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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
NUMERO GCHO

M ADRID

PROLOGO.-

Constituye para mí un autentico honor, escribir estas apresuradas y

breves líneas presentando el trabajò aportado por Tabosa de Almeida ai V

Conpreso Internacional de Derecho Registrai, recientemente celebrado en

Roma, y en el que he sido testipo de su excelente quehacer caracterizado

por Ia conjunción dei triple aspecto de conocimiento de Ia matéria, ri-
por universitário, calidad y altura intelectual y humana.-

Fn un mundo como el presente, cuyos horizontes se vislumbran con

raspos sombrios, de masificación y perdida de individualidades, Ia fipu-

ra de un universitário, en toda Ia dimensión dei concepto, como el Pro-

fesor Tabosa de Almeida, en Ia oue se conjupan Ias facetas de Jurista,

tanto én Ia vertiente de Ia ensefianza dei derecho como en Ia de Repis-

trador de Ia Propiedad, y Ia de especialista en matérias políticas y

econômicas, se ha traducido en una prolifica obra en Ia que se facilita

al estudioso tanto el conocimiento sobre el Derecho como sobre Ia vida

misma." Así Tabosa de Almeida nos rememora a un hombre dei Renacimiento

encuadrado en Ia época actual.-

En consecuencia, con ripor y claridad que solo pueden proceder dei

exácto conocimiento de Ia matéria, puesto oue Ia claridad es Ia cortesia

dei que explica bién, afronta un tema fundamental en el âmbito, dei Re-

pistro de Ia Propiedad, cual es el de "Ia inexactitud registrai y su

rectificación".- Problema en el que están inmersos los pronunciamientos

dei Repistro Jurídico, en los âmbitos de Ia publicidad y protecciôn a

los terceros, y en el oue el autor basa sus conclusiones en Ia conse

cuencia de Ia sepuridad Jurídica, indispensable en un Estado de Derecho,

y oue, por tanto, siempre debe prevalecer como resultado de Ia armónica
solución de Ia antitesis entre Ia sepuridad de los derechos y Ia sepuri

dad dei tráfico Jurídico.-

En esta línea, diferencia los conceptos clave de Ia inexactitud,

nulidad y rectificación, oue derivan de Ia falta de concordância, ori-

pinaria o sobrevenida, entre Repistro Jurídico y realidad extrarrepis-

tral, o de Ia irrepularidad de los asientos: y finaliza su trabajo con



el critério de que Ia calificación registrai, fundada en Ia estricta

observância de los principies registrales, es el médio idoneo y adecuado

para evitar Ia inexactitud, principio que por su importância aparece

inserto en Ia Carta de Roma, en Ia que el profesor Tabosa de Almeida ha

tenido decisiva influencia.-

Eugenio Fernández Cabaleiro.-

Doctor en Derecho, Registrador de Ia Propiedad de Madrid y

Secretario General dei Centro Internacional de Derecho

Registrai

•nH-iÉliii"



S  U M A R I o

Correlação entre a função qualificadora do Registrador e a exatidão

do registro. - A analise dos documentos em face dos princípios re

gistrais. - A formulação das exigências legais e o processo de dú

vida. - A instituição do sistema de matrículas no Brasil e sua con

tribuição para reduzir o número de inexatidões. - As inexatidões re

gistrais como decorrência da inobservância dos princípios. - A re-

tificabilidade do registro inexato no Direito brasileiro e suas a-

finidades com o Direito espanhol. - A retificação no Direito brasi

leiro como inspiração do Direito germânico. - Como se procede ã re

tificação no Brasil, nos termos da legislação vigente. - Conclusões





Da ínexatídao registrai e sua retificação

Para falar sobre a exatidão do registro, temos de começar

Ia função qualificadora do registrador, que no Brasil é denomin^

do de Oficial de Registro de Imóveis.

Essa função qualificadora se exerce através do exame da lega

lidade e da validade do documento submetido a registro, vocábulo

que, no caso, se emprega com a significação genérica de inscrição

e transcrição (registro) assim como de averbaçoes, que são atos

registrais acessórios e conexos.

Esse exame deve ser feito em toda a sua amplitude. Antes de

tudo devem ser observados os aspéctos externos do documento, para

logo depois ser analisado seu conteúdo.

A'primeira observação a fazer diz respeito ã competência do

Ofício ou Cartório, de vez que o registro feito por Cartório in

competente carece de base legal para a sua validade. É clãssica a

divisão da competência em competência ratione personae, rat ione

materiae e ratione loci. A incompetência é rationae materiae quan

do se tratar de documento somente registrãvel pela Junta Comercial,

pelos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, de Protesto

de Títulos, de Registro Civil das Pessoas Naturais ou de Pessoas

Jurídicas.

Se se tratar de documento registrãvel no Registro Imobiliá

rio, ha que verificar se o Cartório a que foi apresentado corres

ponde a circunscriçao territorial em que fica situado o imóvel

ou que, por força da legislação, tenha atribuições para abrir n£

vas matrículas nos casos específicos de desmembramento e unifica

ção de imóveis, ou na hipótese de fusão de matrículas no Ofício

em que o mesmo jã estiver matriculado (v.arts.l69, I,in f ine, 167 ,

II, n9 5, 233, III, e 234 da Lei 6.015).

O exame deve ser extradocumental (aspéctos extrínsecos) e

intradocumental (aspectos intrínsecos). SÓ assim sera possivel

proceder a uma introspecçao valorativa de natureza jurídica, que

so se completará cotejando-se os elementos fornecidos pelo docu

mento com os ja existentes no cartório competente ou na certidão

fornecida pelo Ofício que anteriormente tinha atribuições para

tanto.





Essa função qualíficadora do Oficio competente é da mais al_
ta responsabilidade jurídica e moral, tanto sob o aspecto civil
como sob o aspecto penal e disciplinar ou administrativo.

A legislação brasileira colocou os Cartórios de Registro de

Imóveis na condição incômoda de fiscais de ultima instância, ve_r

dadeiros superfiscais de todos os documentos, públicos, particu

lares ou mesmo judiciais, que lhes forem apresentados.

A con se quenc ia dessa ma cro f iscalizaçao, sem p un içao especi

fica para os responsáveis pelos erros que nessa altura vierem a

ser observados, foi a criaçao de um ambiente de certa antipatia,

quase generalizada no meio do povo, contra os Cartórios de Regi^

tro de Imóveis em geral. Os que nao cumprem os seus deveres fun

cionais nao sao fiscalizados pelas autoridades judiciais tanto

quanto deviam se—Io, exceto na parte referente a custas e emolu

mentos. Por outro lado os que procuram cumprir fielmente os seus

deveres funcionais, o que felizmente parece constituir a maioria,

sao vistos por grande parte da população brasileira como detent^

res de poderes arbitrários, que poderiam dispensar, sempre que o

quisessem. Nao sabe essa parte da população, que lamentavelmente

não é pequena, que os Cartórios que procuram cumprir rigorosamen

te seus deveres sao a tanto compelidos, sob o guante das mais dj_

versas penalidades, por mais de vinte leis, quase todas federais.

Esses fatos precisam de ser amplamente esclarecidos aos in

teressados em campanhas de grande intensidade, pelo orgao da cla_^

se, que de agora por diante devia preocupar—se ainda mais com a

defesa dos interesses vitais dos seus associados.

Para a formulação das exigências a serem observadas há dita_

mes legais que determinam sejam feitas de maneira clara e objet^

va, a fim de facilitar seu atendimento. Para tanto elas devem ser

completas, procurando—se evitar que as partes fiquem aturdidas,

após o cumprimento das exigências legais, com o aparecimento de

novas exigências, salvo daquelas que resultarem do cumprimento

das anteriores. Isto nao quer dizer que, se houver um lapso ini

cial do Cartório, não possa ele apresentar outras objeções que
resultarem de um exame mais acurado do documento em analise,pois

o registro só deve ser feito quando nao houver nenhuma restrição

capaz de impedi-lo.





Formuladas as observações legais pelo Cartório e cumpridas
pelo apresentante, nao pode o Cartorio criar nenhum obstáculo de

natureza pessoal a execução do registro.

A lei brasileira nao estabelece prazo para a realizaçao do

exame. Entretanto, como essa fase da tramitaçao do processo de

registro i sem dúvida mais importante do que a própria execução

do registro, deve-se admitir, para tal fase, um prazo máximo
correspondente a metade do período de 30 dias, legalmente conc^

dido para a conclusão do processo registrai.

Enquanto o documento estiver a disposição do apresentante

para que suas lacunas sejam preenchidas, nao corre nenhum pra

zo. Tanto assim que a parte tanto pode cumprir as exigências em

algumas horas ou dias, como pode faze-lo em semanas ou meses.

Ao devolver o documento ao Cartório, este dispõe do prazo

complementar dos 30 dias para a realizaçao do registro solicit^a

do. Se o interessado impugnar as exigências perante o Cartório

e este não conseguir convencê-lo da procedência das mesmas, ca

berá ao interessado requerer-lhe o levantamento de duvida pera^

te o Juiz competente.

A dúvida deve ser suscitada em prazo razoável, fazendo-se

a prenotação do título mediante o respectivo lançamento, com a

declaração relativa ã dúvida, no Livro-Protocolo do Cartorio.

O objetivo da dúvida não áyprppriamente o de impedir o re

gistro, mas sim o de solicitar que o Juiz competente decida a
respeito, dando a sua interpretação jurídica.

Antes de remete-la ao Juiz, cabe ao Cartorio,fornecendo co

pia fiel, dar ciência dos termos da duvida ao interessado, not^

ficando-o para impugná-la, se o desejar, perante o Juiz.

A partir dessa notificação, o apresentante disporá do pra
zo de 15 dias para formular sua impugnação. Decorrido esse pr£

zo, o Juiz proferira sua decisão. O Juiz mandara ouvir o Minis
tério público, no prazo de 10 dias, e em seguida decidira, no

prazo de 15 dias.

De sua sentença, cabe recurso de apelação para o órgão su
perior, com efeitos suspensivo e devolutivo, que entretanto so

poderá ser interposto pelo interessado, pelo Ministério Publico
ou por prejudicado.
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o suscitante da duvida não tem direito a recurso porque na

verdade não e parte legitima, conforme o art.202 da Lei 6.015.

Transitada em julgado a decisão, o documento sera restituj^

do a parte, devendo ser dada ciência da mesma ao oartorio, paia

que seja consignada no Protocolo e, se julgada procedente a du

vida, cancelada a Prenotaçao que, no caso especifico de dúvida,

nao estã subordinada ao prazo de vigência de 30 dias, generica

mente fixado no art. 205 da Lei 6.015, pois, nessa hipótese, d£

ve-se fazer uma interpretação construtiva do disposto nos arts.

198, item III, a 203, aplicando-se o art. 205 nos demais casos.

Dai se pode concluir que o art. 835 do Codigo Civil ja nao su^

s is te.

Julgada improcedente a dúvida e transitada em julgado a

sentença, o documento serã devolvido ao interessado, que o rea-

presentarã ao Cartorio, com o mandado do Juiz ou a certidão da

sentença, a fim de que o Cartório: a)arquive aquele mandado ou

certidão; b) proceda ao registro; c) e declare a ocorrência, na

coluna de anotações do Livro-Protocolo, tudo na conformidade do

que determina o art. 203, item II.

