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 Certas ideias há - como a deste curso de verão ora a iniciar-se - que só se realizam 
porque, na constelação de fatores que as podem concretizar, acha-se a conjunção eficiente de 
personalidades e circunstâncias objetivas adequadas à sua realização. A ideia de um curso de 
verão surgiu entre nós como ressonância da experiência das universidades europeias de verão, 
amoldando-se aqui embora às peculiaridades locais. Sobre um plano inicial elaborado pela 
Diretora desta Faculdade de Direito da Universidade Paulista em Alphaville, Professora 
TARCISA ULIANO, a que se ajuntou pequeno meu contributo, os Professores meu estimado 
amigo de já duas décadas HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO e HERMÍNIO ALBERTO 
MARQUES PORTO JÚNIOR dignaram-se em incentivar o projeto, de modo a que, malgrado 
algumas dificuldades de itinerário, pudesse esta faculdade realizar, com certo pioneirismo, um 
curso voltado a exigências realistas de complementação do bacharelado jurídico simples. O 
êxito que se confia extrair deste curso deve, pois e em muito, ao superior descortino dessas 
autoridades acadêmicas, às quais, decerto, não faltou o apoio decisivo proveniente das esferas 
maiores da Direção da Universidade Paulista. 

 Não era esta, contudo, ao menos inteiramente, a ideia originária: o projeto do que se 
está agora a denominar “curso de verão” vem, como sobredito, moldado nas universidades de 
verão da Europa, estas em que, além do caráter de extensão universitária, os programas de 
aulas são ministrados em relativamente mais largo espaço de tempo. Cogitava-se aqui, 
também, de aulas não proferidas em período imediatamente sucessivo ao curso universitário 
regular, ocupando, isto sim, um segmento da época de férias. Modelou-se, entretanto, 
diversamente, este nosso inaugural, por exigências conjunturais que levaram a agrupar as 
aulas e as tarefas de campo dentro no prazo de uma só semana e em período subsequente - 
para não dizer simultâneo - ao bacharelado regular, com um caráter apenas excepcional de 
extensão universitária. Foi, no entanto, o que se pôde fazer, e é do particular empenho de 
minha prezada amiga e Diretora desta Faculdade, Professora TARCISA ULIANO, que faço aqui 
menção e a quem dirijo especial agradecimento, porque, sem seu esforço decidido, sequer se 
imaginaria a realização do curso, ainda que ele se concretize um tanto afastado de sua 
concepção. Em todo caso, conforta-me por agora a resignação de que o ótimo é sempre 
inimigo do bom. 

 Este curso de verão corresponde, acima de tudo, a um projeto acadêmico: tem, assim 
e de modo capital, um desígnio de formação ou, melhor dito, de complemento da formação 
universitária simples. Essa característica principal do curso, desde logo, mostra-lhe a feição de 
uma resposta - ou, se se quiser, de um remédio - para a conhecida crise da docência e do 
aprendizado jurídico mundial, uma crise que, aventa-se, pode ao menos mitigar-se mediante 
uma firme consciência de que professores e alunos têm uma tarefa comum, uma comunidade 
de missão, por mais que essa tarefa se visualize segmentada e desde perspectivas diversas. 
Compreender as dificuldades hoje cosmopolitas da universidade contemporânea, 
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designadamente as próprias das faculdades de direito de todo o mundo de nossos dias, e 
buscar-lhes a sanação possível ou, ao menos, o empenho para obter-lhes alguns resultados 
paliativos, é já nos situarmos em bom caminho para enfrentar o que um pensador hispano-
americano, com impiedade mas também com realismo, denominou não faz muito de “fábrica 
de guloseimas”. 

 Precisamos de uma docência e de um aprendizado integral, que não se limitem, como 
fez ver um autor de nossos tempos, a ser mera transferência de um fichário intelectual que vá 
da memória do professor à memória do aluno. Precisamos, pois, de uma docência e de um 
aprendizado personalistas, com firme escora antropológica, em que se procure a meta da 
formação da pessoa, integralmente, e não apenas a informação intelectual e o mero 
adestramento técnico. Precisamos de uma docência e de um aprendizado significativo, que 
não façam tábula rasa dos conhecimentos e da vida extra-acadêmicos de professores e alunos. 
Precisamos, enfim, de uma docência e de um aprendizado críticos do direito, que não se 
contentem com as letrinhas normativas do Diário Oficial, por importantes que elas sejam, 
porque ou havemos de ter a consciência de que direito é, na secular linguagem dos sábios, dar 
a cada um o que é seu - suum cuique tribuere - ou não passará de ser a sutileza técnica da 
força de turno. 

