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ASPECTOS PRÁTICOS DA
QUALIFICAÇÃO REGISTRAL

Luís Ramon AlvaresPor que utilizar o Manual do Registro de Imóveis? 

O Manual do Registro de Imóveis é um guia prático para a quali� cação 
registral (procedimento pelo qual o O� cial do 2º Registro de 
Imóveis ou seus prepostos examinam o título e analisam se estão 
preenchidos todos os requisitos legais e normativos para a prática 
do ato registral). 

Como se sabe, a quali� cação do registrador imobiliário é complexa; 
abrange diversas veri� cações, cuja memória possivelmente falhará 
(há título, p. ex., com mais de 200 itens para veri� cação). Por isso, o 
autor procurou sintetizar, em frases curtas, as principais veri� cações 
na maioria dos títulos submetidos à quali� cação registral. 

O Manual é uma ferramenta indispensável e obrigatória na 
quali� cação de praticamente todos os títulos submetidos ao Registro 
de Imóveis. 

A abordagem é prática. Reúne, em tópicos, legislação, doutrina e 
jurisprudência do Registro de Imóveis, especialmente do Estado 
de São Paulo, abordando, essencialmente, aspectos práticos da 
quali� cação registral. 

O Manual é destinado aos registradores imobiliários, tabeliães, 
prepostos, escreventes e auxiliares dos Registros de Imóveis e 
Tabelionatos de Notas, advogados, juízes e ao público em geral, 
especialmente estudantes de direito, concursandos e aos que militam 
no direito registral e notarial. 

Luís Ramon Alvares é bacharel 
em Direito, pós-graduando em 
Direito Notarial e Registral e em 
Direito Civil. O conhecimento 
do mundo registral e notarial foi 
forjado na prática do exercício da 
função de 1º   Substituto do O� cial 
do 2º Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Ju-
rídica da Comarca de São José dos 
Campos/SP e no estudo diário de 
temas registrais e das compilações 
da rotina de um cartório, ao lon-
go de mais de dez anos. É ideali-
zador e organizador do Portal do 
RI – Portal do Registro de Imóveis 
(www.PORTALdoRI.com.br), editor
e colunista do Boletim Eletrônico, 
diário e gratuito, disponível no 
Portal do RI, e autor de diversos 
artigos publicados em revistas es-
pecializadas, sempre com enfoque 
no direito notarial e registral.

O autor é um estudioso do direi-
to registral e conhece, como pou-
cos, a rotina e a prática dos cartó-
rios de Registro de Imóveis. Tem a 
exata noção das responsabilidades 
do registrador de imóveis, a pon-
to de saber e entender que muitas 
vezes temos de sacri� car a nossa 
convicção pessoal (convicção dou-
trinária do direito) em benefício da 
aplicação da lei expressa e das nor-
mas técnicas, aí compreendidas as 
decisões normativas da Corregedo-
ria Geral da Justiça e do Conselho 
Superior da Magistratura.

O livro promove uma aborda-
gem ampla das práticas registrais, 
chamando sempre a atenção para a 
necessidade de cumprimento rigo-
roso das Normas dos Serviços Extra-
judiciais vigentes em cada Estado. 
Nas questões tormentosas, o Autor 
procura destacar o pensamento da 
Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo e do Conselho 
Nacional de Justiça. 

As informações estão dispostas em 
sequência lógica e ordenadamente; a 
apresentação é prática e de fácil com-
preensão, como deve ser qualquer 
manual. Tenho a � rme convicção de 
que este Manual do Registro de Imóveis 
será uma importante ferramenta de 
trabalho para os cartorários em geral 
e fonte de pesquisa para advogados, 
juízes, promotores e estudiosos do 
direito registral e notarial.
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