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Prefácio

Foi com grande satisfação que recebi o gentil convite 
para apresentar o livro PRINCÍPIOS DO DIREITO REGIS-
TRAL IMOBILIÁRIO, elaborado pelo dileto amigo e notá-
vel magistrado, o Juiz Federal Antônio Fernando do Amaral 
e Silva, mestre e doutor em ciências jurídicas, autor, ainda, de 
várias e interessantes monografias a respeito das inovações 
introduzidas pelas leis dos Juizados Especiais.

Esta novel obra versa sobre tema alusivo a um ramo do 
direito ainda pouco explorado e, com clareza, enfrenta aspectos 
aparentemente controvertidos relacionados ao Direito Notarial 
e Registral, com enfoque na respectiva legislação ordinária: a 
Lei de Registros Públicos, o Código Civil e a legislação extra-
vagante. Não bastasse, o texto em evidência traz citações da 
doutrina nacional e estrangeira, bem como julgados do Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina, do Superior Tribunal de Justi-
ça e do Supremo Tribunal Federal, além de Atos Normativos e 
Recomendações Correcionais.

Sem correr o risco de mergulhar em um puro prag-
matismo, o perspicaz e brilhante autor conduziu a sua bem 
fundamentada produção intelectual igualmente, focada na 
real preocupação com os aspectos práticos dos interessantes 
assuntos muito bem abordados.

A partir dessa matriz, a obra explora e elucida indaga-
ções constantemente submetidas à jurisdição, por meio dos 
procedimentos de suscitação de dúvidas, relacionadas à Lei 
dos Registros Públicos, as quais, na sua grande maioria, são 
solvidas aplicando-se princípios gerais do Direito Notarial, 
tais como o da legalidade, da concentração, da autonomia e 
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da independência, da unidade matricial, da cindibilidade do 
título, entre outros detalhadamente aprofundados nesta rica 
bibliografia.

Por tais razões, é possível assegurar que este livro 
representa valiosa contribuição como fonte de consulta para 
os profissionais do Direito em geral, sejam eles Magistrados, 
membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
Advogados, Auxiliares da Justiça, Delegatários das Serven-
tias Extrajudiciais, Estudantes e mesmo para todo e qualquer 
interessado em conhecer e aprofundar seus estudos e conhe-
cimentos nessa instigante, especializada e relevante matéria, 
o Direito Registral Imobiliário.

Parabéns ao autor que propicia, a todos nós, operado-
res do direito ou curiosos ávidos pelo saber, este percuciente 
estudo produzido com muito carinho e excepcional qualidade.

Brasília, outono de 2021.

Marco Aurélio Gastaldi Buzzi
Ministro do STJ
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introdução

A importância do presente trabalho encontra assento na 
constante judicialização das relações imobiliárias nos nossos 
Tribunais, fato conhecido por todos os operadores jurídicos. 
A necessidade e a conveniência de se estudar os princípios 
gerais que regem o sistema registral brasileiro decorre desta 
constatação. O estudo da doutrina possibilita um aprimora-
mento intelectual, o qual é necessário para fomentar a utili-
zação dos princípios na solução das contendas judiciais e/ou 
administrativas, dando estabilidade e coerência ao sistema 
registral. O manuseio do ferramental teórico-principiológico 
tem por escopo manter íntegra e em harmonia a exegese das 
normas que regem a atividade cartorária, que visa, como obje-
tivo maior, a segurança jurídica e a fé pública nas relações 
imobiliárias certificadas pelo Estado.

Desta forma, o estudo pretende investigar os princípios 
que regem o sistema de Registro de Imóveis brasileiro, arro-
lando-os, descrevendo-os e situando-os em termos legislati-
vos e jurisprudenciais, utilizando-se o método de abordagem 
dedutivo na pesquisa empreendida neste trabalho.

O Capítulo 1 apresenta a evolução histórica dos registros 
públicos imobiliários no Brasil, proporcionando uma leitura 
breve, mas que abrange desde o descobrimento até os dias 
atuais. Busca oferecer o conceito de Registro de Imóveis dado 
pela nossa doutrina, as funções do registro imobiliário decor-
rentes da legislação, a sua natureza jurídica de serviço público 
essencial e os princípios constitucionais que a iluminam.

No Capítulo 2 são trabalhados os princípios gerais 
do Direito Registral imobiliário: a definição, as funções e a 
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importância deles, no sistema jurídico. Para tanto, preten-
de-se arrolar, descrever, conceituar e identificar na doutrina, 
na legislação e na jurisprudência os seguintes princípios: da 
especialidade; da continuidade; da presunção de legitimida-
de e veracidade; da fé pública; da concentração; da tipicidade; 
da publicidade; da territorialidade; da inscrição; da legalida-
de; da prioridade; da disponibilidade; da rogação ou instân-
cia; da unidade matricial ou da unitariedade da matrícula; da 
retificação; da cindibilidade do título; da eficácia; da qualifica-
ção registral; da não sucedaneidade dos órgãos; do não sanea-
mento e da autonomia.

Ao final, pretende-se responder se os princípios do 
Direito Registral foram identificados na legislação e se auxi-
liam os Tribunais na solução dos conflitos postos em Juízo, 
justificando a sua existência como instrumentos dogmáticos 
de harmonia e coerência sistêmica.
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caPítulo i

O REGISTRO DE IMÓVEIS

Este primeiro capítulo traz a evolução histórica do regis-
tro imobiliário no Brasil e o conceito de Registro de Imóveis. 
Em seguida, estudam-se as funções primordiais do sistema 
registral, bem assim a natureza jurídica da instituição, segun-
do o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF.

1.1 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO REGISTRO DE IMÓVEIS 
NO BRASIL

O Rei de Portugal, por força do descobrimento em abril 
de 1500, era o proprietário do território brasileiro, a título de 
domínio original da coroa portuguesa. Em 1532, o Rei deter-
minou a divisão administrativa das terras em 15 capitanias, 
sendo entregues cartas de doação aos primeiros 12 beneficia-
dos em março do mesmo ano. As Cartas de Sesmarias delimi-
tavam os quinhões e continham as prerrogativas dos novos 
proprietários. A partir daí começou a cisão do domínio origi-
nal do Estado, iniciando-se o ciclo da propriedade privada 
das terras do Brasil.

Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a inde-
pendência às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de 
São Paulo, iniciando o processo de separação de Portugal. 
Da independência até o ano de 1850, a ocupação do solo se 
deu pela tomada pura e simples da posse, sem qualquer título 
outorgado pelo Estado.