Nesta altura, vale a pena lembrar que os Regimentos de Cus

tas, nos termos previstos pelo art. 206 da Lei 6.015, devem fi

xar custas especificas para as buscas e para a prenotaçao, nas

hipóteses nele referidas: 19) quando o documento prenotado nao

puder ser registrado em face da sentença julgando procedente a

dúvida; 29) quando o apresentante, após a prenotaçao, desistir

do registro.

Sabendo-se que as custas totais devem ser pagas no momento

da apresentação do título, de acordo com o art. 14 da Lei n9

6.015, e que, nas aludidas hipóteses, o registro nao serã execu^

tado, não se concebe que o Cartório seja remunerado integralmen

te por serviços que nao executou, mas também nao se concebe de_i

xe de receber o importante trabalho que de-fato realizou - as

buscas e a prenotaçao.

No exame dos documentos apresentados a registro, o Carto

rio deve ter em vista o atendimento, pelo apresentante ou inte

ressado, de todos os princípios registrais: o de rogaçao, o de

prioridade, o de legalidade, o de especialidade, o de continui

dade e finalmente o da publicidade e o de legitimação. Se quaj^

quer desses princípios nao for rigorosamente observado verifi-

car-se-ã a inexatidão registrai, no Direito brasileiro, a qual

tanto pode ser de ordem material como de ordem formal.





Em nota de rodapé, o jurista WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA

transcreve a opinião de AFRÂNIO DE CARVALHO, em trabalho publica
do na "Revista dos Tribunais", sobre as hipóteses de retificação

que o autor precitado, com brilho e espirito de síntese, dividiu
em três: a) - por ato do oficial; b) - por procedimento adminis
trativo, e c) - por procedimento contencioso. No mesmo estudo,
AFRÂNIO DE CARVALHO esclarece que

"essa distinção, embora ainda

nao explicada nem na lei nem na

doutrina, pode ser extraida dos

princípios gerais do regis tro."

Quanto aos meios de retificação, sao eles explicitados, com

meridiana clareza, pelo professor argentino PÊREZ LASALA em qua

tro Itens, o ultimo dos quais enfrenta o grave problema do duplo
registro em favor de pessoas diversas, assinalando que, se hou
ver acordo entre os titulares, caberã a estes determinar qual o

registro que ficara de pé, e, no caso de desacordo, o problemasé
poderá ser resolvido por via contenciosa, como de-resto acontece

em toda a parte, inclusive no Brasil.

Não há duvida de que os princípios sao cientificamente dedu

zidos das orientações impostas pelo legislador e refletidas na
legislação. No dizer de HEDEMANN, são "denominações muito expre£
sivas", que s in t e t i c amen t e estabelecem uma terminologia cientif_^
ca com o caráter de regras fundamentais que, ao lado do seu va

lor teorico, tém uma indiscutível utilidade pratica, nao obstan

te o ponto de vista contrário de SANZ FERNANDEZ.
3

Invocando JERÕNIMO GQNZÃLEZ, o eminente ROCA SASTRE reco

nhece o valor teórico e a eficácia prática dos princípios que,

além de orientar o julgador e economizar preceitos, faciíitan
el estúdio de Ia matéria y elevan Ias investigaciones a Ia catego

ria de cientificas."

1 - Wilson de Souza Campos Batalha,Comentários ã Lei de Registros

Póblicoa, Rio de Janeiro, 1477, vol. II, p.907.

2 - Pérez Lasala, Derecho Inmobiliario Registrai (Su desarrollo

en los países Iatinoamericanos), Buenos Aires, 1965, ps.
274/275.

3 — Roca Sastre, Derecho Hipotecário, 6a.edição, Barcelona,1968,

tomo I, p. 20l5 .





4
Por sinal, o próprio SANZ FERNANDEZ , que manifestou nao sim

patizar com a adoção da terminologia geralmente aceita e precon^

zada, não deixou de perfilhã-la na sua obra, chegando mesmo a ,dar

uma definição de "princípios" que considerou consentinea com os

fundamentos básicos de sua tese. Ei-la:

"Principies hipotecários serán, pues. Ias

regias fundamentales que sirven de base al

sistema hipotecário de un pais determina

do, y que pueden determinarse por inducciõn

o abstracción, de los diversos preceptos

de su Derecho positivo".

Assim definidos., ou da forma como o fazem os juristas que d£

fendem as finalidades teorico-práticas ou essencialmente cientlf^

cas dos princípios registrais, a verdade é que o estudo cientifi

co das inexatidões no Registro Imobiliário de um determinado Pais

deve levar o jurista ã análise das causas dessas inexatidões, re^

sultantes, quase sempre, da desobediência, das partes ou do Regi£

trador, aos princípios do Direito Registrai, de vez que eles sin

tetizam todas as normas legais em vigor e sua respectiva interpre^

tação doutrinária e jurisprudeneia 1.

A contrario sensu, observados todos os princípios jurídicos

que não apenas informam, mas norteiam e orientam a perfeita realj^

zaçao dos atos registrais, nao seirã possivel surpreender nenhuma

inexat idao.nem tampouco pensar em formulas retificatorias.

Essa conclusão, maduramente examinada, espera merecer o apoio

de outros estudiosos.

O principio da rogaçao

Esse principio consiste na liberdade de açao do interessado

no registro, que nao á obrigado a solicitá-lo; tampouco o Cartó

rio, salvo raras exceções, tem o direito de promove-lo por conta

própria.

4 - Sanz Fernandez, Instituciones de Derecho-Hipotecario,Madrid,

li47, tomo I, ps.228^^29.





No Brasil es-se princípio perdeu parcialmente sua substancia,

salvo no tocante as averbaçoes, porque a lei admitiu que o apre-

sentante do titulo fosse "qualquer pessoa". hS quem entenda que

a nova expressão eqüivale ã antiga. Embora respeitável,parece que
essa opinião merece reparos.Tudo indica que o novo legis1adorbra
sileiro quis ampliar o leque de apresentantes de documentos para

registro, permitindo que "qualquer pessoa" o faça, de acordo com
o art. 217, da Lei 6.015. Esse artigo, entretanto, quando inclui
as averbaçoes, entra em choque com o Parágrafo Onico do art.246,
que exige requerimento do interessado, com firma reconhecida, ins
truido com o documento comprobatorio do alegado. O art. 218 e

uma excrescencia diante do art. 217, pois, se qualquer pessoa po^

de ser apresentante, desnecessário se torna explicitar que nos
atos a titulo gratuito o transferente também pode promover o re

gistro .

O caput do art. 246 á outra excrescencia em face da amplitu
de do n? 5, item II, do art. 167, que inclui todas as "circunstan

cias que, de qualquer modo, tenham influencia no registro ou nas
pessoas nele interessadas". Nessa expressão genérica evidentemen
te estão todas as "outras ocorrências que, por qualquer modo, al

terem o registro". Trata-se de uma repetição desnecessária.

Verdade é que, segundo o art. 169, todos os registros e aver^

bações enumerados no art. 167 sao obrigatórios no Direito Regis
trai Brasileiro. Obrigatórios no sentido de sua ind i s p en s ab i 1 id a^

de para valerem contra terceiros, mas nenhuma penalidade especif_i
ca foi fixada em lei para os casos de d e s cump r imen to dessa obriga_
ção. Trata-se de uma lacuna a ser preenchida pela legislação, que
deveria estabelecer, em favor dos cartórios competentes,uma multa

anual nunca inferior a 207. sobre o valor das custas do documento,

no caso de demora na sua apresentação para registro. Seria essa

uma punição educativa de interesse direto das partes e da coleti
vidade .

5 - Afrãnio de Carvallio, Registro de Imóveis 312 .





A referencia a "qualquer pessoa", feita pelo art. 217, nao

a equipara aos "interessados" a que se reportam os arts. 189,
199, 200, 202, 203, II, 207 e 213, pelo menos no entender de
alguns juristas.^ O des. ADRIANO MARREI, do Tribunal de Justi
ça de S. Paulo, concorda com esse ponto de vista na Apel. Cí
vel n9 295-0, proveniente da Comarca de Campinas, em dúvida sus^
citada pelo nobre colega ELVINO SILVA FILHO. Porém os desembar
gadores YOUNG DA COSTA MANSO e FRANCISCO THOMAZ DE CARVALHO FI-

LHO, constituindo a maioria do Conselho Superior da Magistratu

ra de são Paulo, decidiram de modo diverso, equiparando "qual

quer pessoa" a "interessado". Nesse caso, o interesse desloca-

se, do objeto do ato submetido a registro, para o registro pro

priamente dito. Por qualquer motivo uma pessoa qualquer, por

conveniência própria ou a pedido de alguém, torna-se apresentan

te do título e, como interessado no registro do mesmo, impugna

a dúvida cuja suscitaçao requer, e recorre da sentença se esta

lhe for contrária ao objetivo. Tal entendimento é repelido por

AFRÂNIO DE CARVALHO^ ao declarar que a expressão "qualquer pes
soa" foi um equívoco da Lei 6.015, que deveria ter dito qual

quer interessado", "embora se reconheça que a regra da provoca-
*  11 ^

ção merece ser atenuada a bem da boa ordem do registro .

Equívoco ou nao, divisa—se uma tendência para atribuir ao

apresentante, seja ele quem for, portanto qualquer que seja a

pessoa, a condição de interessado, nao no negócio jurídico, mas
no registro do mesmo. Sendo assim, qualquer pessoa e interess^

do" no registro, isto e, em ultima analise o registro e de int^

resse de toda a coletividade.

6 - Walter Ceneviva, Lei dos Registros Púhlicos, n9 5Q8.

7 - Afrânio de Carvalh-O, Registro de Imóveis, p. 312.

8 — Afrânio de Carvalho, obra cit., p. 313.





Essa tendência atenua sobremodo o principio de rogaçao ou

instância. Nosso direito substantivo deixou praticamente a ma

téria a cargo das leis adjetivas. St se preocupou com o assun

to no art. 857 do Cõdigo Civil, ao explicitar que, se o titulo

de transmissão for gratuito, a transcrição poderá ser promovi

da pelo adquirente ou seu representante (itens I e II) e pelo
transferente, com a prova da aceitação do beneficiado (item
III). Essa prova deve ser inserida no prÕprio título. O art.
218 da Lei 6.015 é uma repetição parcial do art. 857 do Codi-
go Civil, parecendo inteiramente dispensável, não so por se
tratar de uma repetição ainda que parcial, mas ainda porque o

art. 217 da Lei 6.015, na sua amplitude exagerada e meio con
traditória, podia perfeitamente dispensar o

de da inserção, nesse artigo, do advérbio "também", ou seja,da
mesma forma. Não se trata, portanto, de um ditame especial, co

mo acreditou WALTER CENEVIVA, mas sim de uma disposição redun

dantemente permissiva e,desse modo,desnecessária, em face da
permissão ampla consignada no art. 217. Se o art. 218 quis re
portar-se ao item III do art. 857 do Código Civil, nao tinha
porque ocultar os itens I e II daquele artigo, nem porque usar

o referido advérbio.