 Cumpre pensar o direito, reclamou certa feita um grande jurista português, cumpre 
aprender a pensar do direito, complementemos nós, nós que buscamos a cada dia formar o 
hábito da justiça e aprimorar o raciocínio jurídico. Uma pedagogia verdadeiramente 
significativa não pode ladear a meditação do direito como ele é em toda sua realidade, com 
seu perfil normativo e sua singularização social, com seu ordenamento ao bem comum e sua 
defectividade concreta, com o indispensável lastro de sua tradição e as exigências de seu 
progresso. É esse o caminho para superar o academicismo que leva à assepsia de fórmulas 
míticas e estéreis; é esse o caminho para reencontrar, com sólida motivação ética e metafísica, 
as razões de ser da própria universidade; é esse o caminho para a impostergável defesa da 
tradição cultural do povo e para o envolvimento, com propósitos de resolução, nos problemas 
fundamentais da sociedade que nutre a universidade e tem justo anseio de vê-la recuperar a 
autoridade que ela se resignou um dia em abdicar. 

 Pensar aqui o direito imobiliário... Aprender a pensar aqui o direito registral 
imobiliário. Uma larga fatia de tempo desta minha apoucada vida intelectual, eu a dediquei a 
aprender e a meditar o direito do registro imobiliário. Não só com isso descobri, um tanto 
desolado, o maltrato que lhe devotam as estruturas curriculares da imensa maioria das 
faculdades de direito do País, mas também aprendi a importância que o registro de imóveis 
tem como instrumento de segurança jurídica e de prevenção de conflitos. Cedo compreendi 
que seria frutuosa a criação nos cursos jurídicos superiores de uma cadeira de registro 
imobiliário ou, ao menos (a despeito de inconvenientes que não vem ao caso alistar), de uma 
cadeira de registros públicos. O reclamo dessa autonomia didática para o registro imobiliário 
foi já atendido no Rio Grande do Sul, com grande proveito ao que se sabe, mas segue 
praticamente irrespondido no Estado de São Paulo. À falta de quê, cursos complementares 
sobre o registro de imóveis parecem mais reclamáveis e atuais. 



 Atualidade e reclamo tanto maiores, quanto, contrariando o que seria imaginável, 
estando mais trivializada a crítica, nem sempre justa, de certa morosidade na prestação 
jurisdicional, menos se agudize a meditação sobre a importância dos instrumentos 
institucionais de direito preventivo. Ao reverso, então, de proclamar-se a relevância do que se 
poderia denominar “magistratura da concórdia”, ouvem-se vozes hoje, malfadadamente 
algumas só afinadas por singelíssimas posições estereotípicas, que alardeiam, contra toda a 
experiência histórica, supostas vantagens na extinção dos serviços auxiliares da justiça ou, o 
que dá na mesma, aventados proveitos da estatalização de seu exercício. 

 O aviltamento radical dos registros públicos, cujo sinal mais ilustrativo, a meu ver, é o 
pejar-se, até mesmo, um termo tão digno e tão tradicional como o conceito de “cartório”, 
deve merecer a contrapartida de uma razoabilidade crítica que se espera e que, em rigor, se 
exige de investigadores irredutivelmente comprometidos com a verdade. A atitude de 
ponderado exame crítico não pode, de um lado, ceder à tentação de aderir-se uma leyenda 
rosa, beatificadora de toda realidade cartorial no Brasil, nem de outro, desfalecer diante da 
sedução de enfileirar-se, por modismo, a uma leyenda negra, que anda à cata de púnicas 
chagas que, no fim e ao cabo, não faltam miseravelmente em nenhuma instituição humana. 

