.

A situação, na República Argentina,
há alguns anos atrás, era idêntica à
nossa, como se pôde constatar destas pa
lavras: "Con ei correr dei tiempo ei
tráfico inmobíliario, en constante crecl-
miento, ya sea por ei propio vegetativo,
o ei que imponen los ciclos económico-
-financieros, ponen nuevamente de re-
lieve Ia ineficácia de ias técnicas regis-
trales aludidas. Se producen atrasos en
distintas oportunidades y Ia situación se
agrava con Ia existência de casi 20.00Q
livros o protocolos con un contenido
promedio de 300 inscripciones cada uno"

zida pelo Códlgp Civil no sistema de
aquisição da propriedade imóvel, ter con
tinuado a ser a mesma que vigorava sob
a égide do sistema francês.

$ o próprio autor do projeto do Códi
go Civil que explica essa situação com
as seguintes palavras: "Adotou o Código
Civil o sistema germânico da transfe
rência da propriedade imóvel, ainda que
tivesse de dar-lhe feição mais adequada
às condições do País, sem, todavia, pre
judicar-lhe a vantagem principal, que é
a segurança, pela força probante do re
gistro" (Clóvis Beviláqua, "Direito das
Coisas", vol. 1/147, 1941).

Continuou-se, então, a se transcrever o
título, e, não propriamente os imóveis.
Estes só eram inseridos no Registro de
Imóveis por via reflexa, uma vez que os
lançamentos feitos por ordem cronológi
ca e os índices eram organizados tendo
em consideração mais os nomes das pes
soas do que propriamente os imóveis.

Assim, se houvesse em um mesmo tí
tulo a transmissão de vários imóveis, o
lançamento efetuado no Registro — a
transcrição — era uma só, em nome da
pessoa adquirente, então, efetuava-se um
só assentamento, um só registro, apesar
de serem vários os imóveis, objeto da
transmissão ou da alienação.

4. Na técnica registrai atualmente vi
gente, apesar da impropriedade do vo
cábulo "transcrição", cada título apre
sentado ao Registro de Imóveis que en
volva a transmissão do direito de pro
priedade é lançado em livro próprio (Li
vro n. 3), sob um determinado número,
descrevendo-se em cada assentamento, o
imóvel, com suas medidas, características
e confrontações, com o nome das partes
(adquirente e transmitente etc), sendo
os livros divididos em colunas perpen
diculares. Esse assentamento é feito de
acordo com os dados e com os requisi
tos exigidos na lei, não se copiando, evi
dentemente, o título apresentado na in
tegra. Daí, a evidente impropriedade do
vocábulo "transcrição", já criticada por
Clóvis Beviláqua na elaboração do pro
jeto do Código Civil, e, endossada por
Lysippo Garcia, nos seguintes termos:
"Transcrever é copiar, trasladar um es
crito, portanto o registro dos títulos de
transferência ou constituição de direito
real não se fazendo por cópia do titulo,
mas por extratos, em resumo, não se de
feria denominar transcrição, nome que,
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fTransformación Técnico-Legal ?•, ]i)67-
-1970, pág. 14, Buenos Aires, Um).

Sem querer adentrar no probk na da
centralização ou descentralização dos re
gistros, entendemos que seria desaconse-
lhável, não há dúvida alguma, a criação
de novos Cartórios de Registros de Imó
veis, através de novas divisões teirito-
riais, provocando, assim um agravamento
para as partes interessadas na pesquisa
e na localização dos negócios realizados
e incidentes sobre um determinado imó
vel.

Convencidos, porém, estamos de que se
impunha uma mudança na técnica do
sistema registrai adotado, pois ela estava
em absoluto descompasso com a celeri
dade dos negócios jurídicos nos dias
atuais e completamente divorciada das
conquistas que a tecnologia no mundo
moderno põe à disposição do homem
para a rapidez, eficácia e segurança das
informações de que necessita, principal
mente em matéria tão relevante, como
são os direitos relativos à propriedade
imóvel.

6. Evidentemente, que a mudança na
técnica registrai teria que ser efetuada
tendo por base o imóvel. O Registro de
Imóveis passaria, então, a ser um repo
sitório de imóveis e não uma seqüência
de registro de títulos, os quais têm por
objeto transmissões imobiliárias.

Aliás, a jurisprudência do Estado de
São Paulo já tinha prognosticado a mu
dança da técnica registrai, quando ao
decidir questões suscitadas sobre o Re
gistro de Imóveis determinou que, muito
embora, em um mesmo título aquisitivo
existisse a transmissão de vários imóveis,
a transcrição não deveria ser tão-somen
te do título apresentado, mas deveriam
ser efetuadas tantas transcrições quan
tos fossem os imóveis transmitidos, de
modo que em cada transcrição houvesse,
tão-somente, a descrição de um só imó
vel.

Era, sem dúvida alguma, os primórdios
da introdução do sistema do "folio real".

O Conselho Superior da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, apreciando o recurso em decisão
proferida em processo de dúvida suscita
da por Oficial do Registro de Imóveis,
assim se pronunciou: "desmembrando de
maior área, três glebas distintas e sepa
radas e transferlndo-as para a socieda
de, o acionista transferiu, na verdade,

três imóveis, devendo cada um deles
constituir, o objeto de uma transcrição
diferente" (acórdão de 9.8.1955, profe
rido no agravo de petição n. 71.412, da
comarca de São Simão, publicado na RT
242/343).