Tudo indica, porém, nao restar duvida quanto a alteraçao

do princípio de rogaçao ou instância, que quer dizer suplicar,
pedir com instância, instar, requerer, solicitar. Se qual
quer pessoa pode solicitar verbalmente o registro, o princípio
de rogação ou instância, não obstante permaneça na legislação
brasileira, ficou reduzido a uma mera formalidade, atribuível
por quem quer que seja a qualquer pessoa.

Assim sendo, esse princípio, fixado no art. 13, no qual

ainda se fala em "interessados", sofreu uma profunda alteraçao

no Direito Registrai Imobiliário Brasileiro em face do art.217,
que deu uma guinada de 180 gráus nessa matéria, embora cometen
do o grave erro de incluir as averbaçoes na regra geral, pois
a maioria delas, como nao poderia deixar de ser, está sujeita
a exigência de requerimento dos "interessados" (e nao de quaj_
quer pessoa), requerimento esse sem dúvida escrito,devendo ser
assinado pelos interessados e reconhecidas as respectivas fir-
mas .
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Nao poderia ser diferente, tendo em vista que as averba-

ções, — declarativas, constitutivas, modí f i ca t i vas ou extintj^
vas de direitos reais, - sejam de retificações e esclarecimen

tos, ou de edificações ou cancelamentos, exigem a participa

ção direta dos verdadeiros interessados, embora estes nao se

jam obrigados a apresentar pessoalmente os seus requerimentos.
Neste caso, quem o fizer desempenhara as funções de simples

despachante ou portador do titulo.

Nao se pode negar que a matéria ainda e controvertida e

vai ensejar muitos debates e decisões diversas.

Com efeito, não é de todo impossivel que AFRÃNIO DE CAR

VALHO tenha razão e que a expressão, que pareceu inequívoca a
WALTER CENEVIVA, na realidade não passe de um equívoco do le

gislador, que talvez quisesse referir—se a qualquer interess^

do, sendo porem traido em seu pensamento ao se referir a quaj^

quer pessoa".

Por outro lado, esse possivel equívoco pode ser aprovei

tado pelos renovadores, como ji esta acontecendo, no sen-tido de
liberalizar o registro, criando uma nova abertura destinada a

sua ampliaçao em ultima analise bastante util ao Pais.

Acontece ainda que o fato reduz um pouco a responsabili

dade dos Cartórios de Imóveis, os quais ficam dispensados do

exame dos títulos em relaçao aos seus apresentantes.

No Brasil, esses apresentantes nao passam de simples po£

tadores dos títulos, na prática costumeiramente autorizados

los interessados, que entregam aos ditos portadores a impor

tância correspondente as custas e emolumentos do registro, a

serem pagos aos Cartórios nos termos do art. 14 da Lei Regi^

trai.

Como se sabe, o princípio da rogaçao ou instância esta um

bilicalmente ligado ao princípio da voluntariedade, que é seu

consectário lógico.

Se se tratar de título de segunda ou terceira hipoteca,

também denominada de ■hipoteca de 29 ou 39 grau, caso nao te

nha sido apresentado para simples exame, de acordo com o Par^
grafo Onico do art. 12, cabera ao Cartorio prenota—Io, aguar
dando, porém, durante 30 (trinta) dias, que os interessados
nas hipotecas anteriores promovam seus registros,dentro daqu£
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le prazo, contado da data da prenotaçao. Esgotado esse prazo
seni a apresentação dos títulos anteriores, o titulo apresen

tado e prenotado sera registrado, obtendo consequentemente o

direito de preferência, na conformidade do disposto no art.

189.

No Direito Hipotecário Espanhol pode-se discutir a exi£

tência do princípio de rogaçao ou instância porque . ele nao
declara a obrigatoriedade do registro, como ocorre no Direi

to Brasileiro e no alemao, embora a voluntariedade seja adm_^

tida tanto no Direito espanhol como no Direito brasi1eiro.Mas

no Direito brasileiro essa voluntariedade diz respeito ape

nas ao processo registrai, pois os registros sao expressamen

te obrigatórios, independentemente da apresentação dos titu

los para tal fim.
9

Assim ê que CARMELO DÍAZ GONZALEZ afirma que

"es evidente que Ia rogacion no es un autêntico prin

cipio, pues no es otra cosa que Ia manifestacion pr^
tica de que nuestro Derecho Hipotecário no impone

Ia inscription como obligatoria o, al menos, como

necessária".

Entretanto, RAFAEL CASERO FERNANDEZ,^° entende diferent_e
mente afirmando que, por ser necessário o pedido para o ítií

cio do procedimento, tal procedimento ê rogado.

CASERO FERNANDEZ considera, entretanto, que a simples

apresentação do titulo implica a petição, uma petição tácita,
como diz SANZ FERNANDEZ, a cuja afirmação se reporta. E DÍAZ
GONZÃLEZ^ ̂ invoca o art. 39 do Regulamento Hipotecário Espa

nhol para esclarecer que a

"sola presentacion dei titulo implica el mandato con

ferido por Ia persona que pretende inscribirlo, sin
que el Registrador pueda pedir una justificacion de

tal mandato".

9 - Carmelo Diaz González, Iniciacion a los estúdios de Dere

cho Hipotecário, ed. de Madrid, 1967 , vol I, p. 199.

10- Rafael Casero Fernandez, Leyes Hipotecárias y Legislacion
Complementaria, Madrid, 1969, 2a.edição, p. 143.

11- Carmelo DÍaz González, obra cit. p. 201.
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Dai se pode concluir que, na pratica, o Direito Espanhol ad_o

tou o mesmo sistema perfilhado pelo art. 217 da Lei Registrai br£

sileira, que avançou mais um passo quando admitiu que qualquer
pessoa" possa apresentar o titulo para registro.

Convém repetir, no entanto, que tal nao ocorre em relaçao a

maioria das averbaçoes, nelas incluidas as nao expressamente me^

cionadas na lei, como as da parte final do n9 5, item II, do art.

167 - "de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham iri
fluência no registro e nas pessoas nele interessadas , e as da

parte final do art. 246, caput, - de "outras ocorrincias que,por
qualquer modo, alterem o registro". Esta redundância apenas enfa
tiza, alias desnecessariamente, o disposto no art. 167, cujo n95
do item II é de uma abrangência total. E nesses casos não se p£
de falar na legitimidade de "qualquer pessoa" para apresentar o

título, salvo como um mero continuo ou estafeta particular, que
jâ deve chegar ao Cartório com o requerimento escrito do verda
deiro interessado e partícipe do negócio jurídico e com a respe£

tiva firma devidamente reconhecida por tabelião, nos termos cat£

góricos do Parágrafo Onico do art. 246.

Princípio de prioridade

O axioma latino "qui prior est tempore potior est jure" e,
por assim dizer, o fundamento do princípio de prioridade. O tem
po e decisivo nessa matéria, em que tudo depende da prenotaçao,
tanto para os fins de aquisição como de perda ou de preferência
aos direitos reais. Mas o tempo aqui nao se refere a data do ti

tulo, e sim ã data de sua prenotaçao. O direito brasileiro ass£
melha-se bastante ao direito espanhol na formulação desse princ_í
pio, que não permite o registro de direitos incompatíveis ou con
traditórios.

O princípio não foi explicitado na lei hipotecária espanho
la dando-se-lhe a denominação própria, mas a jurisprudência de£
xa claro que ele resulta do disposto nos arts. 17, 24 e 25 daqu£
Ia lei.

O art. 24 considera como data do registro a data da prenot£

ção. O art. 25 deixa claro que a preferância serâ obtida de aco£
do com a hora da apresentação.
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No direito brasileiro, os arts. 833, 836 e 837 do Cõdigo

vil reportam-se exatamente aos registros e averbaçoes de hipote-
12

cas, mas AFRÂNIO DE CARVALHO os considera abrangentes de to

dos os direitos reais, a começar da propriedade. O art.833 pre-

ceitua que os registros e averbaçoes de hipotecas seguirão a o_r

dem de sua apresentação e verificar-se-ao de acordo com a preno-

tação devidamente numerada no Protocolo. O art. 836 proibe o r_e

gistro, no mesmo dia, de duas hipotecas sobre o mesmo imóvel, ou

de uma hipoteca e de outro direito real, em favor de pessoas di

versas, exceto se for precisamente determinada a hora em que foi

lavrado cada título. Jã o art. 837 prevê a hipótese da apresen

tação de segunda hipoteca antes de inscrita a primeira. Se tal

ocorrer, o Cartório deve sobrestar o registro da segunda hipote

ca, embora prenotando-a pelo prazo de 30 dias para aguardar, ne_s

se prazo, que o interessado promova o registro da primeira hipo

teca.

Porém o direito brasileiro naoesgota ai a sua preocupação

pelo assunto, pois no art. 530 do Código Civil declara que a

propriedade imóvel se adquire pela transcrição do titulo no Re

gistro de Imóveis, que o art. 531 considera necessária, enquanto

o art. 533, fazendo remissão, inclusive, aos arts. 856 e 860, P^

ragrafo Onico, determina que os atos sujeitos a transcrição nao

transferem o domínio senão a partir da data em que forem trans

critos. E o art. 534 evidencia ainda mais a adoçao do principio

de prioridade quando esclarece que a transcrição tera a data do

dia em que o título for apresentado e for prenotado pelo Cartó

rio. Se entretanto o título for apresentado simplesmente para

exame e cálculo das custas, nos termos do Parágrafo Ünico do art.

12 da Lei 6.Q15, a prenotaçao nao é cabível e por esse motivo a

apresentação do título nao implica necessariamente a prenotaçao,

de vez que nesta hipótese nao e de aplicar a regra geral previs

ta pelo art. 182 da Lei 6.015, no qual se alude á seqüência rig£
rosa da apresentação do título.

12 - Afránio de Carvalh-O, obra cit. p. 19^3.
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No direito brasileiro a adoçio do princípio de prioridade
foi explicitada formalmente pelos arts.190, 191 e 192 da Lei
6.015. No primeiro deles se declara que nao serão registrado
no mesmo dia os títulos que assegurem direitos reais contradi-
tSrios sobre o mesmo im5vel. No segundo, o legislador faz refe
rência direta ao princípio de prioridade, estabelecendo que pre
valecerio. para tal efeito, e quando apresentados no mesmo dra.
os títulos prenotados sob nGmero de ordem maxs baixo, adiando
se. pelo prazo nunca inferior a um dia Gtil, o registro dos ti
tulos apresentados posteriormente. E no art. 192 ficou claro
que o disposto nos artigos anteriores (19O e 191) nao sera
aplicável 5s escrituras pÜblicas da mesma data e apresentadas
no mesmo dia. quando determinarem, taxativamente, a hora da
sua lavratura. prevalecendo, para efeito de prioridade, a que
foi lavrada em primeiro lugar.

Através desses ditames legais o direito brasileiro aco
lheu expressamente o princípio de prioridade, não cabendo en
tre nés. por esse motivo, aquelas dévidas que tèm sido suscita
das na doutrina jurídica espanhola em virtude da lacuna legis
lativa, que vem sendo preenchida pela jurisprudência dos Tribu
nais .

