
CURSO DE INTRODUÇÃO AO 
DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

(Curso de Verão “Gilberto Valente da Silva”) 
 

 
Modalidade: curso de extensão universitária 
 
Carga horária: 36 horas. 
 
Objetivos Gerais: Fornecer elementos para a formação técnica e aperfeiçoamento profissional na área do 
direito registral imobiliário. Concebido para ser um curso introdutório, serão apresentados os elementos 
fundamentais do Direito Registral Imobiliário Brasileiro, estudando os princípios que informam o sistema, 
visando à formação sistemática do profissional que atua na área do direito registral e direito imobiliário em 
geral. O curso pretende ainda: aprofundar os conhecimentos científicos específicos, visando melhor domínio e 
compreensão da sistemática dos registros imobiliários no Brasil, propiciando a atualização do profissional do 
direito da área. 
 
A quem se destina: Estudantes e profissionais do direito - advogados, professores, escreventes, auxiliares 
etc. 
 
Coordenador Técnico: Dr. RICARDO HENRY MARQUES DIP, Juiz do Tribunal de Alçada de São Paulo e 
Professor Universitário. Foi Juiz da Vara de Registros Públicos da Capital de São Paulo e Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. 
 
Professores Convidados: GILBERTO VALENTE DA SILVA, Juiz Aposentado do Tribunal de Alçada, 
Professor , foi juiz da Vara de Registros Públicos de São Paulo e Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da 
Justiça de São Paulo, KIOITSI CHICUTA, Juiz do Tribunal de Alçada de São Paulo. Foi Juiz da Vara de 
Registros Públicos da Capital de São Paulo e Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. 
VICENTE DE ABREU AMADEI, Juiz de Direito e Professor Universitário, foi Juiz da Vara de Registros Públicos 
da Capital de São Paulo e SÉRGIO JACOMINO, Registrador e Professor Universitário. 
 

Programa 
 
1) Visão Panorâmica do Registro de Imóveis no Brasil – Gilberto Valente da Silva 

a) O Regulamento do Registro Imobiliário no Brasil na perspectiva histórica 
b) A Lei de Registros Públicos vigente (Lei 6015/73) – seus avanços e limites atuais 
c) A Lei dos Notários e Registradores (Lei 8935/94) e a independência do registrador 
d) Problemas e Desafios da Instituição do Registro Imobiliário do Brasil 
e) O Futuro do Registro de Imóveis no Brasil e no Mundo 

2) Introdução à Teoria Geral dos Registros – Ricardo Henry Marques Dip 
a) A Importância atual dos Registros de Segurança Jurídica  
b) A Publicidade Registral – categorias, natureza e fins 
c) Princípios de Direito Registral 
d) Diferentes Sistemas de Registros Públicos 
e) O Direito Registral e o Registro da Propriedade Imobiliária 
f) Conceito de Direito Registral Imobiliário 

3) Princípios de Direito Registral – Introdução – Vicente de Abreu Amadei 
a) Princípio de Inscrição 

i) O Princípio de Inscrição – Conceito, natureza e fundamento legal 
ii) Teoria do Título e Modo 
iii) A traditio e a inscrição no Direito Brasileiro – traditio simbólica 
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iv) No sistema Brasileiro é objeto de inscrição Títulos? Direitos? Imóveis? 
v) Diferentes sistemas de Inscrição 
vi) O sistema brasileiro é inspirado no alemão? Suas coincidências e diferenças 
vii) O que é Inscrição Declarativa 
viii) O que é Inscrição Constitutiva 
ix) Inscrições voluntárias e obrigatórias – Princípio de Inoponibilidade  
x) Casuística - Inscrições com caráter constitutivo e declarativo 

b) Princípio de Legitimação Registral 
i) O Princípio de Legitimação Registral – conceito, natureza e fundamento legal 
ii) A Presunção de exatidão dos assentos registrais quanto ao Sujeito, ao Objeto e ao Direito 

Inscrito 
iii) Conseqüências Substantivas da Legitimação Registral – a faculdade de disposição do titular 

inscrito 
iv) Aspectos processuais da Legitimação Registral – a inversão do ônus da prova 

c) Princípio de Rogação ou Instância 
i) O Princípio de Instância e o Procedimento Registral 
ii) Legitimação para rogação da inscrição 
iii) A voluntariedade da inscrição 
iv) A atuação ex officio do registrador 
v) A desistência da inscrição 