No mesmo sentido seguiram-se outras
decisões, das quais destacamos, por ser
bastante expressivo, na mudança de uma
técnica e de uma orientação, o seguinte
pronunciamento: "Efetivamente, tratan
do-se de dois lotes independentes, com
características próprias, registrados de
acordo com o Decreto-lei n. 58, de 1937,
não há razão para uma transcrição úni
ca, como pretende o agravante. Devem
ser declaradas as divisas de cada lote e
são necessárias duas transcrições, como
exige o oficial do registro" (acórdão de
17.12.1956, proferido nos agravos de pe
tição ns. 80.073 e 80.074, da comarca de
Ribeirão Preto, publicados no DJE de
22.12.1956, pág. 7).

Essa orientação foi, então, pacifica
mente seguida em decisões posteriores,
como se poderá verificar nos acórdãos
desse mesmo órgão judicante, proferidos
nos agravos de petição n. 101.458, da co
marca de Piracicaba, publicado no DJE
de 12.7.1960, pág. 12, n. 87.783, da co
marca de Votuporanga, publicado na RT
279/552, n. 91.893, da comarca de Fer-
nandópolis, publicado na RT 286/489.

7. Acolhendo um dos princípios fir
mados na Carta de Buenos Aires, a qual
no seu item X, assim declara: "Debe
adoptar-se como base para Ia registra-
ción ia unidad inmueble y su manifes-
tación formal, a travez dei folio o ficha
real, para Ia aplicación dei principio de
determinación y Ia conveniente vincula-
ción con ei regimen cadastral", o Brasil
modificou a sua legislação, através da
votação e promulgação da Lei n. 6.015
de 31.12.1973.

Essa lei, que deveria ter entrado em
vigor no dia 1°. 7.1974, teve a sua vi
gência prorrogada para 1.°.7.1975 (Lei n.
6.064, de 26.6.1974), pela necessidade que
se impôs de um prazo maior para que

•os Cartórios de Registro de Imóveis pu
dessem se adaptar à nova técnica regis
trai.

Instituiu a nova lei a "matrícula" dos
imóveis, conforme preceitua a alínea "a"
do art. 173, assim redigido: "cada imó
vel terá matricula própria, que será aber-
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ta por ocasião do primeiro registro a ser
leito na vigência da presente lei".

Aliás, a idéia e a denominação da
"matrícula" não são novas no Direito
brasileiro. Elas já existiam no art. 10 do
Decreto n. 451-B, de 31.5.1890, que ins
tituiu o "Registro e a Transmissão de
Imóveis pelo Sistema Torrens" no Brasil,
o qual, entretanto, foi pouquíssimo usado.

As matrículas serão numeradas segui
damente, em numeração infinita, e, em
cada uma delas, no alto da face de ca
da folha, o imóvel terá a sua identifi
cação, através da descrição de suas ca
racterísticas e confrontações, localização
e denominação, se rural, ou logradouro
e número, se urbano. No espaço restante
da folha, serão lançados, por ordem cro
nológica e em forma narrativa, os regis
tros e averbações dos atos pertinentes ao
imóvel matriculado (art. 173, "a", e iterr
3.° do art. 227 da Lei n. 6.015, de 1973,'.

Admite a nova lei brasileira que fs
matrículas sejam escrituradas pelo sis
tema de fichas (§ 2.° do art. 173).

Não há dúvida alguma, que a altera
ção da técnica registrai introduzida no
Brasil, sucintamente exposta acima, é a
adoção e o acolhimento integral do sis
tema do "folio ou ficha real" — preco
nizado, no item X da Carta de Buenos
Aires". "El registro es real cuando Io
fundamental es ei inmueble y alredor de
este giran todas Ias inscripciones y ano-
taciones" (Wolfram Luthy, "La Trans-
misión inmobiliaria a travez dei BGB
Alemán y Ia Ley y Técnica Registrai Ar
gentinas", in "Contribución ai I Con-
greso Internacional de Derecho Regis
trai", pág. 88).

Temos a inteira convicção de que a
mudança da técnica registrai era abso
lutamente indispensável e imprescindível
no momento atual da evolução e do de
senvolvimento técnico-legal e econômico-
-jurídico que o Brasil atravessa.

A introdução do "folio ou ficha real"
no Brasil propiciará u'a maior rapidez
na técnica do Registro de Imóveis, sem
quebra dos princípios informativos que
lhe deram, desde a vigência do Código
Civil, até agora, uma indispensável e
tranqüila segurança, mas que, entretan
to, como dissemos, não lhe ensejava _a
rapidez e celeridade exigida pela dinâ
mica da vida atual.

Dir-se-á, como já se disse, que o Brasil
não se constitui apenas dos grandes cen

tros urbanos, antes, pelo contrário, que
o seu território de dimensões continen
tais, é- constituído de grandes extensões
tje tet*as, pontilhadas de pequenos po
voados e de pequenas cidades, e que nes
tes locais não se fazia, e nem se faz ne-
cessá-la, qualquer reforma ou qualquer
modificação da técnica do Registro de
Imóveis e que, também, não se deveria
mudar essa técnica, tão-só pelo prazer de
mudar, principalmente, em um processo
de registro que tem produzido bons re
sultados até agora.