Princípio de legalidade

No Brasil o princípio da legalidade emerge do art.198 da
Lei 6.015i verbis; - "Havendo exigência a ser satisfeita, o
oficial indica-la-ã por escrito .

No nosso direito registrai anterior, a matSria era muito
„ais bem regulada. O art. 215 do Decreto 4.857 determinava ao
CartSrio. explicitamente, o que se acha implícito no^atual art.
198 - a verificaçio da legalidade e da validade do titulo, so
podendo proceder ao registro se o mesmo estivesse em conformi-
dade com a lei.

De qualquer maneira, o prSvio exame da legalidade dos ti
tulos estí praticamente inserido e subentendido no art. 198 do
diploma vigente. Esta 5, talvez, a funçSo mais importante dos
CartSrios de Registro de ImSveis, que no Brasil desempenham uma
misslo do mais alto relevo social e jurídico, uma função quase
missionária.
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Com o desconhecimento da profusa legislação atinente a ma
teria, por parte de grande nGmero, senão da maioria dos elabo-
radores de escrituras, os CartSrios de Registro de ImSveis nao
raro são obrigados a extrapolar do estrito cumprimento de seus
deveres funcionais, para substituir os consultores jurídicos es
pecializados, de que os interessados infelizmente não dispõem.

Seria aconselhável, por isso, que em todos os tabeliona-
tos das Capitais e das cidades de mais de 100.000 habitantes ^
existisse, por determinação legal, pelo menos um assessor juri
dico especializado, que supervisionasse todas as escrituras an
tes de sua subscrição pelo tabelião responsável.

Enquanto isso não se fizer, os CartSrios de Registro^fica
rão sobrecarregados de serviço porque se vãem na contingência
de desempenhar um papel duplo - o de Registrador propriamente
dito e o de assessor jurídico das partes no sentido da regula
rização dos seus documentos. E, diga-se de passagem,^este tra
balho é muito maior do que aquele. O fato se deve, até
ponto, ã despreocupação de muitos elaboradores de escrituras,
desatentos aos enormes prejuízos que ocasionam aos seus clien
tes em virtude dos erros e omissães cometidos no momento em
que as escrituras sao redigidas.

O problema não se acha taxativamente regulado na legisla
ção brasileira. Apenas o cSdigo Civil, em seu art. 159,^ ao re
guiar genericamente os atos ilícitos, preceituou que "aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligãncia ou imprudên
cia violar direito, ou causar prejuízo a putrem. fiça obrigado
a reparar £ dano".

Na Lei Hipotecéria espanhola, entretanto, vÍ-se que o seu
art. 22 procurou estimular os notãrios a evitarem omissães que
impeçam o registro dos títulos, não apenas obrigando-os a sa
nar as falhas encontradas, inclusive lavrando gratuitamente no
va escritura, mas também indenizando os interessados em face
dos prejuízos que lhes houverem ocasionado.





i. c

PEDRO itVlLA ALVAREZ." depois de .ssinal.r que o notario po
de incorrer ee. reeponeabilidede diecipUner. administrativa, ci
vil e penal, e antes de incriminá-lo pela alteraçao ou intercala
çáo que mude o sentido do documento, flaa a responsabilidade ci
vil do notário por uma sárte de ocorrSncias. Dentre essas ocor-
rSncias, vale ressaltar os preiuíaos ocasionados aos clientespe
los defeitos formais do instrumento que determinem a frustração
do fim objetivado pela intervençáo notarial; os vícios de fundo
que determinem a nulidade absoluta ou, em certos casos, a nuli a
de relativa; e o deficiente assessoremento na elaboraçao do ato
notarial. Esse jurista espanhol invoca o art. 146 do Regulamen
to Notarial para ressaltar que os prejuízos ocasionados pelos no
tários devem ser indenizados, sempre que eles tiverem agido com
dolo, culpa, mesmo leve, ou ignorância inexcusavel.

Na Argentina, a Lei Orgânica do Notariado da Província de
santa EÍ relaciona e define as quatro espácies de responsabili
dade a que estáo sujeitos os tabe 1ionatos. O jurista HOS

14
ITURROSPE lembra que

^esde que acepta intervenir, el notario tiene Ia obliga-
ciSn de proteger juridicamente los intereses de Ias partes;
de ambas partes intervinientes en Ia compraventa inmobi-
liaria, de quien Io propuso y de Ia otra parte".

Os elaboradores de escrituras, sejam eles quais forem,
clusive os advogados que redigirem minutas responsabi1izando-se
por elas, tim o dever indeclinável, de cumprir fielmente toda a
legislaçio existente e, em consequSncia, o princípio de legalida
de pois do contrário as lacunas e imperfeições impossibilitarão
os registros dos títulos assim apresentados. Na sua função quali-
fic.dora, exercida atravás do exame desses documentos, os^Carto-
rios de Imáveis, sob pena de idántica responsabilidade, sao compe
lidos a exigir que as leis sejam cumpridas. O negocio causai, o
mundo real, em suma o título deve estar em perfeita concordância
com o mundo registrai e com as normas da legislação existente.

13 - Pedro Svila Alvarez, Estúdios de Derecho Notarial, Madrid,
1973, 4a. edição, ps. 402/403.

14 - Mosset Iturroepe, Compraventa Inmobi1iaria, Buenos Aires,1976,
p. 371.
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O exame da legalidade e da validade do titulo apresentado

deve ser rigoroso.

"De otro modo" - acentua FRANCISCO HERNANDEZ GIL citan

do GONZÃLEZ Y MARTINEZ - "los asientos solo servirian para

enganar al público, favorecer el tráfico ilícito y provo
car nuevos litígios".

O mesmo jurista, que e um ilustre professor da Universidja

de de Madrid, afirma que esse exame deve ser "de fondo y de fo£

ma", extendendo-se a todos os aspectos que possam impedir o r£
gis tro.

Exame mais amplo, mais profundo e mais abrangente do que

o estabelecido pelo Direito Registrai Imobiliário brasileiro e
espanhol somente existe na Suiça, pais que adotou e de certo m£

do aperfeiçoou o sistema germânico, pois a função qualificadora
dos seus Conservadores, além de se estender ao negocio jurid^

CO causai, implica analisar os documentos comprobatorios sob
todos os,ângulos, inclusive no tocante ã capacidade das partes
contratantes e ã eficácia dos títulos causais.

No exame da legalidade em nosso Direito, a primeira coisa

a analisar, como já foi dito, e uma especie de preliminar, rela^

tiva ã competência do Cartorio ao qual o documento e apresent^

do. Assim e que, principalmente quando se tratar de averbaçao,o

Cartorio há de observar, antes de tudo, se se trata de matéria

da sua competência. Nos casos de registro propriamente dito, fa

cil é verificar se o imóvel a registrar fica situado na sua c i r^
cunscrição territorial, Mas, na hipótese de averbaçao,quando se
pretender faze—Ia no Cartorio novo, a certidão do Cartorio ant^
go deverá declarar se o imóvel em apreço nele se acha matricula
do; e, em caso contrário, se ainda dispõe de espaço ã margem do
registro para o lançamento da averbação. Se não houver espaço,
caberá ao novo Cartorio fazer a Matrícula e logo a seguir a ave£

( *)
baçao. Entretanto, se houver espaço (arts. 292 e 169,item I),
ou se o imóvel já estiver matriculado, caberá ao Cartorio anti

go proceder ã averbaçao, na conformidade do disposto no art.169,
item I, da Lei Registrai vigente. Se esses dispositivos legais
forem desatendidos , o ato será nulo de pleno direito,ã vista dos

arts. 82, 130 e 145, ítem III, do Código Civil, em virtude de

o ato registrai nao ter se revestido da forma prescrita em lei.

15 - Francisco Hernandez Gil, Introduccion al Derecho Hipoteca

rio, Madrid, 1970, p.l49.

(*)- Este artigo da Lei 6.015 foi renumerado pelo art. 29 da Lei
6.941, de 14.9.81, passando a designar-se art. 295.
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Princípio de especialidade

O princípio de especialidade é aquele que exige a ident^^
ficaçSo do imSvel rural mediante a especificação de suas^carac
terísticas, confrontações, localização, area e denominação.Tra
tando-se de imÕvel urbano, a identificação consistira na decla
ração do logradouro em que fica situado, do nÕmero do imÕvel e
de sua designação cadastral, assim como, - seja rural ou urba
no, - do número da Matrícula, se houver, e do numero do regis
tro anterior. Estes conceitos decorrem do art. 176, § 19, item
II, n9 3, da Lei 6.015, que deve ser aplicado em consonância
com o art. 225, mencionando-se os nomes dos confrontantes, sem

pre que se trate de imõvel rural, ou apenas designando os imo
veis confinantes, se se tratar de imóvel urbano. Se se cogitar

de lote ou de terreno urbano, ú necessãrio esclarecer, alem do
mais, se fica situado do lado par ou impar do logradouro, em
que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquj^
na mais próxima.

Nossa Lei Registrai preencheu os espaços por acaso

existentes no nosso cSdigo Civil no tocante ao princípio de es
pecialidade, a que se reportou genericamente no item IV do art.
761 e no Item III do art. 846, embora esses dispositivos se re

firam ãs especificações, situação, denominação e característi

cos do imove1.

No direito espanhol, por exemplo, esse princípio nao es

tá mais bem expresso do que no direito brasileiro. Na Espanha,
tal princípio decorre do disposto no art. 99 da Lei Hipotecá
ria e do art. 51, alíneas Ia., 2a., 3a. e 4a. do Regulamento
Hipotecário, que tem sido atualizado por diversas Resoluções e
pelo Decreto de 17 de março de 1959.

Princípio de continuidade

Esse princípio é a base da confiança generalizada no re
gistro imobiliário. É sua observância o que mais reflete a re£
lidade jurídica. Sem que desfrute do direito de disponibilida
de, ninguém pode transferir o imõvel nem tampouco onerá-lo. An
tes da adoção desse principio, era freqüente observar-se a
aquisição a non domino,originária de cartas de arremataçao ou
adjudicação e ãs vezes de formais ou certidões de partilha. As
cadeias de t i tu 1 ar id ades paralelas davam margem a graves problje
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que exigiam o deslinde judicial, nSo raro sS obtido satisfa
toriamente através do usucapião, em face do decurso do prazo
necessário.

O princípio de continuidade nSo foi logo adotado pela nos
sa lei civil. Nosso CSdigo, que entrou em vigor em 1917, apre
sentou-se lacunoso a respeito. O Decreto n9 18542, de 1928, e
que o inseriu pela primeira vez, em seu art. 234. Mas suas fa
lhas evidentes so foram preenchidas pelo Decreto n9 4.857, de
9 de novembro de 1939, em seus arts. 214 e 244, principalmente
depois que o Supremo Tribunal Federal, em acSrdSo de^ 12. 8. 41 , de
clarou nulo o registro de uma carta de adjudicação, registrada
sem a necessária titularidade do proprietário anterior.