 Nesse ambiente de convivência realista entre a instância impreterível da formação jus-
acadêmica e a atualíssima vida do direito, em que emerge uma crise gravíssima para os 
registros públicos, acha-se a razão oportuna da escolha do direito registral imobiliário como 
tema do primeiro curso de verão desta Faculdade. Com efeito, a ideia da Universidade do 
Século XXI não pode prescindir de reaproximar a realidade social e as meditações acadêmicas: 
a consideração retamente crítica das instituições jurídicas vivas que, de um lado, se ordenam a 
modelar a vida societária, e, de outro, se plasmam por essa mesma vida, essa consideração 
prudentemente crítica é uma exigência que vitaliza a universidade, que robustece a reflexão 
jus-acadêmica, pondo-nos a todos em busca e a serviço de uma verdade inteira, de uma 
verdade integral, que não se admite parcializar no monismo radical de letrinhas arranjadas a la 
carte em leis que se sucedem e hipertrofiam. É só desse modo, considerando a realidade da 
vida e de todas as coisas, que poderemos manter a esperança de, achando-lhes a natureza, 
nesta natureza escorar e confiar o progresso e a permanência do direito. 

 Não sei dizer que misteriosa e providencial conjugação de circunstâncias tem 
permitido que a Faculdade de Direito de Alphaville seja um lugar de reunião de tantos alunos 
generosos. Confesso, de logo, que jamais me apropositei em primeiro buscar a simpatia dos 
alunos com quem, isto sim, tenho um grave compromisso acadêmico. De sorte que, se essa 
simpatia fortuitamente muita vez se acrescenta - o que, não nego, é a melhor parte da minha 
vida de professor -, se nos fazemos amigos, enfim, isso é só um feliz, um felicíssimo acidente 
de percurso, não a meta de nosso itinerário. Averbo-me, pois, de plenamente insuspeito para 
afirmar que nunca, na minha já larga carreira docente, encontrei tamanha generosidade entre 
estudantes. 

 Sou intelectualmente grato a quase todos os meus alunos desta Faculdade. E a alguns 
desses alunos, alguns que não são tão poucos, devo confessar que sou também pessoalmente 
grato. Porque, em razão dos quase todos, reencontrei nesta Casa o fervor intelectual de meus 
primeiros tempos universitários. Permitam-me aqui distorcer uns versos que me são muito 



caros, numa tortuosa inspiração: pois dá-se que estando eu no outono da minha vida, quando 
só me poderia achar amontoando primaveras modorras, foi confortante encontrar nesta Casa 
a saudosa intrepidez de minha adolescência intelectual. Além disso, àqueles alguns poucos 
alunos, esses alguns que não são tão poucos, a eles sou muitíssimo grato pela reciprocação de 
uma estima respeitosa, estima que, de não ser, como nenhuma o é, afeto compulsório, 
constitui para mim a maior das maiores razões pelas quais sigo a dedicar-me franciscanamente 
à vida universitária. Graças, pois, a meus alunos - aos quase todos e aos poucos que não são 
tão poucos - recuperei as esperanças acadêmicas. E isso faz fugir do inferno. Devo-lhes muito. 
Com os primeiros, confesso um débito da inteligência; com os outros, um débito da 
inteligência e uma dívida maior, a do coração. 

 E é para saldar em parte estes meus débitos que tratei de reunir, neste curso de verão 
da Faculdade de Alphaville, reconhecidas autoridades do direito registral imobiliário brasileiro, 
integrantes de um círculo reduzido de especialistas pátrios neste que é um dos mais árduos 
segmentos da ciência jurídica. KIOITSI CHICUTA, meu amigo de mais de uma década, é Juiz no 
Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, ex titular da Primeira Vara de Registros Públicos 
da Capital e ex auxiliar da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado; autor de vários 
estudos sobre os registros públicos, é nome reconhecido entre as cerca de duas dezenas de 
autoridades nacionais no registro de imóveis. VICENTE DE ABREU AMADEI, que me honra com 
a amizade e o compadrio, é Professor desta Casa, autor de consistentes estudos sobre 
parcelamento do solo e registros de protestos, hoje Juiz da Primeira Vara Criminal de Osasco e 
antes auxiliar, por minha acertada indicação, na Corregedoria-Geral  da Justiça de São Paulo, 
ao tempo em que ali pontificava meu grande e saudoso amigo DINIO DE SANTIS GARCIA. 
Registrador na imperialíssima cidade de Franca, SÉRGIO JACOMINO, que me honro contar 
entre os amigos recentes, é um dos estudiosos em que mais e mais tem depositado, já não 
digo meras esperanças, mas sim confiança, a comunidade registral brasileira; investigador 
competente e dinâmico, com estudos publicados entre nós e na Espanha e que deu contributo 
decisivo, na área cultural do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, para a recente 
republicação de Órgãos da Fé Pública, magnífica obra do magnífico pensador que foi JOÃO 
MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. 