Quer nos parecer, entretanto, que tais
argumentos não têm qualquer procedên
cia. Se, realmente, o Brasil não se cons
titui apenas dos grandes centros urbanos,
não há dúvida alguma de que são nesses
centros urbanos que se situam os impul
sos dinâmicos, econômicos, políticos e so
ciais do país. E, neles, a técnica regis
trai, em relação aos direitos sobre os
imóveis, tem que ser a mais rápida, a
mais dinâmica, a mais perfeita e segura
possível, pois é ela que lastreia e funda
menta um dos bens de riqueza mais ex
pressivos na projeção da liberdade e da
personalidade humana, que é o imóvel e
o direito de propriedade sobre ele inci
dente.

Além disso, não se mudou a técnica
tão-somente pelo prazer de mudar. Ela
se fazia concretamente necessária, como
já demonstramos. A mudança de técnica
será o meio indispensável para que a
mecanização possa ser introduzida no
Registro de Imóveis, como adiante de
monstraremos.

Entretanto, o legislador, na Lei n.
6.015, de 1973, não desconheceu a reali
dade brasileira e, a par da "ficha real",
mas sem transigir com a técnica do "fo
lio real", admitiu outros meios de escri
turação no Registro de Imóveis, para os
pequenos povoados e para as pequenas
cidades, determinando que essa escritu
ração seja feita, também: a) em livros
encadernados, e, portanto, manuscrita e
b) em livro/ de folhas soltas.

8. Dissemos, há pouco, que a intro
dução da técnica do "folio ou ficha real"
propiciará u'a maior rapidez na escritu
ração no Registro de Imóveis e, conse
qüentemente, u'a maior celeridade na ra
pidez das informações que ele deve for
necer a respeito dos imóveis e dos direi
tos sobre eles incidentes. Vamos dernons-
trá-lo.
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Em primeiro lugar, o imóvel — a nr;-
dade imóvel — é a realidade físicíà ou o
objeto do direito de propriedade, i nu-J
sofre poucas mutações, ou, então, Muta
ções lentas, e, uma vez efetuadas, sáo de
grande duração no tempo. Assim sendo,
o imóvel, desde que matriculado, cr>m as
suas características e medições, sofrerá
reduzidas alterações em sua descrição.
Não necessitando, em conseqüência, nos
lançamentos posteriores ou subseqüentes
ser descrito novamente, como vem acon
tecendo até o presente momento.

As alterações que serão introduzidas na
"ficha real" serão as relativas aos titu
lares do domínio ("jus in re") ou aos
titulares dos direitos reais sobre a coisa
("jura in re aliena").

Essas mutações ou alterações dos titu
lares do direito sobre os imóveis devem
ser feitas de modo resumido, suprimidas
todas as cláusulas ou convenções de di
reito obrigacional e, portanto, de caráter
transitório, as quais não afetando o imó- '
vel ou os direitos diretamente incidentes
sobre eles não necessitam ter ingresso
e nem publicidade no Registro de Imó
veis, exceção feita, evidentemente, àque
las que afetem ou restrinjam o domínio.

Esses detalhes, de suma importância,
determinarão uma extraordinária celeri
dade nos registros, proporcionando, inclu
sive a sua mecanização.

Não é concebível que, nos dias de hoje,
em que dispomos de máquinas de escrever
dos mais diversos tipos, com a celeridade
que se lhes imprimem a eletricidade ou
a eletrônica, os registros ou os lançamen
tos nos Registros de Imóveis continuem
a ser escritos a mão, com tinta azul ou
preta. Admitiu, o legislador brasileiro, a
partir da vigência da Lei n. 6.015, de 1973,
que, "para facilidade do serviço os livros
possam ser escriturados mecanicamente,
em folhas soltas ou fichas" (§ 2o do art'
3.° e § 2° do art. 173).

Desnecessário será encarecer e ressaltar
as vantagens e excelências da escritura
ção mecânica sobre a escrituração ma
nual. Mas, resumidamente, poderíamos
enumerar que a escrituração manual fica
sempre dependente da boa caligrafia do
escrevente, o que é raro nos dias de ho
je, que, após alguns anos de serviço, a
qualidade da caligrafia do escrevente vai
piorando sensivelmente, pelo decurso de
sua idade, e pelo natural cansaço; que
a escrituração manual é, consideravel
mente, mais lenta que a mecânica.

A superioridade dos lançamentos na
escrituração mecânica dos registros não
diminui, evidentemente, a contribuição do
elemento humano, pois tais lançamentos
ficarão, sempre, na dependência da habi
lidade pessoal de redação, do resumo dos
dados contidos no título, e, devem, por
tanto, conter a assinatura da pessoa que
efetua tais lançamentos, a qual é o ele
mento caracterizador de sua responsabi
lidade (item IV da Declaración do Tema
3 do I Conpreso Internacional de Dere
cho Registrai).