Na Lei 6.015 o princípio foi acolliido enfaticamente em nu

merosos dispositivos, tais como os arts. 176, § 19, item II, n9
5, 195, 222, 223, 225, § 29, in fine, 227, 228 e 237, os quais
preencheram todas as lacunas porventura ainda existentes na le
gislação. E, com a adoção do folio real, ou seja, do sistema
de matrícula do imóvel (arts. 176, 195, 196, 197, 225, § 29,
227, 228, 231 e 236), jã não hã lugar para a mínima dGvida quan
to ã plena eficiência do princípio no Direito Registrai Imobili
ãrio brasileiro.

No direito espanhol, o princípio da continuidade Ó também
denominado de"tracto sucesivo", ou de "previa inscrípcion, e e

tido como conseqüência natural do princípio de publicidade e
da presunção de exatidão do Registro Imobiliário. É a historia
do imóvel, constituída por uma cadeia sem solução de continuida
de, de tal maneira que o adquirente num registro tera de ser for
çosamente o transmitente no seguinte. Eis a admirãvel síntese de

16
CARMELO DÍAZ GONZALEZ:

"El fundamento de este principio no es otro que el con£
cido aforismo de Derecho de que nemo dat quod non babet.
Nadie puede transmitir el domínio de una cosa si no es

dueno de ella, y para conseguir el cumplimento de esta
norma esencial de Derecho privado, en relacion con los
bienes inmuebles, se han establecido los Registros de
Ia Propiedad Inmobiliaria en los pueblos civilizados".

16 - Carmelo DÍaz Gonzãlez, obra cit., p 253.
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Acredita-se que o princípio começou a delinear-se no Egito

jS no 19 sSculo depois de Cristo. Os arquivos pGblicos destina
dos 5 guarda e conservação dos títulos imobiliários eram denomi
nados "bibliotecas", a cujos diretores ou encarregados se diri
giam as partes interessadas. A esses encarregados incumbia a ve
rificação da titularidade do vendedor, e somente apSs essa veri
ficação i que autorizavam a realização do negScio jurídico^ Fe^
to isto, o documento de transmissão era então apresentado a bi
blioteca" para fins de registro.

Embora de modo restrito, a França começou a adotar esse

princípio. Na Alemanha a regra i aplicada desde longa data, mas
hã casos que constituem exceção, tais como os de transmissão de
direitos hereditários, como há várias décadas acontecia no Bra
sil.

vê-se, porém, que apesar de um pouco difusa e redundante,
em alguns,pontos mal redigida, e elaborada sem muito método, por
tanto sem a necessária técnica legislativa que tanto projeta o
nosso Cédigo Civil. a Lei Registrai Brasileira está colocada en
tre as melhores do mundo, necessitando apenas de algumas altera
ções, não tanto de fundo, mas de forma, para honrar as tradições
jurídicas brasileiras, encarnadas por TEIXEIRA DE FREITAS,CL^V^
BEVILÁQUA e PONTES DE MIRANDA.

O rigorismo da legislação brasileira no tocante a amplitu
de com que adotou o principio de continuidade parece a alguns
uma afronta ã nossa "realidade jurídica e fática". Deve-se reco
nhecer, entretanto, que o Brasil precisava melhorar nesse setor
e  já vinha se preparando, há muitos anos, para dar o seu passo
decisivo nesse sentido, em benefício da segurança das transações
imobiliárias. O que está havendo no momento, nesse particular, e
uma compreensão mais acentuada de suas responsabi1idades,por par
te dos Cartérios de Registro de ImSveis. E para isso vem contri
buindo bastante, não há negar, a criação do Instituto de Regis
tro Imobiliário do Brasil. Por outro lado, a realidade jurídica
e  fática "tem inspirado o Poder Judiciário a dar soluçoes equita
tivas aos problemas, não raro amenizando o rigorismo da lei para,
sempre que possivel, ajustá-la aos nossos problemas socio-juria^
COS," conforme foi esclarecido por um jurista.

17 Walter Ceneviva, obra cit., p. 'iH
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Tem-se visto, por outro lado, um aumento do nGmero de ações
de usucapião, cora as quais será possivel preencher, dentro de 10
ou 20 anos no máximo, as nossas lacunas centenárias em matéria de
titularidade registrai.

Pelo que se tem observado, nio haverS nenhum recSo, mas sem
pre progresso e aperfeiçoamento no Direito Registrai Imobiliário
bras ileiro.

Principio de publicidade

Para o Direito Registrai Imobiliário moderno, foram decisi
vas as lutas doutrinárias travadas na Alemanha a partir do ressur
gimento do Direito Romano na Europa, em grande parte devido a in
fluáncia da famosa Escola de Direito de Bolonha e das universida
des germânicas. Dessas lutas resultou a volta ao Direito Nacional
Alemão, no sáculo XVIIT, e, com ela, a Lei Prussiana de 20 de de
zembro de 1783, que organizou o sistema registrai com o carater
de sistema substantivo de publicidade.

Este foi o primeiro passo. Mas no século XXX surgiram vá
rios sistemas, pelo menos quatro, que eram adotados em diversas
regiões da Alemanha, cada um com as suas peculiaridades. O passo
decisivo foi dado pelo Estado de Maelenburg, cujo sistema imobili
ário, estabelecido pela lei hipotecária de 1848, afastou-se pro
fundamente do Direito Romano.

Na Prássia o regulamento hipotecário de 20.12.1783 foi subs
tituido pela Lei de 24.5.1835 e esta finalmente pela Lei Regis
trai de 5.5.1872. Enquanto isso, a Saxonia organizou o Registro
5 base do Cadastro, adotou o sistema de fÕlio real e o princi
pio de publicidade.

Segundo FRANCISCO HERNANDEZ GIL,^® "con Ia publicacion dei
CÕdigo Civil (B. G.B.) de 18 de agosto de 1896, em vigor desde
ei 19 de enero de 1900, y Ia Ordenanza inmobiliaria de 24 de mar
ço de 1897, sustituida íuego por otra de 5 de agosto de
logro Alemania Ia ansiada unidad legislativa y Ia implantaciõn
de un sistema hipotecário para todo el território nacional

18 - Francisco Hernandez Gil, obra cit., ps. 49/50
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Se bem que o Direito Francês, que também sofreu a influên
cia do Direito Romano, tenta alcançado uma grande projeção em to
do o mundo, principalmente depois do cSdigo Napoleio, publicado
em 1804, o fato de ter adotado o sistema de folio pessoal dei
xou-o numa situação de inferioridade diante do Direito Registrai
germânico, que influenciou o sistema espanhol e penetrou no Bra
sil, tanto através do art. 859 do cSdigo Civil como sobretudo
ap5s a adoção do fSlio real pela Lei 6.015/73, que entrou em vi
gor em 1.1.76.

Portanto, e como ê sabido, o sistema francês de publicida
de ê o de fSlio pessoal e o sistema alemão o de fSlio real.Naque
le hã preponderância do titulo, e neste prepondera o modo de aqui
sição .

O sistema brasileiro ê mais ou menos eclético, embora se
aproxime cada vez mais do sistema alemão, da mesma maneira que
acontece com o sistema espanhol. A publicidade material, de na
tureza substantiva, estS consignada principalmente no Codigo Ci
vil, e a publicidade formal, de natureza adjetiva, esta regulada
sobretudo pela Lei 6.015. Isso quer dizer que na legislação subs
tantiva há algumas disposições de carater adjetivo, como igual
mente na lei adjetiva há algumas disposições substantivas. De
tal maneira o Direito Material está ligado ao Direito Formal que
talvez fosse melhor uni-los num só diploma legal, como sugeriu,
com o seu alto descortino, o eminente jurista AFRÃNIO DE £ARVA-
LHO.

A publicidade material pode ser "júris tantum" ou 'júris
et de jure", conforme os efeitos que o Direito Material lhe con
fira. Enquanto a publicidade formal diz respeito ao sistema re
gistrai adotado pelo Direito Formal, o que por sua vez se divide
em folio pessoal (sistema francês) e folio real (sistema alemao).

Antes da Lei 6.015 o nosso sistema era o de fólio pessoal,
muito embora o nosso CÓdigo Civil já tivesse dado um grande pas
so através de seu art. 859. Não há dÓvida de que o nosso Direito
Material continua o mesmo, apenas melhorado por uma ou outra dis
posição de Direito Formal, assim como pela nossa doutrina e pela
nossa jurisprudência.

19 - Afrânio de Carvalho, obra cit., p. 31.





23

Mas a instituição do sistema de matrícula dos imóveis signi
ficou a mudança da nossa sistemática registrai, que substituiu a
publicidade pessoal ou eclética pela publicidade real ou de folio
real.

Verdade e que antes jã tínhamos o Indicador Pessoal e o In
dicador Real, mas o registro era dos títulos, que Ss vezes acumu
lavam vãrios imSveis, e não de cada um destes, como agora aconte
ce com o sistema de matrícula ou de folio real, através do qual
se tem a histéria de cada imSvel a partir de sua matrícula.

No Brasil existe um Ofício - o 29 CartSrio de Registro de
ImSveis do Recife - que adotou, desde a vi&éncia da nova Lei Re
gistrai, um sistema ainda mais aproximado do sistema alemao, sem
entretanto insurgir-se contra qualquer dispositivo da Lei 6.015.

Tendo acolhido o sistema de fichas, o 29 Cartério acrescen
ta nessas fichas, apSs a matrícula do imSvel e antes de qualquer
registro ou averbação, o que decidiu denominar "Histérico do Imé-
vel", nele transcrevendo todos os atos anteriores existentes no
dito Cartério sobre o imével matriculado. O trabalho e imenso pa

ra a realização desse pioneirismo que talvez mereça, no futuro, o
mais amplo apoio do legislador. Desse modo, o félio real^fica mais
completo e muito mais aproximado do sistema alemão, que é o para
digma universal em matéria de registro imobiliário. O sistema bra
sileiro, como o espanhol e outros, tem aliás uma certa vantagem
sobre o ..alemão porque, além do félio real, impée o exame dos as-
péctos intrínsecos e extrínsecos dos títulos causais e, portanto,
da legalidade e da validade destes. Isto significa que o nosso s
tema está se aproximando do sistema suiço.

A publicidade formal tem o objetivo de criar a cognoscibil^
dade geral, possibilitando a verificação dos atos e dos fatos ju
rídicos que, através dos Livros,se realizam no Registro Imobiliá
rio. A publicidade material éafides péblica, a fe publica que,^no
dizer de um jurista europeu,está em íntima relaçao com o princi
pio de legitimação. Alguns autores reúnem esses dois num so prin
cipio, denominando-o de princípio de exatidão registrai.

Segundo o princípio de publicidade material, ou de fé pGblj,
ca, os terceiros adquirem titularidade protegidos pela presunção
"júris et de jure" de exatidão, que, independentemente de qualquer
inexatidão registrai, propicia segurança absoluta ao trafico imo
biliário. Este é o mais amplo princípio do Direito Registrai Imo
biliário. O Brasil está aumpasso da sua adoção,que entretanto ain
da não foi expressamente''lnserida na legislação nacional.
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Princípio de legitimação

Na hipótese de um conflito entre a realidade extraregtstrai
e a realidade registrai ou jurídica, a presunção "júris tantum"
transforma-se em presunção "júris et de jure" em relaçao aos ter
ceiros de boa fe.