 Agregando-me acanhadamente a essas eminentes autoridades do direito registral 
imobiliário, propus que este curso de verão se designasse Gilberto Valente da Silva. GILBERTO 
VALENTE DA SILVA: de minha parte, nunca sei ao certo que dizer quando almejo sintetizar os 
traços fundamentais de personalidades com vultosa distinção. Parece-me que me perco, de 
todo canhestro nestas coisas, ao tentar resumir, como se isso me fora possível, aquilo que, se 
eu me desse o pequeno trabalho de considerar a exata conta de minha envergadura, não seria 
mesmo capaz de tentar, porque pronto saberia faltarem-me arte e engenho suficientes para 
apreender uma inteligência, uma cultura, uma personalidade superior à minha. 

 Permita-me assim evitar a repetição daquele que é um dos meus grandes traumas 
biográficos: a falência de expressões mais dignas para desvelar grandes personagens. Limito-
me, pois, por minha parvidade, a dar-lhes um breve testemunho acerca de algumas, de umas 
poucas das muitas dádivas que eu próprio presenciei em GILBERTO VALENTE DA SILVA ter-lhe 
conferido a Providência Divina. Ainda me recordo de quando o conheci, eu que era um pobre 
Juiz substituto, no salão do júri do fórum de minha primeira Comarca, Jundiaí, e como e 



quanto me  impressionaram a rapidez intelectual e segurança nas respostas daquele meu 
colega mais antigo, cujo nome era motivo de orgulho para todos os magistrados. Tratou-me 
ele então, lembro-me bem, como se deve mesmo tratar a um pobre: com respeito; como se 
deve mesmo tratar a um colega pequeno: com uma generosíssima comiseração. Mais de uma 
década depois, eu o viria a reencontrar, já agora ele um juiz aposentado no Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, consagrado assessor jurídico de numerosos cartórios de registro de 
imóveis de todo o Brasil: estava eu por então começando a trilhar exatamente os caminhos 
que ele abrira e clareara: pobre Juiz que era e sou, com alma de camponês, iniciava-me na 
Primeira Vara de Registros Públicos da Capital, ali onde deixara GILBERTO VALENTE DA SILVA a 
marca permanente de uma pujança intelectual que o fez mestre para sempre. 

 É de todo e patentemente certo que, caminhando sobre os passos de GILBERTO 
VALENTE, se consagraram muitos estudiosos do registro de imóveis brasileiro: fico a pensar, 
pela proximidade, em meus grandes amigos NARCISO ORLANDI NETO, JOSÉ RENATO NALINI, 
HÉLIO LOBO JÚNIOR, AROLDO MENDES VIOTTI e KIOITSI CHICUTA, e do muito que, 
seguramente gratificados, sabem eles dever aos primeiros trabalhos de escavação da vigente 
Lei de Registros Públicos, obra artesanal realizada por GILBERTO VALENTE DA SILVA. A rigor, 
nada deveria aqui dizer de mim próprio, até porque não vejo como me possa equiparar a cada 
um desses meus mais sábios amigos; em todo caso, saiba-se que em 1991, revelei 
publicamente ter, em segredo, dedicado a GILBERTO VALENTE meu pequeno estudo sobre a 
qualificação registrária dos títulos judiciais, apresentado no XVIII Encontro dos Oficiais de 
Registro de Imóveis do Brasil, em Maceió. Manifestei, então, ao Plenário daquele Encontro 
minha mais serena convicção de que não havia, como ainda hoje não há em todo o País, 
nenhum jurista com a autoridade de Gilberto Valente para a prática registral. E digo agora, 
com todas as letras: se sua grandeza nos registros públicos o fez mestre para sempre, de mim 
essa mesma sua grandeza fez-me estudante para sempre. 

 Meu amigo Gilberto Valente da Silva, quero acreditar que todos os estudiosos e os 
estudantes do direito registral imobiliário brasileiro, todos seguramente o reconhecemos - e 
isto o fazemos felizes - como o grande mestre do nosso registro predial. E é uma honra, é 
minha reincidência num pecadilho de vaidade, é um orgulho que me haja o bom DEUS 
permitido agradecer publicamente por tudo isso. Mestre para sempre. Muito obrigado. 


