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Advocacia na Prática: Direito Imobiliário para Advogados 

 

 O Direito Imobiliário é um ramo de muita importância no 

Direito. Tanto em função de sua interdiciplinariedade quanto de sua 

relevância para a sociedade e a economia. Por esse motivo, reunimos dicas e 

explicações importantes de três professores do CERS, os quais são também 

Advogados,  para te dar informações valiosíssimas a esse respeito. Confira! 

 

                                  Eloisa Moreira 

Eloisa Maria Ferreira Moreira – Advogada atuante há 

15 anos. Pós graduada em Direito Imobiliário. Cursos 

de extensão em direito tributário, construção civil e 

notarial e registral. Atuação na área de direito 

imobiliário consultiva e contenciosa e direito na 

construção civil com ênfase em vícios construtivos. 

Professora e Palestrante. Membro da Academia 

Nacional de Direito Notarial e Registral – AD NOTARE. 

 

 

Josinane Minardi 

Josiane é Advogada. Especialista em Direito 

Empresarial e Tributário. Mestre em Direito Empresarial 

e Cidadania. Professora de Direito Tributário. Autora de 

diversas obras jurídicas e Palestrante. 
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                                  Marcus Kikunaga 

Advogado e consultor; Ex-substituto notarial em São 

Paulo (2002 a 2012); Mestre em Direitos Difusos e 

Coletivos; Especialista em Direito Notarial e Registral; 

Coordenador da Pós-Graduação em Direito Imobiliário, 

com ênfase em Direito Notarial e Registral da Escola 

Superior de Advocacia – ESA; Professor de cursos de 

extensão e Pós-Graduação; Presidente da Academia 

Nacional de Direito Notarial e Registral – AD NOTARE 

(www.adnotare.org.br) 2019/2020; Autor da obra 

“Direito Notarial e Registral à luz do Código de Defesa 

do Consumidor” da Editora Lepanto 

(www.lepantoeditorial.com.br); Co-coordenador da 

obra Alienação Fiduciária de Bem Imóvel: 20 anos da 

Lei n. 9.514/97 – aspectos polêmicos da Editora 

Lepanto. 

São Paulo (MP/SP 

 

Vamos juntos? 
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O que é Direito Imobiliário? 

De acordo com a professora Eloisa Moreira, Direito imobiliário consiste no 

estudo dos imóveis e das operações jurídicas que envolvem os imóveis.  

Esse estudo envolve, no entanto, diversas outras arés do Direito correlatas, 

como o Direito Tributário, o Direito Notarial e Registral, o Direito Urbanístico, o 

Direito Civil e o Direito Processual Civil. 

O professor Marcus Kikunaga ressalta a importância desse ramo de estudo, 

que ele considera que deveria ser uma disciplina categorizada do direito por sua 

abrangência, em razão de o nosso sistema jurídico ser patrimonialista e grande 

parte das relações sociais envolverem o ramo imobiliário. 

Assim, no exercício da função como advogado imobiliário, os professores 

apontam como demandas mais recorrentes as questões das relações locatícias, 

incorporação imobiliária e financiamento bancário (Lei de Alienação Fiduciária 

(Lei nº 9.514). 

 

Relação do Direito Imobiliário com o Direito Tributário 

Quanto à conexão entre esses ramos do Direito, os professores destacam a 

questão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), previsto na 

Constituição Federal: 

Art. 156 (...) 

II - compete aos Municípios instituir impostos sobre (…) transmissão “inter 
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vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

De acordo com o professor Marcus Kikunaga, muitas vezes ocorre a cobrança 

equívocada desse imposto. Isso ocorre pois ele deve ser cobrado em razão da 

transmissão (elemento temporário) do bem imóvel, que é regulada pelo Código 

Civil: 

Art. 1.245 Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do 

título translativo no Registro de Imóveis.  

Dessa forma, conforme pacificado pela jurisprudência, o ITBI não é devido 

nas operações e contratos que envolvam cessão de direitos sobre imóveis, uma 

vez que, esse tributo somente tem sua incidência quando da ocorrência da 

transmissão da propriedade do imóvel, transmissão essa que se dá, nos termos 

dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, com a transferência do domínio do bem 

imóvel por meio do registro no Cartório de Registro de Imóvel competente. 