Desse modo, tem-se o registro como uma realidade jurxdxca,
enquanto o contrãrio não for demonstrado por quem tiver legítxmo
interesse em fazÍ-lo. Na ausÓncia dessa prova judicial, o prxncx-
pio de legitimação assegura o direito do txtular em vxrtude da
fificacis 1 e g i t i ma d o x* a do registro.

Em suma, enquanto não for provada judicialmente a xnexatx-
dão do registro, não há como duvidar dele.

No Direito brasileiro, o registro tem plena eficacxa enquan
to não for cancelado, ainda que se prove que o título foi desfex-
to, anulado, extinto ou rescindido (art. 252).

Trata-se de uma ampla proteção aos terceiros de boa fe. A
sentença passada em julgado tem força de lei, segundo precextua o
art. 468 do Código de Processo Civil, porem nao sufxcxente para
prejudicar terceiros. Não obstante o art. 214 admita a invalidada
e a nulidade de pleno direito do registro, independentemente de
ação direta, faz-se entretanto necessário o cancelamento do ato
registrai em obediÓncia ao disposto no art. 252, da Lei 6.015,com
binadn com o art.859 do Código Civil.

Convém enfatizar que, nos tejmos do art. 252 da Lex Regxs-
tral brasileira, o cancelamento do registro Ó conditio sine qua
non para que ele deixe de produzir seus efeitos 1egais, nao obs
tante inexato, e ainda que o título causai jÓ nao subsista em vxr
tude do seu desfazimento, da sua anulaçao, da sua extxnçao ou da
sua rescisão. E atente-se para um fato de extraordxnarxa^xmpor
tãncia jurídica e histórica: o preceito Ó secular entre nós, poxs
vigora, ininterruptamente, desde 1865. O Código Civil, vigente a.
partir de 1917, contém vários dispositivos que justxfxcam aquele
preceito, o qual, em face de sua extensão e profundidade, levou o
nosso sistema a poucos passos do sistema germânico, resguardando
a fé pGblica registrai inclusive diante da coisa julgada, enquan
to nao houver o cancelamento.

Da regxstrabílidade dos títulos e da função qualifxcadora do
Oficial
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eAntes de mais nada, ao examinar os aspectos intrínsecos
extrinsecos do documento, o Oficialha de verificar, a) se tem

competência territorial para executar o registro; b) - se as par
tes ou seus procuradores assinaram o documento; c) - se e lici
to o objeto do negScio jurídico; d) - se o titulo se enquadra nas
relaçSes dos arts. 167, 178 e 246 da Lei 6.015 ou em outros dis
positivos, sejam do Codigo Civil, sejam de outras Leis, tais co
mo as de ns. 4.771/65, 6.404/76, Decreto-Lei 227/67 ou de novas
leis que possam surgir. (Pensar de modo contrario 5 entender que
o elenco de negócios jurídicos registrâveis relacionados na nos

sa Lei especifica seria exaustivo, quando na verdade ele e ap£
nas exemplificativo, como por sinal nao poderia deixar de ser);
e) - verificar, finalmente, se foram preenchidos todos os requi
sitos legais constitutivos dos princípios jurídicos que assegu
ram a eficÓcia do registro, entendido o vocÓbulo em toda a sua
amplitude, que na hipótese inclui a matricula e a averbaçao.

Nos termos do art. 172, da Lei 6,Q15, o registro e a aver

baçSo dos títulos declaratÓrios, translativos ou extintivos de
direitos reais sobre imÓveis, inter vivos £u causa portis, sao
feitos no Registro Imobiliário, tanto para a sua constituição,
transferáncia ou extinção, como para a sua disponibilidade ou va

lidade em relação a terceiros. Para alcançar esse objetivo com a
perfeição legal exigida, é imprescindível que todos os requisi
tos fundamentais que integram os princípios sejam obedecidos pe

los Cartórios de ImÓveis, os quais para tanto precisam de contar

com a valiosa colaboração das partes e dos elaboradores dos docu
mentos, responsáveis perante elas pelo cumprimento das normas ju
ridicas. O que afinal pode parecer as partes uma exigÓncia absur
da e descabida, senão mesmo uma impertinencia , nao passa na rea

lidade de uma obrigação estipulada pela lei em beneficio das pr£

prias partes e da coletividade em geral. E e precisamente a con£
ciáncia jurídica desse fato que justifica, atravÓs dos sáculos,e
em toda a parte, a existência do Registro Imobiliário.

Isso não quer dizer que o registro seja imune de defeitos,
pois ele, como toda obra humana, está sujeito a falhas de toda a
espécie. Entretanto, se não fÓra a legislação registrai e o es
trito cumprimento de seus preceitos, nenhuma segurança haveria
nos negócios imobiliários e, como conseqüência disso, a estabiU
dade social seria um mito.
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O Registro, como instituição, eqüivale de certo modo ao Po
der Judiciãrio, cuja falibilidade e reconhecida pela Lei Fundamen
tal e pelas leis processuais quando prevêem os Srgãos superiores
e os recursos destinados, a alcançar a Justiça. Se nio fora a fali
bilidade humana,não haveria razão para os recursos processuais ,que
tanto contribuem para o prolongamento das demandas. Ha uma dife
rença, entretanto, nas duas instituiçães: l que os juizes tem o
direito de errar e por isso não são responsáveis civil e criminal^
mente por suas sentenças, salvo se agirem com dolo ou ma fe com
provada; enquanto os CartSrios de Registro de ImSveis, embora hu
manamente errem algumas vezes, não têm por lei o direito de errar.

Segundo a legislação brasileira, "se o teor do registro nao
exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retificação
por meio de processo prSprio". Assim preceitua o art. 212 da Lei
6.015. O sistema brasileiro á, pelo menos nesse ponto, mais rea
lista do que o sistema alemão, que considera o registro quase in
tocável, embora se saiba que na Alemanha ele também á feito por
homens e por esse motivo também está sujeito a erros. Apesar de
ainda distante da perfeição registrai, o Brasil esta caminhando
rapidamente nesse sentido. Os princípios fundamentais do sistema
registrai alemão, - modelo que todos desejam imitar - quais sejam
o de fálio real e o da fá pGblica, já não constituem para o direi
to brasileiro um ideal inatingível, como pensava ANDRADE FIGUEIRA
ao tempo dos seus debates com ÇLÔj^ BEVILÁQUA, projetista do
nosso CSdigo Civil. Inegavelmente foi CLÕVIS BEVILÁQUA quem deu o
primeiro passo com a inserção, no art. 859 do cSdigo Civil, dos
ditames constantes do art. 891 do B.G.B., equivalente ao art. 937
do Coiiigo Civil Suíço.

20 , .

O saudoso e eminente civilista prof. SORIANO NE^ frisou
que os princípios fundamentais do direito germânico não foram aco
Ihidos pelo cSdigo Civil Brasileiro, não obstante o entendimento
contrário de vários juristas do nosso Pais.

Acontece que o sistema de fálio real acaba de ser incluído
na Lei 6.015 e AFRÃNIO DE CARVALHO^^ afirma com razao que o folio
real, "no Direito Formal, condiciona a fá pGblica no Direito Ma
terial", do qual o fálio real á considerado elemento básico e im
prescindive1.

20 - Soriano Neto, Publicidade Material do Registro Imobiliário,
Recife, 1940, n9 100.

21 - Afrênio de Carvalho, obra cit., p.1.85.
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Verdade e que, atingida a próxima etapa do nosso Direito Imo
biliãrio Registrai, nio se conseguiri escoimã-lo, automaticamente,
de graves inexatidões que as vezes são observadas em casos de fiU
ações registrais paralelas e de origens diversas.

Mas DERNBURG e outros juristas alemães invocados por SORIANO
NETO^^ assinalam que, em casos concretos jS submetidos aos tribu
nais, foi possivel verificar a existência, na prÓpria Alemanha, de
imóveis constantes de fÓlios diversos e pertencentes a diferentes
proprietários.

As falhas podem ser de vhriadas espécies. A retificação pre
vista pelo art. 212 da Lei Registrai Brasileira pode ser adminis
trativa, ou judicial através das vias ordinárias.

Já o art. 213 prevê duas hipóteses de retificação: a) a ju
dicial, de jurisdição administrativa voluntária, mediante requeri
mento do interessado ao juiz da vara de Registro, b) e a funcio
nal, que pode ser feita pelo Cartório no caso de erro evidente,que
o Oficial deverá constatar com o máximo cuidado e corrigi-lo com a
devida cautela. Em qualquer hipótese nao se deve perder de vista

o prejuizo de terceiro, que a retificação de modo algum pode acar
retar. A ação retif icatória só será necessária se o pedido de reti^
ficação for impugnado fundamentadamente (§ 49 do art. 213).

No Direito brasileiro a retificabi1idade do registro dimana
principalmente do art. 860, caput, do Código Civil, repetido, com
um acréscimo de ordem formal, pelo prefalado art. 212. O art.967 do
código Civil complementa o caput do art. 860, atribuindo ao vende
dor o dever de assistir o comprador na retificação por ele requerj^
da. Essa norma de direito material provém dos princípios que nor
teiam o direito de evicção, constantes dos arts. 1107 a 1117 do
nosso Codigo Civil.

O registro é inexato quando se verifica um desacordo entre a
situação jurídica verdadeira e a situação jurídica registrai,
verdadeira situação jurídica pode coincidir apenas com a situação
fática, mas não com o título causai, ambos colocados em desajuste
com o registro. Mas a situação fática pode também estar em desaco£
do com o título e, neste caso, antes da retificação do registro e
necessário que seja retificado o título, pois o registro não pode
ser feito em desacordo com este. Se o for, constata-se o erro evi
dente, desde que o título corresponda i situação jurídica verdadej.
ra e coincidente com a situação registrai anterior.

A

22 - Soriano Neto, obra,,«it., n9 85
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O registro pode ser declarado nulo de pleno direito desde que
infrinja qualquer dos itens do art. 1A5 do Codigo Civil, dentre os
quais avultam a inobservância da forma prescrita em lei, a preteri
ção de formalidade essencial ou a infração de lei que taxativamente
o declarar nulo. A declaração de nulidade de pleno direito ha de
ser judicial. No entanto, uma vez provada a nulidade, nao e preci
so ação direta para invalidã-lo (art. 214).

De acordo com o art. 215 da Lei Registrai brasileira, são nu
los também "os registros efetuados após sentença de abertura de fa-
iSncia, ou do termo legal nela fixado, salvo se a apresentação ^ ti
ver sido feita anteriormente". A norma se enquadra no Ultimo item
do art. 145 do Código Civil e resulta de disposição expressa da Lei
de Falências. Salvo algumas hipóteses em que e possivel a retifica
ção administrativa, o processo de retificação de registro nao raro
ê contencioso, inclusive quando se tratar de cancelamento de regis
tros conflitantes, embora se saiba que o principio de prioridade as
segura plena eficácia ao primeiro registro.

O art. 216 da LRB prevê a instauração de processo contencio

so para retificar ou anular por sentença o registro, admitindo po
rém que uma e outra coisa possam resultar de julgado em açao de anu
lação, de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado so
bre fraude ã execução.

O registro certo não tem porque ser retificado, já que a ret^
ficação pressupõe inexatidão. O interessado legítimo na retificação
ê quem estiver prejudicado pelo erro existente.