A adoção e a introdução do sistema do
"folio real ou ficha real", possibilitando,
assim, a sua escrituração mecânica virá,
indubitavelmente, eliminar uma série dos
inconvenientes atuais existentes nos Car
tórios de Registro de Imóveis e que, coin
cidentemente, são os mesmos enfrenta
dos pela Espanha, como se pode dedu
zir das seguintes palavras: "En resumen,
podemos sefialar como imperfecciones en
ei modo de llevar nuestros Registros,
derivadas en su mayor parte dei sistema
de libras encuadernados Ias siguientes: a)
escritura manual; b) aprovechamiento
parcial dei archivo; c) existência de
"pases" frecuentes en ei historiai hipo
tecário de cada finca; d) imposible utili-
zación simultânea de un libro por más
de una persona; e) difícil empleo de mé
dios modernos para Ia reproducción de
los asientos; f) deficiências en Ia legi-
bilidad de los mismos; g) ocupar mayor
espacio que los extendidos a máquina; h)
aumento de costes, por necesitar plan-
tillas de personal numerosas para poder
mantener ei ritmo de despacho de los
documentos, cuyo volumen se incrementa
afio trás afio" ("La Mecanización dei
Registro", Ignacio Martinez de Bedoya
e Fernando Munoz Carinanos, in "Revis
ta de Derecho Registrai", n. 1, de 1974.
editada pelo Centro Internacional de
Derecho Registrai, pág. 78, n. 20).

A mecanização dos Registros, além de
ser uma inelutável necessidade da mar
cha do tempo e do progresso, não priva
nem elimina a colaboração do homem
em toda a dinâmica e em toda a siste
mática dos Registros, como dissemos, eis
que dele fica dependendo o exame da
legalidade e da validade dos títulos apre
sentados a registro (art. 215 do vigente
Decreto n. 4.857, de 9.11.1939 e art. 198
da Lei n. 6.015, de 31.12.1973), a "caíi-
ficación registrai", como a denominam



4» RT-477 — JTJLHD 1975

es argentinos, os espanhóis e as nações
de língua castelhana.

Acrescente-se, ainda, que a adoção do
"folio real ou ficha real", através da
matrícula, conjugada com a mecanização
dos lançamentos, possibilitará uma extra
ordinária rapidez nas Informações sobre
imóveis, que são solicitadas ao respectivo
Registro, através da expedição de certi
dões pelo processo xerox, mediante a
reprodução ou cópia da ficha, o que,
atualmente, é impossível no Brasil, uma
vez que os dados solicitados são extraídos,
por datilografia, dos maçudos livros enca
dernados e manuscritos.

E, nesta oportunidade, não poderíamos
deixar de nos referir, também, à utili
zação de computadores, uma vez que os
Registros de Imóveis, além de serem os
repositórios dos imóveis e das pessoas dos
titulares de direito sobre eles, devem
possibilitar precisas informações sobre
esses dois dados ou elementos. É, no que
se constitui a imformática, no dizer do
Prof. Ivan Sá Motta, Chefe do Departa
mento de Métodos Quantitativos e In
formática da Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo. A "informática", na defi
nição desse Professor, "é o processo de
transformação da informação de uma
certa qualidade em outra, de qualidade
mais fácil de ser utilizada". É o que, pre
cisamente, o Registro de Imóveis deve
proporcionar.

A mecanização dos registros possibili
tará, assim, no Brasil, em futuro nao
muito remoto, a aplicação da cibernética,
mediante a utilização de computadores,
para o processamento das informações
sobre os imóveis e os titulares do seu
domínio, como já acontece no "Registro
de La Propiedad Inmueble" de Buenos
Aires, República Argentina, o qual tive
mos a oportunidade de visitar. O uso do
computador, nesse Registro, como ma
nifestou o seu Diretor, Dr. Edgardo A.
Scotti, "resulta un apoyo eficaz y un
elemento de control y seguridad dei
documento; mas no un médio, forma o
prueba de registración".

Ainda, para completar esse extraordi
nário apoio de um computador, a meca
nização dos registros poderá se utilizar
da microfilmagem, da qual nos referire
mos mais adiante, conjugada ou não com
o computador, através do sistema "COM"
<"Computer Output Microfilm"), ou,

«rão, 'pelo sistema "Mlcrodisc" recente-
m/nte \ fabricado pela 3M Company.

Dir-se-á que tais previsões são um
tanto quanto visionárias de nossa parte,
para a implantação no Brasil. Não comun
gamos, todavia, dessa opinião. Se o
homem dispõe da máquina para a sua
utilização, por que não utilizá-la para
u'a maior eficiência nos seus serviços?

E esse prognóstico Já vem sendo cogi
tado em outros países, fi o Prof. Mario
G. Losano da Universidade de Milão, na
Itália, que nos esclarece: "Um outro
exemplo de automatização, que em futu
ro não muito distante dará resultados
espetaculares, é a automatização dos
cadastros. Os cadastros europeus são bas
tante velhos, centenários e desde há
alguns anos já se encontram em crise.
Assim como a crescente mobilidade social
pôs em crise o registro populacional das
cidades, o aumento da circulação dos bens
imobiliários pôs em crise os cadastros
tradicionais. Na Itália, em particular, o
desenvolvimento das construções no últi
mo decênio foi rapidíssimo — embora
em certos aspectos insatisfatório — sen
do que cada novo edifício significa uma
enorme quantidade de dados para registro
nos livros de cadastro Assim, a
explosão de dados para registro não pode
ser neutralizada, nem mesmo por meio
de um grande aumento no número de
funcionários nas repartições cadastrais,
visto ser impossível o trabalho de tantas
pessoas em um único arquivo, aberto para
a consulta quotidiana. Hoje, na Itália,
chegou-se praticamente a uma estagna
ção no setor, pois as transcrições nSo são
feitas rapidamente, levando-se anos antes
que o novo proprietário veja seu nome
inscrito no registro e, enquanto o seu
nome não é registrado, não é possível
transferir a outros o bem imóvel em
questão. O atraso do sistema cadastral
europeu coloca-se como um obstáculo à
livre circulação dos bens imóveis.

