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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de 

educação integrado à sociedade. 

Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos 

e compromissos para os cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Direito. 

 
 
 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
 

2.1 HISTÓRICO 
 

A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo oferecer 

um ensino superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma formação de 

conhecimentos que propicie a formação de novos profissionais com senso crítico, espírito 

científico e consciência social do Direito como importante instrumento de transformação.  

A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, sede e 

foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular de 

ensino superior mantido pela Instituição Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, entidade 

jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural e social. Em sua história, a 

Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para os 

interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de 

formar profissionais juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e 

democráticos que orientam os parâmetros pedagógicos e cultural da Instituição.  

Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como 

atividade ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente 

capacitados para atuar de forma contextualizada e eticamente comprometida com os valores 

sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, a Faculdade Escola Paulista de Direito tem 

como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto para oferecer um ensino 

superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 

conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento 

socioeconômico e político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a 

inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio com os objetivos constituídos no meio institucional.  
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Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em treze 

anos de funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito 

tornou-se referência nacional e internacional na formação de pós-graduandos.  

Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico em 

Direito, no seguinte formato: Área de Concentração em "Soluções alternativas de controvérsias 

empresariais"; Linhas de Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema Nacional de 

Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) Sistemas Internacionais de soluções 

extrajudiciais de controvérsias.  

Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu 

formato de Pós-Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um 

programa de Graduação, tornou imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, 

em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar o novo formato e, no ano de 2013, 

oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços disponibilizados 

pela Instituição.  

 

Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico 

inicial do curso de Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do 

intuito de formar profissionais capacitados para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, 

porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento com experiências de 

leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências 

necessárias para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso 

de responsabilidade, da ética e da excelência no que sempre esteve proposta a realizar. 

 
2.2 MISSÃO 

 
A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e 

resolver os problemas que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se 

protagonistas de seus aprendizados através da plena participação em sala de aula. 

Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva 

do seu conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do 

estudante pelo saber, através de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas 

áreas do conhecimento jurídico. 

 

A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, 

através da pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de 

seus alunos. Como centro de excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas 

correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais: 
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1. Aliança estratégica entre teoria e prática; 

2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível; 

3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade. 

 

Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam 

referências no segmento jurídico e áreas afins. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Baseado em moderna concepção de ensino, mediante a qual se coloca em destaque a preparação 
personalizada, o curso de direito imobiliário visa conferir ao aluno uma visão teórica e prática do direito 
imobiliário, conjugando aspectos materiais e processuais. O mercado imobiliário se desenvolve de maneira 
consistente, o que demanda conhecimento jurídico específico oferecido pelo curso de Direito Imobiliário. A partir 
da disciplina básica (Teoria Geral do Direito Imobiliário) são destacadas as demais disciplinas 
  

 

 

  

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO 
 
 

Título do Curso 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Imobiliario: Processual e Material  

 
Modalidade 

Presencial 

 
Área de Concentração 

Ciências Sociais Aplicadas 

 
Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente 

Escola Paulista de Direito – EPD  

 
Coordenador (a) do curso 

Professor (a) Luiz Antonio Scavone Junior  
Carga Horária Total 

360 horas 

 
Público Alvo 

Portadores de diploma em Administração, Direito, Advogados, Administradores, Juízes, 
Membros do Ministério Público e da Magistratura, servidores Públicos, e demais profissionais 
que atuam na área, com interesse em conhecer e atuar nas atividades ligadas ao Direito 
Imobiliário que pretendam qualificar-se para atuar no mercado ou que já atuam na área e que 
necessitem maior aprofundamento para o exercício novas funções; recém-graduados que 
buscam formação específica nesta área para ampliação de conhecimentos ou como projeto de 
carreira. 

 

Número de Vagas 

160 
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Turno de Funcionamento 

Matutino ( )  Vespertino ( ) Noturno (x) Integral ( x  ) 

 
Período de oferecimento 

Turmas iniciando em março ou agosto 

 
Dias da semana em que serão ministradas as aulas 

      Sabado, Segunda e Quarta, Terça e Quinta  

 
           Duração 
 

 12 até 18 meses 

 
 

4.1 Inscrição/Seleção/Matrícula 
 
4.1.1 Inscrição e matrícula 

 

Local: Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da 
Liberdade, 956, São Paulo/SP. 

 
Período e Horário 

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h. 

 
Documentação exigida 

- Cópia do diploma da graduação; 
- Cópia do histórico escolar; 
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
- Cópia do RG; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone). 

