O princípio da prioridade no registro de imóveis está assentado materialmente
nos artigos 182 e 186 da Lei dos Registros Públicos (Lei 6015/73):
“Todos os títulos tomarão, no protocolo, o número de ordem que lhes competir
em razão da seqüência rigorosa de sua apresentação.”
]
“O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência
dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título
simultaneamente.”
O Estatuto do idoso, LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003, refere-se, no
artigo 3º, à absoluta prioridade que o Poder Público deve assegurar ao idoso. E, no
inciso I do parágrafo único, define que a garantia de prioridade compreende: I –
atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e
privados prestadores de serviços à população (no mesmo sentido a Lei No 10.048, DE 8
DE NOVEMBRO DE 2000, artigos 1º e 2º).
A doutrina registral é uniforme em afirmar que a preferência concedida a
idosos no atendimento não se estende ao protocolo (ordem de prioridade dos títulos).
O idoso poderá será atendido anteriormente aos demais que se encontram na fila, mas
seu título deverá ficar aguardando a rigorosa ordem de chegada ao serviço (controlada
por senhas de acesso).
A decisão proferida pelo Exmo Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos
de São Paulo é exemplar. Dela extrai-se o seguinte excerto: “Sucede que os títulos que
geram direito de prioridade devem ingressar no Registro Imobiliário, mediante
lançamento no Livro nº 1 – Protocolo, conforme a rigorosa ordem de apresentação.
Por essa razão, eventual direito a atendimento preferencial em razão da idade não
permite, quanto a esses títulos, que sejam recebidos antes de outros que deram
ingresso nas dependências da serventia em primeiro lugar” (Processo 100.09.326136-4
– Pedido de Providências – Corregedoria Geral da Justiça).
Assim, no caso concreto, o idoso poderá ser atendido anteriormente ao
cidadão que chegou antes e detém a ficha de atendimento de número inferior, mas a
prenotação do seu título (no caso a escritura pública) ficará sobrestada. O título que
for apresentado pelo cidadão que chegou antes (carta de adjudicação) será prenotado
antes do título do idoso, recebendo, portanto, um número inferior e a respectiva
prioridade.