"Por isso, a Baviera está experimen
tando um cadastro automatizado: os
livros empoeirados e seculares transfor
mam-se em fichas perfuradas e, assim,
•todos os dados relacionados com os bens
imóveis passam para a memória do
computador" ("Problemas da Cibernética
Jurídica", artigo publicado no jornal "O
Estado de S. Paulo", ed. de 29.7.1973, pág.
59).

Não poderíamos, entretanto, deixar de
reconhecer, neste momento, que há, na
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técnica da escrituração da matrícula ou
do "folio real" ou "ficha real", prevista
na Lei n. 6.015, de 1973, uma lamentável
falha ou deficiência, que merece ser me
lhorada, tanto para a facilidade do ser
viço, como para a visualização das cer
tidões expedidas pelo sistema xerox ei
relação aos lançamentos ou registros nela
contidos ou a serem nela Inseridos.

Dispôs o legislador no art. 173, regran
do a escrituração da matrícula (em fichas
ou folhas), que no alto da face de cada
folha será lançada a matrícula do imó
vel, com a sua perfeita identificação,
características e confrontações, e no espa
ço restante e no verso da folha serão
lançados, por ordem cronológica e em
forma narrativa, os registros e averbações
dos atos pertinentes ao imóvel matricula
do. Os registros e averbações a serem
lançados na folha da matrícula serão
numerados seguidamente, antecipando-se
a eisa numeração, separadas por um tra
ço, as letras "R" para os registros e
"AV" para as averbações, seguidas do
número da matrícula.

Ora, essa forma de escrituração da
ficha ou folha real, de maneira contí
nua e seguida, apesar de serem os lança
mentos efetuados em ordem cronológica,
dificultará, sobremaneira, a visualização
e a leitura dos assentamentos.

Melhor seria, não há dúvida alguma,
diante dos modelos de ficha que nos foi
dado a conhecer na Argentina e no Peru,
que as nossas fichas ou folhas reais fos
sem divididas horizontalmente, em pelo
menos, quatro partes: a primeira con
tendo o número da matrícula e a sua

designação cadastral, quando fosse pos
sível a inserção desse elemento; a se
gunda, a descrição do imóvel; a terceira,
a titularidade do domínio; a quarta, os
ônus, os direitos reais incidentes sobre
o imóvel e demais gravames. As averba
ções, em virtude de alterações posteriores
nesses dados e nesses elementos, inclu
sive os cancelamentos, seriam inseridas,
pela ordem cronológica, em cada uma
dessas divisões a que dissessem respeito.

Parece-nos, evidente, que essas divisões
trariam uma inegável melhoria na visua
lização e na leitura de todos os lança
mentos e aqui fica a nossa sugestão para
uma possível reforma da Lei n. 6.015, de
1973.

9. Apesar da excelência da mudança
da técnica registrai trazida pela Lei n.

6.015, de 1973, e das inúmeras vantagens
que ela irá introduzir na dinâmica dos
Registros de Imóveis do Brasil, criticas já
lhe tem sido formuladas, mesmo antes da
lei ter entrado em vigor, e, apesar mes
mo das vitoriosas experiências demons
tradas pela mudança da técnica adotada
pela República Argentina, através das
suas Leis ns. 17.801, de 28.6.1968, e 17.417,
de 30.8.1967.

Entre essas criticas, destacamos a que
foi feita pelo Prof. Afrânio de Carvalho,
da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro, em artigo publicado na RT 459/24,
intitulado "Registro de Imóveis" última
versão — Lei n. 6.015, de 1973". Preconiza
o ilustre professor que a nova técnica a
ser adotada no Brasil trará uma quebra
da segurança que os Registros até agora
proporcionaram, assim se pronunciando:
"Sem que se haia demonstrado a possi
bilidade de conciliar a segurança dos
direitos com a mobilidade do repositório,
pois a tanto não chega o "espelho"
avulso com o reflexo de cada folha, que,
ao contrário, pressupõe a imobilidade no
Direito alemão — a lei precipitou-se em
facultar a mudança. No entanto, na atua
lidade, especialistas experientes, até em
livros, repelem categoricamente a novi
dade, advertindo que as folhas soltas e
as fichas prestam-se a perdas, extravies
e substituições fraudulentas, que fazem
periclitar os direitos nelas encerrados".

Não nos parece assistir razão ao ilus
tre professor em sua crítica, em relação
a técnica do "folio real" ou "ficha real",
adotado na nova lei brasileira.

Toda mudança, toda alteração de uma
rotina exige intensa reflexão, exige pla
nejamento, exige e requer, sobretudo,
ventade de mudar para algo melhor e
dinâmico do que se possui. E essa mu
dança provoca uma reação igual e dire
tamente contrária, por parte daqueles
que desejam a inércia e a manutenção
do "statu quo ante". E, evidentemente,
não se pede desprezar a possibilidade da
perda ou extravio de uma ficha ou folha
real. Entretanto, quer nos parecer que as
providências para se evitarem tais acon
tecimentos são apenas de ordem admi
nistrativa e burocrática na organização
dos serviços internos de cada Cartório.

