
Apresentação 

O que v. tem  em mãos representa um reforço para as aulas presenciais que 

serão ministradas no transcurso desse primeiro capítulo do Curso de Direito Registral 

Imobiliário da UniRegistral – Universidade Corporativa do Registro. 

Estamos iniciando uma importante fase na história dos Registros Imobiliários 

pátrios. Pela primeira vez, um curso de direito nasce das aspirações dos registradores e 

germina no interior de uma entidade que os representa. A Arisp – Associação dos 

Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo, com o apoio do Irib – Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil e da Anoreg-SP – Associação dos Notários e 

Registradores do Estado de São Paulo, realiza o Primeiro Capítulo de um curso que se 

projeta para ser um fórum permanente de discussões e debates.  

Como tive ocasião de declarar,  a idéia da criação e instituição da UniRegistral 

– Universidade Corporativa do Registro – é fomentar e estimular o desenvolvimento de 

uma comunidade de estudiosos do direito registral que vem vicejando há muito em 

nosso meio. Um dos grandes inspiradores deste projeto, sempre reitera a idéia de que 

devemos transmitir nossos tesouros aos novos registradores, desafiando-nos a continuar 

a nossa história, a perseverar em nossa substância, certo de que as nossas tradições 

devem ser legadas aos jovens que aspiram a esse nobile officium.  

RICARDO DIP se lembraria de BELTRÁN DE HEREDIA, na obra que escreveu 

sobre a vida e a obra de FRANCISCO DE VITORIA. Diz  o eminente desembargador que “a 

UniRegistral está promovendo uma relectio de Direito registrário... (...) uma relectio 

acadêmica, ao modo como se proferiu, p.ex., a Relectio de Indis de Vitoria, não uma 

recapitulação de matéria já tratada, mas uma dissertação em que se volta às lições já 

meditadas e proferidas: é, de algum modo, uma repetição, mas uma repetição (ou 

relección, em castelhano, uma relição) que estende e aprofunda, colhe os frutos 

maduros que antes se haviam semeado”.  

Estamos no seio do que propriamente se pode chamar de um verdadeiro Liceu 

do Direito Registral Imobiliário brasileiro, cujo epicentro é a entidade que os representa 

em terras bandeirantes. 

Desejamos a todos os participantes um proveitoso percurso em muito boa 

companhia. 
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