Quando todas as partes interessadas requerem a re11ficação,eIa
se faz amigavelmente. Se o titulo que originou o registro inexato
for re-ratifiçado pelas partes contratantes, dessa re-ratificaçao ad
virá uma retificação amigável do registro; Se, para a retificação
do título, o prejudicado precisar de obter julgado contra a outra
parte, a ação poderá ser ajuizada contra o título e o registro, ou
contra um ou outro. O mais prático, entretanto, será ajuizar a ação
com ambos os objetivos, o que raramente acontece, pois na maioria

dos casos as partes cuidam de atacar judicialmente o título.
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O jurista especializado SERPA LOPES divide a retificação
em tres modalidades: bilateral, unilateral e de-oficio. A bilate

ral i sempre judicial, podendo ser feita administrativamente quan
do as partes estiverem de acordo, ou contenciosamente, se houver
divergência. A unilateral Í sempre administrativa em virtude de
s5 haver um interessado. A retificação de-oficio e a que decorre
de erro evidente, praticado pelo CartSrio de ImSveis,quando este
se enganar na colheita registrai das informações constantes do
titulo.

No direito espanhol, tal qual no brasileiro,

"Los asientos dei Registro pueden estar en contradiccion

con Ia situación real bien por anunciar titular idades que
nunca han existido vãlidamente, bien por hacerlas constar

en forma diversa de Ia verdadera, bien por no haver const£
.  „ 24

tado su extincion .

Analisando um outro aspecto do problema da inexatidão re
gistrai, o jurista espanhol RODRIGUEZ COLLANTES entende que ela
não deve ser definida como uma discordância entre a realidade ju
rídica registrai e a realidade extra-registrai; mas sim como uma

falta de concordância entre as duas realidades. Ê que muitas ve
zes o imâvel está fora do Registro, ou seja, não está registrado,
e por isso não se pode falar em conflito entre duas realidades ái

~  • 25
versas, ja que uma delas n ao e xis te.

No nosso direito, como no espanhol, hâ casos de retifica
ção em que os titulares extra-registrais de um direito imobiliá
rio são obrigados a promover demanda judicial a fim de serem re
conhecidos como os verdadeiros proprietários, ao invÕs daqueles
que constam do Registro. Vitoriosos na demanda, os titulares extra-
registrais transformam-se em titulares registrais mediante a r£

-  . 26tificaçao correspondente.

Na conformidade do art. 40 da Lei Hipotecária espanhola,as
inexatidões podem ser causadas: a)-por nao ter entrado no Regis
tro alguma relação imobiliária; b)-pela extinção de algum direi
to inscrito ou não anotado; c)-por nulidade ou erro do registro;
d)- por falsidade, nulidade ou defeito do titulo registrado.

23 - Serpa Lopes, Tratado dos Registros Públicos, vol. IV, 4 a. e d_i
çao, ns. 706, 712 e 713.

24 - Josi Luis Lacruz Berdejo y Sancho Rebul1ida,Derecho Inmobi-
liario Registrai, Barcelona, 1968, p.299.

25 - apud Lacruz Berde'j'o e Sancho Rebul 1 ida, obra cit.p. 301.
26 - Díaz Gonzâlez, obra cit. vol II, p. 363.
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O ilustre jurista ALFONSO DE COSSÍO T CORRAL,^^ catedratico
de Direito Civil da Universidade de Sevilh^, ensina que, no caso
das inexatidões provocadas por erros no registro, hã que distin
guir entre erros materiais e de conceito, sendo aqueles os mais
comuns, previstos pelo art. 212 da legislação espanhola, e estes
(art. 216) quando, ao transpor para o registro algum dos conteú
dos do titulo, se altere ou modifique seu sentido.

Ap5s concordar, usando outras palavras, com essa distinção
afinal de contas resultante da prSpria Lei (art. 212), o admirá
vel ROCA SASTRE^^ afirma que a rigor atualmente nao ha nenhum er
ro registrai que não seja retificável.

Quando hã erro no registro nãohã publicidade regular, e por
esse motivo ela precisa ser retificada para alcançar seu elevado
objetivo. Doutrina SALVATORE PUGLIATTI que a retificação e admi
tida, mas não ã necessãria - "La pubblicitã irregolare,non richie
de necessariamente, ma anmette le rettifiche". ^0 jurista italia
no invoca, ao afirmã-lo, os ditames da legislação de seu País.

Entretanto, seja qual for a legislação em que se apoie o
pensamento dos juristas, hã de se convir em que a retificação da
publicidade irregular pode nao ser imposta por lei nenhuma, mas
sem dúvida necessãria e profundamente Útil, se se tiver a inten
ção de aperfeiçoar a segurança do Registro Imobiliãrio para atin
gir sua finalidade mãxima, que ã a estabilidade social.

Não resta dúvida sobre isso. Tanto assim que MARTÍN WOUT
ensina com grande acerto, e rara propriedade: -"La inexactitud dei
registro constituye un peligro para aquellos cuyos derechos
estãn inscritos o Io estãn inexactamente, en cuanto pueden perder
los por Ia fe pública dei registro, y en su caso por usucapion
según registro o por sentencia de caducidad .
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27 - Alfonso de Cossio y Corral, Instituciones de Derecho Hipote
cario, 2a. edição, Barcelona, 1956, p.l78.

28 - Roca Sastre, Derecho Hipotecário, 6a. edição, Barcelona,1968,
tomo III, p.482.

29 - Salvatore Pugliatti, La trascrizione, Milão, 1957, p.466.
30 - Martin Wolff, Derecho de Cosas, Tratado de Derecho Civil

Enneccerus Kipp e Wolff, tomo III, vol.lÇ, trad. esp.,
251.
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Como no sistema brasileiro, o direito a retificação, na Al^
manha, é imprescritível. Com a autoridade do seu nome, PONTES DE
MIRANDA^^criticou um acõrdao do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que inadvertidamente defendeu a tese contraria, e afirmou, com se
gurança: - "A ação de retificação é, por sua natureza, imprescri
tível".

A imprescritibilidade desse direito, na Alemanha, esta asse

gurada pelo disposto no art. 898 do B.G.B.

Por outro lado, o direito germânico,alem de permitir o pro

cedimento judicial para colimar esse objetivo, propicia um outro
caminho curto e rápido, qual seja, na lição de NELSON LOPEZ Djy.

32
CARRIL, .. , 1

"Ia institución de Ia "protesta", por medro de Ia cual se

solicita al juez que ordene se anote en el asiento regis
trai una "protesta" o salvedad, contra Ia falsa inscrip-
ción. El efecto de esta anotaciõn es que deja sin efecto
respecto a Ia inscripciõn protestada el principio de Ia fé
publica. La protesta tiene por fin prevenir los futuros
adquj-rentes de que ese derecho está cue s t ionado".

Esse protesto, ou "asiento de contradicción", previsto pelo
art. 899 do B.G.B., constitui uma proteção provisória, conforme

33
acentua MARTÍN WOLFF.

Por motivos sociológicos é evidente que o Brasil não podia
acolher no seu Código Civil, datado de 1916, todas as regras que

já então informavam a legislação alemã. Entretanto, a Lei n96.015,
em vigor desde 1976, procurou aproximar-se cada vez mais da legi£
lação-modelo, embora fazendo a necessária adaptaçao a realidade
:iacional, que na verdade não pode prescindir de uma certa flexibi^
lidade, destinada a compor a realidade jurídica com a realidade fí
sica e sócio-econômica. Tal ocorre, inclusive, em relaçao as ine-

::atidões registrais e ã sua retificação. Atento ao fato de que a
verdadeira lei, como a Natureza, não dá saltos, o Brasil vem lu
tando, desde 1916, pelo aperfeiçoamento da sua legislação. E nao
foi senão por isso que transcreveu, no art.859 do seu Codigo Civil,
o disposto no art.891 do B.G.B. ,o que impressionou juristas do
quilate de ARMINJOIT .BORIS NOLDE E WOLFF.?^ os quais assinalaram a
inovação introduzida na força probante das transcriçóes,in verbis;
"Ce qui constitue une innovation relativement aux autres codes
le l'Amérique latine".

J1 - Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 11, Rio
de Janeiro, 1955, p.367.

32 - Nelson LÓpez dei Carril,Publicidad de los derechos reales,
Buenos Aires,1965, p.39.

33 - Martin Wolff, obra cit.p.258.

34 - Arminjou,Boris Nolde e Wolff,Traitá de Droit Compare, Paris,
1950, tomo I, p.457.
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So tocante aos perigos das ineaatidSes registrais S necessá
rio nSo esquecer que, se s5o enfrentaios pelo direito gercanico. ^
com maior ratSo devem ser eles uma preocupação constante do dire_i
to de todos os povos.

No empenho de alcançar essa meta nio se deve, por?m,cami
nhar com sofreguidio, mas cautelosamente. Admitir, antes mesmo da
instituição do sistema de matrículas, como aconteceu com numero
sos juristas brasileiros, a intangibi1idade do registro imobiliá
rio, inclusive acolhendo a presunção ^ et de jure em favor da
queíe em cujo nome esteja o registro, ainda hoje não deixa de
constituir uma precipitação. Se no prSprio sistema germânico
permite a prova em contrãrio, como doutrinam WO^I' DERNBURG,^
GIERCK, WEBER e outros, estribados na legislação alemã, não hã c_
mo se pretender ampliar exageradamente a significação do art. 859
do nosso CSdigo Civil. Mestres consagrados como LTSIPPO G^CIA. AR"
NOLDO MEDEIROS DA FONSECA e outros hão de esperar um pouco mais,
mas podem ficar certos de que o Pais estã se aproximando do ponto
de vista que defenderam, sem dGvida com o melhor dos propositos.O
Supremo Tribunal Federal tenderã, cada vez mais, a admitir a efi-
cãcia e a in t an g ib i 1 i d ade do registro, reduzindo pari_paj_su ̂ as
restriçães impostas nos notãveis acSrdãos relatados pelos Minis
tros LAFAIETE DE ANDRADA, HAHNEMANN GUIMARÃES, OROZIMBO NONATO
LUIZ GALLOTTI.^^ Com efeito, caberã como sempre coube ã jurispru
dência, na adaptaçao da lei a r e a 11 d ad e , ir .p r e s c r e v endo os
dios cabíveis de acordo com o estado geral do doente. Os acesos
debates que se têm travado no Brasil, durante vârios decenios,vi-
sando a aquilatar a força probatêria do registro imobiliário, tra
duzem perfeitamente a vitalidade cultural do País e induzem a
crer num progresso constante no campo da exatidão registrai. Ao
contrãrio do Chile, cuja legislação, segundo informa o ilustre ju
rista chileno prof. FERNANDO FUEJTO LANE^, não contempla com a
precisão científica os princípios registrais imobiliários, - mui
to Gteis, na abalisada opinião dele, para o estudo das inexati-
dães registrais, - o Brasil não enfrenta essa desvantagem.