 
 
 
 

4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO 
Em busca de melhores práticas, o operador do Direito tem se interessado em 

aprofundar os conhecimentos obtidos na Graduação, especialmente os relacionados ao 

Direito Imobiliário que exige conhecimentos específicos.  

 

Partindo da premissa de aprofundamento dos conhecimentos voltados para o 

Direito Imobiliário, colhendo conceitos na área do Direito Civil, Direito Administrativo, 

Direito Ambiental, Direito Processual e Direito Penal, tem se conseguido apresentar curso 

com conteúdo atraente e de grande aceitação no mercado acadêmico. 

 

O dinamismo e as especificidades do Direito Imobiliário exigem a formação de 

profissionais preparados a atender às necessidades atuais, por meio de conhecimentos 

específicos e multidisciplinares. Para tanto, é necessário estimular a reflexão e o debate 
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de situações práticas do Direito Imobiliário, dentro do contexto jurídico contemporâneo. 

 
 
 

4.3 OBJETIVOS 
 

. O curso busca fornecer ao aluno uma visão especializada do Direito Imobiliário voltado para a prática, sem 

perder de vista os aspectos relevantes da legislação, principalmente do Código Civil, além dos aspectos atuais 

e polêmicos ligados à matéria. 

 

4.3.1 Objetivo Geral 
 

Aprofundar a teoria pertinente aos institutos do Direito Imobiliário, inter-relacionando a doutrina, as leis, os 
princípios e a jurisprudência oriunda da sua aplicação pelos tribunais. 
 

4.3.2 Objetivos Específicos 
Estimular a reflexão e o debate acerca deste ramo do direito no contexto sócio-

econômico e político contemporâneo.  

 

 Incentivar o aluno para a pesquisa jurídica e para a docência do ensino superior. 

 

 Propiciar ao aluno conhecimentos aprofundados sobre as implicações jurídicas das 

relações jurídicas voltadas  para o Direito Imobiliário na atualidade. 

 
 

4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 
 

 
 

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas 

horárias. 

 
 
 

MATRIZ CURRICULAR 

Direito Imobiliário Processual e Material  

1º MODULO - PROPRIEDADE, POSSE, DIREITOS 
REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS E NEGÓCIOS 
JURÍDICOS IMOBILIÁRIOS. 

 

Carga Horária 100 Horas 

  

  

  

  

  

TOTAL: 100 Disciplinas   

2º MÓDULO - PARCELAMENTO DO SOLO, 
CONDOMÍNIO E INCORPORAÇÕES. 

Carga Horária 100  Horas 
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CONTRATOS E FINANCIAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

  

  

  

  

  

TOTAL: 100 Disciplinas   

3º MODULO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
URBANOS - ASPECTOS MATERIAIS E 

PROCESSUAIS; ARBITRAGEM NO DIREITO 
IMOBILIÁRIO 

 

Carga Horária 100 Horas 

  

  

  

  

  

TOTAL: 100 Disciplinas   

Disciplinas complementares (modalidade a distância) Carga Horária 60 horas 

   

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA JURÍDICA 30 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30 

TOTAL: 02 Disciplinas   

  

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS  360 

 
 
 

4.5 Programas de Ensino 

 
 

Os Programas de Ensino do Curso de Especialização Lato Sensu em Direi to 

Imobi liario Processual e Material  são organizados em consonância com a 

proposta do curso, desta forma, é possível verificar a adequação e atualização de 

ementas, conteúdos programáticos e bibliografias adotadas. 

 
 
 

4.6 Qualificação Docente 
 

No Quadro 3 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva 

titulação. 
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Quadro 3 – Docentes e titulação. 
 

Docentes Titulação 

Luiz Antonio Scavone Junior Doutor 

Alessandro Schirrmeister Segalla Mestre 

Fabrizzio Matteucci Vicente Doutor 

  

 
 
 
 

4.7 Recursos Didático-Pedagógicos 
 

Aulas expositivas e metodologias ativas. 

 

      4.8 Avaliação 

O modelo proposto inclui o acompanhamento da aprendizagem, do comportamento e do 

impacto, considerando como objetos do processo de avaliação, concomitantemente, o 

desempenho do aluno e o próprio programa de formação. Para tal, são utilizados recursos 

tradicionais e instrumentos complementares de acompanhamento, como questionários, 

provas discursivas e seminários. 

 

 

 

5. CONTROLE ACADÊMICO 
 

O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-

Graduação da Instituição, que os arquivará. 

 

 

6 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 

 

Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as 

etapas, o pós-graduando recebe o título de especialista. 