Além do número, em seqüência infinita,
que possuirá cada matrícula ou cada
ficha, e, portanto, facilitando o controle
e a fiscalização, os lançamentos ali efe-
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tuados são sempre baseados em instru
mentos públicos, lavrados em notas pú
blicas e, portanto, facilmente reconstruí-
veis ou recuperáveis. E, se forem instru
mentos particulares, como possibilita a
legislação brasileira, estarão arquivados
no próprio Cartório de Registro de Imó
veis.

Evidentemente, que o Oficial do Re
gistro de Imóveis deverá tomar as devi
das cautelas para, a qualquer tempo, ter
a possibilidade de reconstruir a ficha real
ou a folha real eventualmente perdida
ou extraviada. E, essa reconstituição
afigura-se-nos de relativa facilidade, pois
além de contar com os dados acima ex
postos em relação aos instrumentos
públicos e particulares, conta, também,
com os indicadores reais e pessoais e,
mais ainda, com a imprescindível colabo
ração da numeração colocada no Livro
Protocolo ou Diário (denominação argen
tina e espanhola). E, além de tudo isso,
o Oficial do Registro de Imóveis poderá
ter à sua disposição aparelhos de micro-
filmagem e, então, todos os títulos regis
trados serão microfilmados, em numera
ção conjugada com o Livro Protocolo,
contando, assim, com substancioso ele
mento coadjuvante que lhe possibilitará
a reconstituição da "ficha real" ou "fo
lha real" perdida ou extraviada.

Evidencie-se, a propósito, que a micro-
filmagem introduzida legalmente no Bra
sil pela Lei n. 5.433, de 8.5.1968, e regula
mentada pelo Decreto n. 64.398, de 24.4.
1969, foi amplamente acolhida pela nova
Lei n. 6.015, de 31.12.1973, de que nos
temos ocupado, nos arts. 19, 8 1.°, e 25.

Aliás, entre as recomendações constan
tes do I Congreso Internacional de De
recho Registrai, realizado em Buenos
Aires, constou, no item X do Tema 3,
a seguinte declaração: "Se aconseja ei
uso de Ia microfilmación y en general de
cualquier procedimiento de seguridad,
para facilitar Ia reconstrución total o
parcial dei Registro y Ia conservación
de los documentos y libros antiguos que
deban archivarse" ("Anales", pág. 199).

Quanto às substituições fraudulentas,
com que se atemoriza o ilustre professor,
quer nos parecer que elas não merecem
maiores digressões de nossa parte, pois
partem da presunção de desonestidade
dos Oficiais de Registro de Imóveis, e que
é absolutamente contrária à realidade
dos fatos que revelam ser os Oficiais de

Registro plenamente responsáveis, cuja
responsabilidade está firmada em lei (arts.
37 do Decreto n. 4.857, de 1939, e 28 da
Lei n. 6.015, de 1973), além da respon
sabilidade subsidiária do Estado, firmada

o art. 15 do CC). Tais substituições
•raudulentas, se houverem, serão mínimas
e absolutamente insignificantes, não Jus
tificando, em hipótese alguma, a critica
formulada.

Quer nos parecer, que as inovações tra
zidas pela nova técnica, acolhida pela Lei
n. 6.015, de 1973, e a serem Introduzidas
no Registro de Imóveis no Brasil, pro
porcionando rapidez, eficiência, legibili
dade nos lançamentos, facilidade nas
informações e, colocando o Registro de
Imóveis atualizado com a dinâmica e o
progresso da vida atual, compensarão
largamente os infundados temores e crí
ticas acima expostos. Estamos absoluta
mente convictos e seguros que valerá a
pena mudar a técnica e inovar para
melhor.

10. A adoção da nova técnica regis
trai relativa à "ficha ou folio real" não
abole nem suprime os princípios infor
mativos do Registro de Imóveis. Antes,
pelo contrário, é perfeitamente compatí
vel com eles, como já ficou expresso e
acolhido por todas as nações signatárias
da "Carta de Buenos Aires", inclusive o
Brasil.

Assim, continuará íntegro o princípio
da obrigatoriedade, o qual exige o registro
do título aquisitivo para a aquisição da
propriedade imobiliária. Trata-se de prin
cípio de direito substantivo, previsto no
art. 533 e no parágrafo único do art. 860
do CC vigente, não sendo princípio de
direito adjetivo ou formal, apesar de
estar também inserido no art. 179 do
vigente Decreto n. 4.857, de 1939, e cons
tar do art. 169 da Lei n. 6.015, de 1973. O
mesmo ocorrerá com o princípio da lega
lidade ("calificación registrai"), decor
rente da faculdade atribuída pelo legis
lador ao Oficial do Registro de Imóveis
de penetrar no exame da legalidade e da
validade dos títulos que lhe são apresen
tados, opondo dúvidas aos seus registros
(arts. 215 do Decreto n. 4.857, de 1939, e
198 da Lei n. 6.015, de 1973).

O princípio da continuidade dos regis
tros (principio de tracto sucessivo) é
plenamente compatível com a adoção do
"folio real" ou "ficha real" e ele está
acolhido nos arts. 197 e 226 da Lei n.

