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No ano de 2005, recém-formado e advogado iniciante, deparei-me com um cur-
so de especialização, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
um tanto inusitado para a época: especialização em Direito Imobiliário. O apreço que 
tive durante a graduação em Direito por temas como posse e Direitos Reais e a cres-
cente alta no mercado imobiliário no Brasil foram alguns dos fatores determinantes 
para que eu fizesse a matrícula e cursasse a mencionada especialização. 

Durante o transcorrer do curso – e também após alguns anos da sua conclusão –, 
tentei trabalhar como advogado de causas e questões exclusivamente de Direito 
Imobiliário. A empreitada era de quase impossível execução para o início dos anos 
2000, notadamente para um jovem advogado que atuava fora dos grandes centros 
do País. E, quando me identificava como advogado atuante e especialista em Direito 
Imobiliário, era imediatamente indagado pelo interlocutor se, então, eu era advogado 
de imobiliárias. 

Causava-me estranheza o fato de as pessoas, em geral, não reconhecerem o 
Direito Imobiliário como uma área específica do Direito, bem como a advocacia 
em Direito Imobiliário como um nicho particular da advocacia. Alguns colegas de 
faculdade, que escolheram nichos ditos mais tradicionais, não sofriam do mesmo mal 
e ainda tinham a possibilidade de adjetivar a advocacia que exerciam como crimina-
lista, tributarista, processualista ou administrativista. 

Esse relato – pelo qual já peço escusas – talvez seja um exercício de empatia mú-
tuo. Quem sabe algum leitor também já tenha, como eu, pensado nisso ou passado 
por isso.

Pois bem. Mais de 15 anos se passaram e eu tive o privilégio de vivenciar uma 
radical mutação desse cenário. Muita coisa mudou. Hoje, existe praticamente um 
consenso de que o Direito Imobiliário figura como área específica do Direito e que a 
advocacia em Direito Imobiliário é um nicho, bastante promissor, da advocacia. Tudo 
isso mesmo fora dos grandes centros do País. Então, com o perdão do neologismo, 
por que não falar em advocacia imobiliarista? 

Essa transformação, por certo, decorreu de vários fatores inerentes ao mercado 
imobiliário, à advocacia, ao Direito e à sociedade como um todo. O estudo contínuo 
e os debates sobre o Direito Imobiliário convictamente foram fundamentais nesse 
processo. Justamente por isso, é necessário destacar o papel de protagonismo de ins-
tituições que, nos últimos anos, promoveram e fomentaram esses debates, entre elas 
a ADITBrasil (Associação para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil) e 
o IBRADIM (Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário).

Contudo, de nada adianta todo esse processo se não estivermos acompanhados 
da geração de conteúdo acerca da teoria e da prática do Direito Imobiliário. Nesse 
ponto exsurge o campo literário do Direito Imobiliário. 

É notória a quantidade de boas obras jurídicas no Brasil sobre temas específicos 
de Direito Imobiliário, tanto em tempos mais antigos quanto atualmente. Acerca da 
propriedade horizontal e da Lei n. 4.591/1964 pode-se citar, por exemplo, duas obras 
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clássicas de Caio Mário da Silva Pereira1. No tocante aos contratos de compra e ven-
da, tem-se os clássicos de Frutuoso Santos2 e de Agostinho Alvim3 e, ainda, as obras 
de Darcy Bessone4 e José Osório de Azevedo Jr.5 Sobre loteamentos, temos a antiga, 
mas muito atual, obra de Wilson de Campos Batalha6 e, mais recentemente, o livro de 
Vicente Celeste Amadei e Vicente de Abreu Amadei7. Especificamente sobre a incor-
poração imobiliária, existem os excelentes livros de Zola Florenzano8, J. Nascimento 
Franco e Nisske Gondo9 e de Melhim Namem Chalhub10. Sobre locações, a fantástica 
obra de Sylvio Capanema de Souza11. Isso para citar apenas alguns entre tantos autores. 