—  „ 1 f) Q n 108* Arauivo Judiciário, vol
35 - V. Revista Forense, vol. iuy,p. luo,

86, p. 359, e vol. 94, ps. 210 e 313.
36 - Fernando Fueyo Laneri, La inexactitud registrai - La retifi-

cacion de Ia inscription, CSrdoba (Argentina). 1982, p.28.
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A qualificação registrai, fundada na estrita observância
dos princípios decorrentes de cada legislação, é o meio mais
indicado para prevenir e obviar as inexatidões. Verdade e que
pode haver inexatidões originárias de falsidade material ou
ideolÕgica do título causai. Mas essa espécie de inexatidao de
ve ser classificada a latere, porque seu ingresso no campo do
Direito Registrai não resulta de falhas, lapsos, erros, omis
sões ou acontecimentos fáticos da vida normal; porém de crime
e trangressões delituosas que os ditames e os princípios do M
reito Registrai não podem evitar que aconteçam.

É claro que, se um registro for feito em face. de um ins
trumento material ou ideologicamente falso, cabera igualmente

o uso do processo retificatõrio para restabelecer a verdade
jurídica. Mas não se pode admitir, no caso, que tenha, havido
deficiência das normas legais nem dos responsáveis pela execu
ção do registro.

Se se tratar de nulidade de pleno direito, prevista pelo

art. 145 do Código Civil e pelo art. 214 da Lei de Registros
Públicos, qualquer interessado ou prejudicado é parte legítima
para alegá-la, ex-vi do art. 146 daquele CÕdigo e do art. 212
da referida Lei. Acresce ainda que, nos termos do Parágrafo
Onico do citado art. 146, essa nulidade deve ser pronunciada
pelo juiz tão logo conheça do ato ou dos seus efeitos, e os en
contrar provados.

Em qualquer hipótese o direito de retificar nao prescre

ve nunca. Ao contrário do que afirmou o ilustrado tratadista
SERPA LOPES, por sinal cometendo erro lamentável, a açao
reivindicatória não está sujeita ao prazo prescricional das

ações reais.

No Brasil, o art. 860 do nosso Código, - do qual resulta

todo o processo retificatÓrio, melhor explicitado na Lei de Re
gistros públicos, de carater regulamentar, - inspirou-se no art.
894 do B.G.B. e no art. 975 do Código Civil Suiço.

37 - Serpa Lopes, obra e vol. citados, p. 352.
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Razões de sobra tem PONTES DE MIRANDA^® - autor de um Trata
do de Direito Privado com sessenta volumes, - quando esclareceu
que a doutrina das inexatidSes registrais e de sua retificação se
inspira basicamente nos ensinamentos germânicos. Fundado em tais
ensinamentos, o notSvel juriscônsul to brasileiro defendeu,com sua
reconhecida ciarividÕncia, a tese de que a pretensão e a açao que
dimanam do prefalado art. 860 sõo realmente de direito privado,
dissentindo, assim, do ponto de vista de ENDEMANN, um outro mes
tre tedesco.

Não i possivel negar, porÕm, que inexiste perfeita semelhan
ça entre os procedimentos retificat5rios do Direito alemio e os
do Direito brasileiro em virtude da profunda diferença entre o sis_
tema do negÕcio jurídico abstrato, imperante na Alemanha, e o sis
tema de títulos causais, abraçado pelo Brasil.

Entretanto, seja qual for o sistema jurídico perfilhado, ha
que vigiar sempre para que as duas realidades jurídicas se inte
grem e complementem - a registrai e a extra-registra1.

38 - Pontes de Miranda, obra e vol. citados, p.363.
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CONCLUSÕES

1.- O registro é inexato quando se verifica um desacordo ou falta de
concordância entre a situação jurídica verdadeira e a situaçao ju
rídica registrai.

2.- A integração das realidades jurídicas registrai e extra-registral
deve constituir uma preocupação permanente de todos os povos n a
luta pelo aperfeiçoamento do Registro Imobiliário.

3.- Assim sendo, convém estimular e atê certo ponto facilitar a reti
ficação amigável, unilateral ou bilateral, no juizo administrati
vo, e, sempre que possivel, perante o pr5prio Ofício de Registro.

k.- Com o mesmo objetivo, seria conveniente adotar o rito sumario pa
ra as retificações contenciosas, e os prazos mais limitados pos-
siveis para as retificações administrativas jurisdicionais.

5.-0 princípio da fê píiblica registrai deve ser recomendado a todos
os países em que já houver sido instituido o sistema de matrícu
la, começando o acolhimento do princípio por atribuir eficácia

■  juris ét' de' jure ao registro de imóveis adquiridos onerosamente ,de
boa fê e mediante justo tttulo,

6.- A fixação de prazos prescricionais explícitos para as retifica
ções constituiria um meio de valorizar a publicidade registrai e
de assegurar maior estabilidade ao tráfico imobiliário.

7.- A qualificação registrai, fundada na estrita observância dos prin
cípios registrais originários de cada legislação, I uma das for
mas mais seguras para prevenir e evitar as inexatidões.

8.- No Direito brasileiro a retificabilidade do registro dimana prin
cipalmente do art. 860 do CÕdigo Civil, repetido, com um acrésci
mo de ordem formal, pelo art. 212 da Lei de Registros Públicos.

I

9.- Qualquer pessoa prejudicada 1 parte legitima para promover a re
tificação.

10.- A retificação ê feita amigavelmente sempre que todas as partes in
teressadas a requeiram.

11.- Se o título que originou o registro inexato for re-ratifiçado pe
las partes contratantes, dessa re-^ratificação advirá uma retifica
ção amigável do registro.

12.- Se for devidamente comprovada a nulidade de pleno direito de um
registro, essa nulidade deve ser imediatamente pronunciada pelo
juiz competente, tão logo tenha conhecimento dela ou de seus efei
tos,

13.- São de direito privado todos os procedimentos e ações resultantes
da aplicaçao do art. 860 do Codigo Civil brs-sileiro.

lU - No Brasil a eficácia legitimadora resguarda a fé pública registr^
de maneire absoluta, - inclusive diante da coisa julgada, - ate
que o cancelamento do registro seja procedido.
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EMENDAS ADITIVAS

Na pãe. 2, entre o período que termina com as palavras "quase todas
federais" e o que começa com as palavras "Esses fatos precisam de
ser", introduzir o seguinte período:

Ao fazê-lo, tais Cartórios prestam um relevante e inestimável
serviço ás partes e ã coletividade, contribuindo para o aperfeiçoa
mento dos títulos apresentados e para que sejam tempestivamente con
sertados os erros visíveis, em benefício da publicidade registrai.As
exigências sáo, portanto, salutares, proporcionando, ao mesmo tem
po, grandes vantagens a todos os interessados na eficacia do regis
tro.

Na pág. 17, no início do penúltimo período, após a menção do
292, introduzir um asterisco entre parênteses (*) e, no final dessa
mesma página, após a citação n9 15, ou melhor, logo abaixo desta,in
cluir o seguinte:

(*) - Este artigo da Lei 6.015 foi renumerado pelo art. 29 da Lei
6.941, de 14.9.81, passando a designar-se art. 295.

No final da pág. 23 incluir os seguintes períodos:

Cabe, aqui, ainda que de passagem, uma referência ao sistema do
Registro Torrens, também perfilhado pela^Lei 6.015, em seus arts.277
a 288. Não obstante inserido na legislação brasileira desde o pecr£
to n9 451-B, de 31.5.1890, esse sistema ê, na pratica, pouco difun
dido no Brasil, porem tudo indica que, com o aceleramento da nossa
marcha para o Oeste, objetivamente começado com a implantaçao de Bra
sília, o Registro Torrens terá sua aplicaçao ampliada em virtude da
extraordinária segurança jurídica decorrente de seu conteúdo e das
normas que o rêgem.
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POSFÃCIO
AFRANIO DE CARVALHO

(Prof. da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e autor do livro "Registro de Imóveis")

A nova lei do registro introduziu o folio real que em 1948
me coubera lançar em projeto de lei do governo Dutra, infelizme^
te frustrado no Congresso. A benemerencia da substituig^ão dos an^
tigos livros pelo atual tem induzido a esquecer os senões de que
veio cercada.

No intuito do aperfeiçoamento do texto e de sua pratica,^o
Professor Tabosa de Almeida, com a sua conhecida autoridade, poe
em relevo alguns desses senões em monografia merecedora de aten*"
ta leitura;- "Das inexatidões registrais e sua^retificaçao".Quan
do se elaborar nova lei, as suas observações não poderão deixar
de ser levadas em conta, dada a sua relevância.

Certo, não hã lei perf eita : f atta Ia 1 egge ,trovato 1 ' inganno.
Contudo, toda lei hã de ter um arcabouço lógico, dentro do qual
as suas disposições se harmonizem, sem que se torne preciso ao
leitor um penoso esforço para combina-las.

O ilustre autor mostra a incoerência de admitir a apresen
tação do título simplesmente para calculo de custas (art.l2) ̂ e,
ao mesmo tempo, estatuir que a prenotação acompanhara a "seqüên
cia rigorosa da apresentação" (art.182). Esta se vendo que,^quan
do o diploma for reconsiderado, a primeira disposição devera ser
eliminada, por ser enervadora do princípio^de prioridade.

Quanto ao princípio de legalidade, só a custo,quase por vi^
dência, se descobre sua presença^na lei, quando, numa oraçao ve_
duzida de gerundio, alude a exigência do registrador (art. 198).
Como lucidamente adverte o autor, o regulamento anterior era ex
plícito no tocante ao assunto,como precisa ser a futura lei.

Tem inteira procedência as suas censuras as formulas desn^
cessariamente repetitivas das averbações (art.^167 n9 5,item II,
e art. 246). A discrepância entre o parágrafo único do artigo 246
e o artigo 217 ê patente; testemunha que o registro não pode ser
requerido por qualquer pessoa, mas, sim, pelo interessado, ainda
que este se faça representar, ãs vezes, por um portador, com ma^
dato tácito. ^ ^

É de primeira evidência o ensinamento de^Wolff, tao oport^
namente evocado, sobre o perigo que a inexatidao do registro traz
para aqueles cujos direitos nao estão inscritos. Todavia^ parece
discutivel entre nós a imprescriptibilidade da retificação, ja
que, em se tratando de nulidades, se faz a diferença entre a açao
meramente declaratória, concernente ã nulidade de pleno direito,
e a constitutiva, referente ã anulabi1 idade.

Ao passo que a nulidade não enseja a convalidação pelo d£
curso do tempo, porque protege um interesse geral, a^anulabilid£
de enseja, porque tutela o interesse da parte. Eis aí um ponto
que merece ulterior desenvolvimento do ilustre autor, que se lan
çou ao tema com o peso de sua autoridade.

A importância da função qualificadora do Registrador
posta em adequado realce. As cons ideraçoes.. em torno da competên
cia desse serventuário e do processo previsto em lei para a ret^
ficação apresentam inteira atualidade e, portanto, a maxima
lidade.

A monografia faz jus a encómios, tanto pelo que expõe como
pelo que sugere, como valiosa contribuição para o aperfeiçoamen
to do nosso Registro de Imóveis. Como o ilustre autor salienta,^
lembrando o aforismo de Leibnitz acerca da natureza,também a lei
não dã saltos, de sorte que a vigente, embora melhor do que a an
teriqr no seu aspecto central, ainda se apresenta como promessa
da que vira no futuro.
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