4) Princípio de Prioridade Registral – Kioitsi Chicuta 
a) O Princípio de prioridade – conceito, natureza e fundamentos legais 
b) Os direitos reais contraditórios 
c) Prenotação, Prioridade, Preferência e Precedência – distinções necessárias 
d) O protocolo e o procedimento registral: prazo de validade da prenotação 
e) Cancelamento da prenotação ou decadência? 
f) Prorrogação do prazo de prenotação 
g) Aquisição do Direito de Prioridade e o Ingresso do Título para mero exame e cálculo 
h) Prática registrária: qualificação e devolução com exigências e a existência de títulos que 

instrumentem direitos reais contraditórios 
5) Princípio de Continuidade – Vicente de Abreu Amadei 

a) Princípio de continuidade – conceito, natureza e fundamentos legais 
b) É a continuidade uma cadeia subjetiva? Direitos do disponente previamente inscrito? 
c) Distinção entre continuidade e especialidade 
d) A continuidade e suas exceções 
e) Usucapião, Expropriação - modos originários de aquisição da propriedade 

6) Princípio de Especialidade – Ricardo Henry Marques Dip 
a) O Princípio de Especialidade – conceito, natureza e fundamentos legais 
b) O Princípio de Especialidade em relação: 

i) bem imóvel 
ii) titular inscrito 
iii) ato jurídico 
iv) direitos reais inscritíveis 

(1) É o sistema brasileiro de numerus clausus de direitos reais?  
(2) Tipicidade de direitos reais e elenco fechado de direitos reais inscritíveis – distinção 

c) A necessidade de especialidade e suas exceções 
7) Matrícula – Fólio Real – Sérgio Jacomino 

a) Breve digressão acerca de matrícula e fólio real. Escorço histórico 
b) Distinção entre matriculação e inscrição 
c) Distinção entre matrícula e cadastro 
d) O que se matricula? Requisitos essenciais da matrícula 
e) Unitariedade da matrícula 
f) Nulidades – dupla matriculação 
g) Unificação de imóveis – fusão de matrículas 
h) Cancelamento de matrículas 
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i) Esgotamento e encerramento da matriz 
j) Integração cadastro – matrícula  
k) Matrícula digital – fólio real eletrônico 

8) Retificação do Registro Imobiliário – Kioitsi Chicuta 
a) Presunção iuris tantum de exatidão do assento registral 
b) A retificação de registro e seu fundamento legal 
c) O imóvel secundum tabulas, secundum titulus e extra tabulas – imóvel em sentido material e 

registral 
d) A retificação da base objetiva 
e) A retificação da base subjetiva  
f) A retificação do título e do direito real inscrito 
g) A retificação unilateral 
h) A retificação ex officio pelo registrador 
i) A retificação administrativa 
j) A retificação judicial – jurisdição voluntária e contenciosa 
k) A retificação e a coisa julgada material 

9) Qualificação Registral – Sérgio Jacomino 
a) Princípio de legalidade 
b) A qualificação registral – conceito e fundamento legal 
c) É a qualificação registral o exercício de jurisdição voluntária? 
d) Âmbito e limites à atuação do registrador na qualificação registrária 
e) Competência territorial 
f) A independência do registrador 
g) A obrigatoriedade da qualificação 
h) A qualificação registral e os títulos judiciais com relação: 

i) Competência  
ii) Congruência entre o que se ordena e o que se postula 
iii) Formalidades extrínsecas do título 
iv) Obstáculos que surgem do registro 
v) Obstáculos que se originam do próprio sistema registral 
vi) O que não se qualifica nos títulos judiciais 
vii) Procedimento de dúvida – legitimidade do magistrado para suscitar? 

i) Faculdades e responsabilidades do registrador 
j) Os recursos contra a qualificação 

i) O Procedimento de dúvida 
ii) Intervenção judicial 

10) A Dúvida e os Procedimentos Judiciais de Averbação – Ricardo Henry Marques Dip 
a) Natureza da dúvida registrária e seu fundamento legal 
b) Natureza do Recurso contra a qualificação registrária 
c) Dúvida – cabimento em denegação de registro stricto sensu e os demais procedimentos 

administrativos 
d) Dúvida inversa 
e) Dúvida doutrinária 
f) As etapas do procedimento - prazos 
g) Legitimidade para suscitação – interessado, apresentante, terceiro 
h) Capacidade postulatória 
i) A prejudicialidade na dúvida registral 
j) Decisão condicional 
k) Procedência parcial 
l) Recursos contra decisões em tiradas em dúvidas 
m) Recurso especial – STJ – cabimento. 

 3 


	CURSO DE INTRODUÇÃO AO
	(Curso de Verão “Gilberto Valente da Silva”)
	Carga horária: 36 horas.
	Programa