As obras coletivas, na forma de coletâneas de artigos, também cumprem um 
excelente papel no mercado literário do Direito Imobiliário. Podem ser citadas, re-
centemente – entre várias outras –, as coletâneas coordenadas por Renato Vilela Faria 
e Leonardo Freitas de Moraes e Castro12, por Olivar Vitale13, por André Abelha14 e por 
Daniel Áureo de Castro15. 

 1. SILVA PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1965; SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Propriedade horizontal. 1. ed. São Paulo: 
Forense, 1961.

 2. SANTOS. Frutuoso. Contrato de promessa de compra e venda de imóveis não loteados. Rio de 
Janeiro: Livraria-editora da Casa do Estudante do Brasil, 1951.

 3. ALVIM, Agostinho. Da compra e venda e troca. Rio de Janeiro: Forense, 1961.
 4. BESSONE, Darcy. Da compra e venda: promessa, reserva de domínio & alienação em garantia. 

4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.
 5. AZEVEDO JÚNIOR, José Osório. Compromisso de compra e venda. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006.
 6. BATALHA, Wilson de Souza Campos. Loteamentos e Condomínios. Tomo II: Condomínios. 

São Paulo: Max Limonad, 1953.
 7. AMADEI, Vicente Celeste; AMADEI, Vicente de Abreu. Como Lotear Uma Gleba – O 

Parcelamento do Solo Urbano em seus aspectos essenciais (Loteamento e Desmembramento). 
4. ed. Campinas: Millennium, 2014.

 8. FLORENZANO, Zola. Condomínio e Incorporações: Comentários à Lei de Estímulo à 
Construção Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1966.

 9. FRANCO, J. Nascimento; GONDO, Nisske. Incorporações Imobiliárias. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991.

 10. CHALHUB, Melhim Namem, Alienação Fiduciária – Negócio Fiduciário. Rio de Janeiro: 
Gen-Forense, 7. ed., 2021; CHALHUB, Melhim Namen. Incorporação Imobiliária. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2019.

 11. SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato comentada. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2017.

 12. FARIA, Renato Vilela; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e. (coord.) Operações imobi-
liárias – estruturação e tributação. São Paulo: Saraiva, 2016.

 13. VITALE, Olivar (org.). Lei dos distratos: Lei 13.786/18. São Paulo: Quartier Latin, 2019.
 14. ABELHA, André. (coord.). Estudos de Direito Imobiliário. Homenagem a Sylvio Capanema 

de Souza. São Paulo: IBRADIM, 2020.
 15. CASTRO, Daniel Aureo de (coord.). Direito imobiliário atual. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2014. 
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Realmente estamos muito bem servidos de obras monográficas e de coletâneas 
de artigos sobre Direito Imobiliário. E isso é muito bom! 

No entanto, também são fundamentais para o mercado obras mais completas, 
robustas e estruturadas, que abordem todos os principais temas do Direito Imobiliá-
rio, seja no formato de curso ou de manual. Apesar de termos algumas boas obras 
assim, infelizmente elas não abundam da mesma forma que as obras monográficas e 
as coletâneas. 

O Curso que ora apresento pretende se inserir nesse nicho e foi meticulosamente 
idealizado, planejado e executado. 

Operou-se um intenso trabalho de pesquisa acerca da demanda literária dos 
operadores do Direito Imobiliário e da oferta de livros existentes no mercado e, disso, 
decorreu a forma da obra: um curso jurídico. Ato contínuo, fez-se necessária a iden-
tificação dos principais temas do contemporâneo Direito Imobiliário, seja nos seus 
fundamentos introdutórios, nas questões extrajudiciais ou judiciais. Então, formou-
-se o projeto pedagógico, a tábua de temas e o esboço de sumário da obra. Esta é uma 
obra estruturalmente pensada e concebida. 

Restava, assim, definir a nominata de autores, sendo a opção pela obra cole-
tiva calcada em uma premissa muito clara: cada autor escreve sobre tema(s) no(s) 
qual(ais) possui(em) alta especialização, conhecimento técnico e, em especial, atua-
ção prática. Creio que esse seja o diferencial dessa obra para o leitor: o brilhantismo dos 
coautores, aos quais agradeço, de coração, por terem aceitado participar deste projeto. 