6.015, de 1973.
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No mesmo sentido se poderá dizer do
princípio da fé pública — aquele que
expressa o valor da prova da transcrição
no sistema atualmente vigente, propor
cionando a ela uma presunção, segundo
alguns autores, absoluta, e segundo ou
tros, relativa. Trata-se, também, de prin*-
cípio de direito substantivo, previsto no
art. 859 do CC, e que em nada mudaria
com a inovação da técnica registrai. Ne
nhuma restrição, também, haveria, e, nem
tampouco se abalaria o princípio da
prioridade, o qual assegura a aquisição
da propriedade para aquele que transcre
ver ou registrar o seu título em primeiro
lugar. Essa prioridade se traduz pela
apresentação do título em ordem crono
lógica e sua anotação no Livro Proto
colo (Diário). Não tendo havido qualquer
supressão desse Livro, tal princípio con
tinua previsto e acolhido nos arts. 534 do
CC e 187 e 11 da Lei n. 6.015, de 1973.

E, finalmente, o princípio da especia
lidade que determina a precisa caracte
rização do bem imóvel sobre o qual recai
o direito de propriedade ou seus desmem
bramentos, encontra na técnica do "folio
real" ou "ficha real" a sua mais perfeita
expressão em face da sua descrição per
manecer praticamente imutável, em todas
as negociações a que ele estiver sujeito,
sem possibilidades de enganos, falhas ou
omissões em suas descrições.

Tais foram os motivos que determina
ram a inserção no item X da Carta de
Buenos Aires da seguinte declaração: "La
utilización de Ia unidad inmueble sus
tenta Ia vigência íntegra de los princípios
de especialidad y tracto sucesivo".

11. Uma das maiores objeções à ado
ção do sistema germânico, em toda a sua
integralidade, durante os debates para a
aprovação do Código Civil, foi, como já
dissemos, a ausência do cadastro no
Brasil.

É o próprio autor do projeto — Clóvis
Beviláqua — que nos fala: "Tratando nós
de organizar o Código Civil, era natural
que nos preocupássemos com esse assunto,
e, então, supus eu que era ocasião pró
pria, se não de introduzir, entre nós,
porque parecia impossível, o sistema cha
mado germânico, em sua plenitude, por
que ele depende da propriedade cadas
trada, ao menos no que tem de essencial e
aplicável, sem dependência de cadastro"
("Direito das Coisas", vol. 11/375).

Se a objeção foi considerada válida
naquela ocasião — ano de 1916 — não

nos parece que ela, agora, possa ainda
ser argüida para impedir a mudança da
técnica registrai no Brasil e a adoção do
"folio ou ficha real".

Realmente, sendo o imóvel a base físi
ca sobre a qual recai o direito de pro
priedade, a precisão dos lançamentos
registrais e a matricula do imóvel no
Registro deveria estar apoiada em um
seguro cadastro físico, de tal sorte a não
pairar quaisquer dúvidas na descrição do
imóvel, e para haver uma perfeita corres
pondência entre o que está descrito no
Registro Imobiliário e a realidade física.

Nos dias atuais, os bens imóveis loca
lizados nos centros urbanos do Brasil já
sofreram mutações e transformações, alie
nações e transmissões, loteamentos e
fracionamentos, que já nos permitem
afirmar, em relação a eles, que já atin
giram uma relativa estabilidade.

Não possuímos, no Brasil, uma lei
federal que determine aos municípios a
elaboração do cadastro físico de seus
centros urbanos, e áreas adjacentes, a
exemplo do que ocorreu na Argentina com
a Lei n. 14.159, de 29.9.1952, e, atualmen
te Lei n. 20.440, de 1973, a qual mandou
que se procedesse a execução do cadas
tro, "con ei propósito determinante de
obtener ia correcta localización de los
bienes inmuebles fijar sus dimensiones
lineales e superficiales su naturaleza in
trínseca su nomenclatura y demás carac
terísticas".

Preferiu-se, no Brasil, deixar a tarefa
a cada um dos municípios, como um dos
atributos de sua competência, dentro da
autonomia municipal, acolhida como pre
ceito constitucional. Essa atribuição de
competência constitui, não há dúvida
alguma, um ponto falho, na base cadas
tral para os Registros de Imóveis, pois
se há municípios que possuem um bom
cadastro, há outros que nada possuem.

Entretanto, não quer nos parecer que
essa falha, nos dias de hoje, como já dis
semos, seja motivo impediente para a ado
ção do "folio ou ficha real", na nova
técnica do Registro de Imóveis.

Os argumentos do notável colega e
jurista Lysippo Garcia, expostos em 1922,
continuam, a nosso ver, ainda válidos.
Vale a pena relê-los: "Quanto à proprie
dade sem limites certos ou sujeitos à
contestação, esparsa pelo vasto território
do País, continuará a existir tal qual é;
porque o registro prova os direitos, e não
o modo de ser físico do objeto sobre que
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eles recaem. A área, limites e identifica
ção do imóvel é comprovada pelo cadas
tro, que não temos. Não é, porém, razoá
vel nem justo, que se prive a propriedade
bem delimitada dos benefícios que pode
desfrutar, porque esses benefícios não se
podem estender a. toda a propriedade
existente. Com o tempo, à medida que
se forem liquidando as dúvidas pelos
meios comuns, essa mesma propriedade,
hoje incerta, gozará de iguais vantagens"
(ob. cit., pág. 4).

