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I n t ro d u ç ã o

Esta obra tem a finalidade de auxiliar o leitor a dominar, de forma 
didática e objetiva, a entender, de fato, as normas e o entendimento 
jurisprudencial que fundamentam os contratos imobiliários, como 
locação, compra e venda, financiamento imobiliários, incorporação e 
promessa de compra e venda de imóveis na planta.

O Direito Imobiliário é o ramo do Direito Civil, ou seja, segmen-
to de um direito privado, responsável por regular as relações jurídicas 
decorrentes da propriedade de bens imóveis.

Dessa forma com a pandemia mundial causada pela covid-19, o 
operador do Direito deve reaprender a utilizar técnicas e estratégias 
para enfrentar casos concretos de litígios e conciliações, seja no cartório, 
no âmbito da defensoria pública, também na procuradoria e, principal-
mente, quem exerce a atividade profissional nas transações e negócios 
imobiliários como os corretores de imóveis, investidores, leiloeiros, e, 
inclusive, aquele que desempenha a advocacia.

Importante mencionar que a advocacia generalista tem perdido 
cada vez mais espaço. Em um passado não muito distante, acreditava-se 
que, para garantir o sucesso do escritório de advocacia, o advogado 
precisaria investir pesado em uma mobília requintada, um local de 
grande circulação e atuar em todas as demandas que surgissem, in-
clusive naquelas em que possuía pouco conhecimento ou facilidade, 
um verdadeiro clínico geral. Fato que essa estratégia era usada para 
não permitir que o cliente saísse pela porta. Assim, ainda se acreditava 
que o mercado estava saturado. Felizmente, as mudanças trazidas pela 
revolução tecnológica têm impulsionado os advogados a procurarem 
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a especialização em diferentes áreas do Direito. E como alternativa, 
apresento o Direito Imobiliário.

A sociedade brasileira é considerada uma sociedade patrimonialista, 
ou seja, diversamente do que é identificado em culturas de outros países 
ao redor do mundo, a conquista da casa própria ainda é uma prioridade 
e o maior sonho dos brasileiros.

Por essa razão, quem atua no Direito Imobiliário e nas transações 
imobiliárias como especialista, deve constantemente buscar atualizações 
e especializações para acompanhar o mercado, dando segurança jurídica 
e econômica aos seus clientes nos negócios imobiliários.

O coronavírus (covid -19) gerou mudanças nos negócios imobi-
liários, o que merece certa atenção para um desempenho eficaz, pois a 
omissão ou a falta de informação pode levar a consequências irreparáveis 
na imagem desse profissional desatualizado.

Vale ressaltar que a melhor forma para evitar a condenação da 
responsabilidade civil e responsabilidade criminal é o conhecimento.

A chamada bolha imobiliária, ocasionada pelo aumento ou dimi-
nuição nos preços dos imóveis comerciais e residenciais, tanto na com-
pra e venda, como nas relações locatícias, sofre com a crise financeira 
enfrentada no país, chega e chegou a amedrontar muitos profissionais 
que lidam com imóveis e negócios conexos.

Mas importante diante da pandemia, fomos obrigados a mudar, 
criar, inventar, transformar, o que pode ser observado em inúmeros 
negócios imobiliários. Inclusive, o mercado imobiliário cresceu, em 
comparação com a última década, mesmo diante da anormalidade 
gerada pela pandemia. Isto significa, assim, um registro de crescimento, 
parece estranho, mas não é, pessoas mudaram de casas em virtude do 
desemprego, pessoas optaram por uma casa maior para trabalhar em 
home office, ainda que modesto esse crescimento, em um cenário de 
crise, o mercado imobiliário continua em movimento.

Contudo, apesar da popularidade e do crescimento, muitos pro-
fissionais, inclusive da advocacia, infelizmente, ainda possuem uma 
visão limitada acerca do assunto. Pensam que as oportunidades no 
ramo imobiliário ficam atreladas tão somente às transações de compra 
e venda de imóveis, locações e financiamento imobiliários.

Este material será de grande valia de base doutrinária e de con-
sulta para discutir uma situação atual e relevante, que reflete de fato no 
mundo dos negócios imobiliários.

Boa leitura! Boa sorte!
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