O meu muito obrigado para Alexandre Junqueira Gomide, André Abelha, Ara-
ken de Assis, Bernardo Amorim Chezzi, Gisela Sampaio da Cruz Guedes, Helder 
Moroni Câmara, Jéverson Luís Bottega, José Carlos Baptista Puoli, Luiza Silva Rodri-
gues, Marcelo Barbaresco, Melhim Namem Chalhub, Olivar Vitale, Pedro Niebuhr, 
Roberta Mauro Medina Maia, Rubens Carmo Elias Filho e Umberto Bara Bresolin. 

Igualmente, agradeço a Thomson Reuters Revista do Tribunais, na pessoa do 
meu competente editor Diego Mendonça, por ter acreditado nesta obra.

Destaco também que todos nós, coautores e editora, fomos agraciados pela ge-
nerosidade do Ministro Luis Felipe Salomão, que aceitou o convite para prefaciar a 
obra. Ficamos honrados.

Em suma, promovendo quase que um exercício de egoísmo, ao planejar a obra 
indaguei-me: que tipo de curso completo de Direito Imobiliário eu gostaria de ter sobre 
a minha mesa para constante estudo e consulta? Eis que nasce o resultado dessa reflexão 
nas páginas que seguem a presente apresentação. Resta-me, agora, esperar que o leitor 
as aprecie intensamente – como eu mesmo irei fazer – e, tão logo, se achar útil, deixe este 
livro sempre à mão em busca de aprimoramento e capacitação no Direito Imobiliário.

Florianópolis, outono de 2021. 

MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES

Advogado. 
Professor dos cursos de graduação e mestrado em Direito da UFSC.
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O Direito Imobiliário está consolidado como área dotada de autonomia e, sobretu-
do nos últimos anos, tem exsurgido como uma das mais promissoras áreas do Direito. 

Um emaranhado de normas heterogêneas – quase sempre oriundas de diferentes 
campos da ciência jurídica – forja a complexidade do Direito Imobiliário e, por conse-
quência, demanda ao operador jurídico, que nessa área se aventura, aprimoramento 
interdisciplinar e capacitação contínua. 

A presente obra consiste em curso jurídico que aborda, de forma didática, os 
principais assuntos do contemporâneo Direito Imobiliário Brasileiro, sempre alian-
do a transmissão dos conceitos técnicos-teóricos com a exemplificação de situações 
práticas do dia a dia. 

Nessa linha, a obra traz ao leitor, de forma clara, organizada e detalhada, todos 
os principais tópicos (teóricos e práticos) dos assuntos abordados em cada um dos 
capítulos.

Assim é que o curso foi elaborado de forma coletiva por 17 coautores e coauto-
ras, cada um(a) deles(as) escrevendo sobre tema(s) no(s) qual(ais) possui(em) alta 
especialização, conhecimento técnico e atuação prática. 

São eles: Alexandre Junqueira Gomide, André Abelha, Araken de Assis, Bernardo 
Amorim Chezzi, Gisela Sampaio da Cruz Guedes, Helder Moroni Câmara, Jéverson 
Luís Bottega, José Carlos Baptista Puoli, Luiza Silva Rodrigues, Marcelo Barbares-
co, Marcus Vinícius Motter Borges, Melhim Namem Chalhub, Olivar Vitale, Pedro 
Niebuhr, Roberta Mauro Medina Maia, Rubens Carmo Elias Filho e Umberto Bara 
Bresolin.

O curso é dividido em 27 capítulos, os quais estão agrupados em três grandes 
partes: Parte 1 – Fundamentos introdutórios do Direito Imobiliário; Parte 2 – Direito 
material Imobiliário; Parte 3 – Contencioso imobiliário estratégico.