No mesmo sentido é o pronunciamento
do extraordinário mestre e do maior
jurista dos Registros Públicos no Brasil,
Prof. Dr. M. M. de Serpa Lopes: "tão
objetada deficiência ou ausência desse
aparelhamento (cadastração) em nosso
Direito não constitui obstáculo ao proble
ma de direito material concernente à
prova absoluta do domínio pela transcri
ção. Em primeiro lugar, em todas as nos
sas leis reguladoras do Registro Imobiliá
rio sempre figurou, como requisito subs
tancial, o da consignação dos limites e
característicos do imóvel transcrito. A
jurisprudência, desde o Direito anterior,
timbrou em considerar a falta desse requi
sito como motivo de nulidade da trans
crição. Ora, a observância fiel desse dis
positivo implica uma cadastração indi
reta da propriedade. Se ela é urbana, a
designação da rua e número, a indicação
da área ocupada, com exatidão, consti
tuem meios eficazes de individuação. Se
rural, a denominação da propriedade e a
especificação dos limites são elementos
mais que suficientes de individualização
da propriedade. Para dirimir as contro
vérsias de limites, há o acordo ou a ação
de demarcação, e o resultado de qual
quer dessas duas situações jurídicas
deverá constar do Registro Imobiliário"
("Tratado dos Registros Públicos", vol.
1/61, n. 26, 2.a ed., Ed. A Noite).

Em relação aos imóveis rurais, já existe,
no Brasil, um início de Cadastro. A Lei
n. 4.504, de 30.11.1964, que dispôs sobre
o Estatuto da Terra, determinou, no art.
46, a elaboração do cadastro de imóveis
rurais, em todo o País, pelo Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, atual
mente denominado Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária — INCRA
(Decreto-lei n. 1.110 de 9.7.1970). O § 1.°
do art 22 da Lei n. 4.947, de 6.4.1966,
proibiu aos proprietários de imóveis rurais
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender
ou prometer à venda tais imóveis, sem a

apresentação do Certificado d* Cadastre.
E, posteriormente, a Lei n. 5.868, de 12>
12.1972, regulamentada pelo Decreto n.
72.106, de 18.4.1973, criou o Sistema Na
cional de Cadastro Rural, compreendendo

rc Cadastro de Imóveis Rurais (n. I do
»Vt. l.°) e o Cadastro das Terras Públicas
In. IV do art. 1.°). Firmou-se, entre
tanto, nessa legislação (parágrafo único
do art. 3.°) o princípio de que: "os do
cumentos expedidos pelo INCRA, para
fins cadastrais, não fazem prova de pro
priedade ou de direitos a ela relativos",
aliás, coerente, com toda a legislação e
o sistema do direito da propriedade imó
vel no Brasil, segundo os quais essa prova
se faz através do Registro de Imóveis.

Assim sendo, embora não seja indis
pensável o cadastro para a mudança da
técnica registrai, onde ele existir, deverá
ser um elemento coadjuvante para a per
feita caracterização e descrição física do
imóvel, objeto do direito de propriedade.

De tudo o que ficou exposto, podemos
atingir as seguintes:

13. Conclusões

I — Impõe-se, nos dias de hoje, uma
completa mudança na técnica, até então
adotada no Registro de Imóveis do
Brasil.

II — Essa mudança deverá ter por
base fundamental, o imóvel — ou a uni
dade imóvel — passando, então, o Re
gistro de Imóveis a ser um verdadeiro
repositório dos direitos de propriedade
que tenham por objeto bens imóveis, e,
não registro de titulos que contenham
a obrigação contratual da transmissão
do direito de propriedade sobre bens imó
veis.

III — O imóvel ou a unidade imóvel
deverá ser registrado sob o aspecto for
mal do "folio real ou ficha real", que é
o meio adequado para proporcionar a
mecanização dos registros, a'qual deverá
se efetuar, em um estágio inicial, atra
vés da mecanização dos lançamentos e
na utilização dos meios mecânicos e ele
trônicos para a expedição das informa
ções dos direitos reais contidos no Re
gistro de Imóveis.

IV — A mecanização dos registros, em
países de largas dimensões territoriais e
características regionais diferentes, como
é o Brasil, deve ser compatível e coetâ-
nea com a escrituração manual dos lan-
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çamentos, através de uma legislação fle
xível para atender as peculiaridades
locais e regionais.

V — É desejável, na medida do possí
vel, a utilização de computadores para a
rapidez das informações que devam ser
prestadas pelos Registros de Imóveis, sem,
todavia, poder ser eliminada a contribui
ção do homem, no exame da validade e
da legalidade dos títulos que fundamen
tam a transmissão do direito de proprie
dade.

VI — A utilização da unidade imóvel,
como meio para a adoção do "folio real"
ou "ficha real", e, também da mecani
zação dos registros, não pode ficar con
dicionada ou dependente da existência ou
não do cadastro físico, sendo porém dese
jável a sua existência, como um dos ele
mentos coadjuvantes da nova técnica a
ser Introduzida nos Registros de Imóveis.

VII — Cogitando-se, no Brasil, de uma
reformulação da Lei n. 6.015, de 31.12.1973,
que adotou a técnica do "folio real", e
em face das criticas que lhe tem sido
formuladas, sugere-se ao II Congreso
Internacional de Derecho Registrai que
se pronuncie, novamente, reiterando, o
item X da Carta de Butqos Aires, no
sentido de que: sendo a mrCnde imóvel
a base para o registro e para a mecani
zação dos lançamentos, qualquer reforma
legislativa deverá ser fundamentada, e só

poderá ser efetuada com o respeito a essa
unidade, adotando-se, sempre, o "folio
ou ficha real", e a conseqüente mecani
zação dos lançamentos.
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