 

 

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, regulando que “apenas a 

transcrição do título de transferência no registro de imóveis dá ensejo à 

incidência do ITBI, não podendo ser tributada a promessa de compra e 

venda ou de cessão de direitos (RO em MS 10.650-DF, AgReg no REsp 

982.625/RJ)”.  
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Ademais, também o Superior Tribunal Federal, quando do julgamento da 

Representação 1.211-5/RJ, decidiu no mesmo sentido, sendo a ementa 

lavrada com o seguinte teor: “Imposto sobre a transmissão de bens imóveis 

e de direitos a eles relativos. Fato gerador. O compromisso de compra e 

venda e a promessa de cessão de direitos aquisitivos, dada a sua natureza 

de contratos preliminares no direito privado brasileiro, não constituem meios 

idôneos à transmissão, pelo registro, do domínio sobre o imóvel, sendo, 

portanto, inconstitucional a norma que os erige em fato gerador do imposto 

sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos”. 

 

Relação do Direito Imobiliário com o Direito do Consumidor 

Os professores apontaram diversas conexões entre os dois ramos, 

principalmente no que concerne a incorporação imobiliária e alojamento, práticas 

abusivas, e observação das normas da ABNT em construções de imóveis. 

O professor Marcus Kikunaga aponta essa relação no que se refere à 

vulnerabilidade do adquirente, que é consumidor. Ele aponta a figura do Decreto-

Lei nº 58/37 que criou a figura do compromisso de compra e venda e regulou o 

parcelamento do solo urbano e rural em 1937, visualizando-o como uma norma 

consumeirista. 

 Assim, esse decreto tem o objetivo de tutelar o adquirente do lote. Trata-
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se de uma estrutura protetiva do adquirente que veio incorporada na Lei de 

Incorporação Imobiliária (Lei nº 4.591/64). 

 

Relação do Direito Imobiliário com o Contrato de Compra e Venda 

Para a realização de uma operação de compra e venda de imóveis segura é 

essencial, de acordo com os profissionais, uma investigação do imóvel e do 

vendedor, realizando uma análise de viabilidade, ou seja, se o valor da venda 

corresponde aos riscos da compra. 

Nesse sentido, ressalta-se que o Decreto-Lei nº 58/37 aponta uma nova 

modalidade de compra e venda que visa proteger o adquirente em que o 

pagamento do preço é parcelado, tendo natureza irretatável. 

 

Lei nº 6766/79 

Art. 26 (...) 

§ 6o Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de 

cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, 

quando acompanhados da respectiva prova de quitação. 

 

Relação do Direito Imobiliário com o Direito Urbanístico 

Os professores apontam que o Direito Urbanístico se relaciona intrísecamente 

com o Direito Imobiliário no que se refere aos impedimentos imobiliários, 
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restrições previstas no Estatuto da Cidade e que requerem uma análise aprofundada 

de um profissional especializado na área para que a construção de imóveis se dê 

de acordo com as disposições legais.  

 

Importância da acessoria advocatícia e Due Diligence 

A acessoria advocatícia é necessária para proteger o investimento. Os 

professores apontam que o prejuízo com o pagamento de um advogado não se 

compara ao prejuízo de eventual fraude imobiliária. 

É nesse sentido que ressalta-se a importância da Due Diligence, uma 

auditoria ou procedimento sistemático de análise e avaliação profunda de 

documentos.  

É uma atividade extrajudicial própria do Direito Imobiliário e 

especialmente aplicada ao negócio de compra e venda de imóveis para assegurar 

que o investimento está sendo realizado da maneira correta. 

É sobre essa temática e várias outras concernentes ao Direito Imobiliário que 

os professores discutem no curso de Direito Imobiliário Para Advogados: Teoria 

e Prática, disponível, assim na plataforma do CERS (www.cers.com.br/).  

 

Vamos juntos, Advogado? 

 

 

 

https://www.cers.com.br/
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