A parte 1, denominada Fundamentos introdutórios do Direito Imobiliário, é inau-
gurada por capítulo que aborda justamente a autonomia do Direito Imobiliário 
(capítulo 1). Após, são analisados três assuntos essenciais, indispensáveis para a 
compreensão dos temas debatidos nas duas partes seguintes, a saber, a posse (capí-
tulo 2), os direitos reais no Código Civil de 2002 (capítulo 3) e a usucapião de bens 
imóveis (capítulo 4). 

Na parte 2, denominada Direito material imobiliário, são enfrentadas as prin-
cipais questões do Direito Imobiliário contemporâneo sob a perspectiva do Direito 
Material. Nessa seção da obra, o leitor encontrará assuntos tradicionais, tais como a 
normatização mais recente, e – em especial – assuntos que decorrem do dia a dia da 
atuação profissional no complexo jurídico-imobiliário. 

Assim, nessa parte do curso estão dispostas questões clássicas do Direito Civil 
analisadas sob a ótica do Direito Imobiliário, tais como os contratos imobiliários 
(capítulo 5), a responsabilidade civil no campo do Direito Imobiliário (capítulo 6) e 
a corretagem imobiliária (capítulo 7). Igualmente, são estudados nessa parte da obra 
temas bastante tradicionais, como o registro de imóveis (capítulo 8), o parcelamento 
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do solo urbano (capítulo 9), a incorporação imobiliária (capítulo 10), o condomínio 
edilício (capítulo 11), a alienação fiduciária de bens imóveis em garantia (capítulo 
14), os vícios construtivos (capítulo 15) e a locação de imóveis urbanos (capítulo 17). 

Ainda nessa seção do curso, são abordados assuntos que podem ser considerados 
mais recentes na seara do Direito Imobiliário e que, justamente por isso, demandam 
a atenção dos operadores jurídicos. São eles: o condomínio de lotes (capítulo 12), 
os supercondomínios ou condomínios de uso misto (capítulo 13), o condomínio 
em multipropriedade (capítulo 16), o shopping center (capítulo 18) e as estruturas 
diferenciadas de cessão do uso de imóveis (capítulo 19). 

A parte final da obra, a parte 3 – Contencioso imobiliário estratégico –, explora as 
principais ações judiciais e as mais importantes técnicas e ferramentas processuais 
para a atuação em litígios envolvendo o Direito Imobiliário. Foram contempladas 
nessa parte do curso a ação de resolução de contrato de compra e vende de imóveis 
(capítulo 20), as ações locatícias (capítulo 21), as ações condominiais (capítulo 22), 
as ações possessórias (capítulo 23) e a ação de divisão e ação de demarcação de terras 
particulares (capítulo 24). Da mesma forma, são enfrentados assuntos essenciais 
para os litígios imobiliários, tais como os negócios jurídicos processuais em ações 
imobiliárias (capítulo 25), a produção de provas em ações imobiliárias (capítulo 26) 
e a recuperação de créditos imobiliários (capítulo 27). 

Com essa vasta gama de assuntos, o intuito da obra é fornecer um guia seguro 
para os atores deste mundo de negócios relevantes para o país, somando a teoria à 
prática. 

Por isso, os capítulos possuem material complementar – com bibliografia 
indicada, precedentes e jurisprudência selecionada sobre o assunto abordado em 
cada capítulo –, vídeos explicativos dos autores, esquemas visuais e fluxogramas de 
procedimentos.

A obra é indispensável aos operadores jurídicos que desejam compreender a 
base teórica e obter capacitação prática dos principais temas do Direito Imobiliário 
contemporâneo.

Boa leitura!

LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro do Superior Tribunal de Justiça
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Epígrafe
“Cada período histórico trava luta com problemas 
específicos, que bem podem ser apontados como 
características especiais de sua época. E o jurista, 

atraído por tais questões, é chamado a dar-lhes 
solução, polarizadas suas atenções e seus estudos 

no meneio dos elementos técnicos, hábeis a 
proporcionar seu equacionamento.” 

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Propriedade 
horizontal. 1. ed. São Paulo: Forense, 1961, p. 33).