 

7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Devido à nova resolução do MEC (N.01/06.04.2018), a entrega do Trabalho de Conclusão de 

Curso e realização da defesa presencial deixaram de ser obrigatórios para os cursos de Pós-

Graduação lato sensu. 
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Assim, a EPD, passa a adotar a nova diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega 

do trabalho e defesa presencial opcionais, a partir dos ingressantes de Março/2017 e para os 

concluintes a partir de janeiro de 2019. 

Contudo, é preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para 

solicitação da dispensa do TCC. Segue: 

1. A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via 

Requerimento de Dispensa TCC; 

2. A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior 

e Metodologia do Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga 

horária total do curso. A partir de abril de 2019, estas disciplinas passaram a ser 

ofertadas na modalidade online. 

Mesmo assim, para o último módulo cursado, a avaliação semestral será feita através 

de trabalho de conclusão entregue no dia marcado para a avaliação semestral final da 

turma. 

 

8 EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS 
 

 

O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem 

por objetivo apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do curso 

de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto os ementários como as bibliografias 

descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como instrumentos 

de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e 

institucionais. 
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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 

NOME DA DISCIPLINA:   Propriedade, Posse, Direitos reais sobre coisas alheias 

e Negócios Jurídicos Imobiliários: Carga Horária: 110h. 

EMENTA 

Propriedade e Direitos Reais. Cautela na aquisição de imóveis e documentação 

imobiliária. Usucapião. Direito de vizinhança e Direito de Construir. Direito de Família e 

Direito das Sucessões aplicados ao Direito Imobiliário. Direito Tributário Imobiliário.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Propriedade e Direitos Reais: Propriedade e direitos reais: conceito, características. 
Aquisição por negócio jurídico - formas, requisitos, características. Aquisição da 
propriedade por acessão - construções e plantações. 
Dúvida Registral: Sistema registral imobiliário (princípios, diferença entre transcrição e 
registro, livros e matrícula). Dúvida registral e pedido de providências.  
Retificação do Registro Imobiliário: Ação de retificação do registro de imóveis - 
retificação de área. 
Cuidados na compra de imóveis: Cuidados na compra de imóveis - os cuidados quanto 
ao imóvel; Cuidados na compra de imóveis - os cuidados quanto ao vendedor - pessoa 
natural e jurídica; Aquisição em hasta pública; Fraude contra credores e fraude à 
execução - requisitos e diferenças – I; Fraude contra credores e fraude à execução - 
requisitos e diferenças – II; Bem de Família - espécies, características e bem de família 
alienado (consequências); Embargos de terceiro no Direito Imobiliário; Ação Pauliana; 
A outorga conjugal e a ação para suprimento de outorga;  
Perda da propriedade por desapropriação - Aspectos de direito material: Ação de 
desapropriação e retrocessão 
Direitos Reais: Direitos reais sobre coisas alheias: habitação, uso e usufruto; Direitos 
reais sobre coisas alheias: superfície; Direitos reais sobre coisas alheias: enfiteuse (foro 
e laudêmio); Direitos reais de garantia: classificação, efeitos e regras gerais; Direitos 
reais de garantia: hipoteca e anticrese. 
Posse e Ações Possessórias: Posse: conceito, relação com o direito de propriedade e 
teorias sobre a posse; Posse: espécies de posse e suas consequências ;Posse - efeitos: 
posse trabalho; Posse - Defesa da posse: Diferenças entre legítima defesa e desforço 
imediato; Ações possessórias I: espécies e aspectos processuais; Ações possessórias 
II: aspectos processuais; Ação reivindicatória. 
Usucapião: Usucapião: conceito e características gerais; Usucapião ordinária e 
extraordinária; Usucapião constitucional urbana e rural; usucapião coletiva e usucapião 
por abandono do lar; Usucapião: aspectos processuais; ação de usucapião e exceção 
de usucapião nas ações reivindicatórias e possessórias; Usucapião Extrajudicial. 
Direito de Vizinhança: Direito de vizinhança: aspectos gerais, passagem forçada e 
servidões; Direito de vizinhança: ação de dano infecto. 
Direito de Construir: Direito de construir: aspectos gerais e polêmicos. O coeficiente de 
aproveitamento e a taxa de ocupação; Direito de construir: ação de nunciação de obra 
nova. 
REURB: Passo a Passo da Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos I;  
Passo a Passo da Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos II; 
Regularização Fundiária de Bens Públicos I; Regularização Fundiária de Bens Públicos 
II. 
Direito de Família aplicado ao Direito Imobiliário: Direito de Família aplicado ao Direito 
Imobiliário (venda, compra e locação): regime patrimonial no casamento pelo regime 
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legal ;Direito de Família aplicado ao Direito Imobiliário(venda, compra e locação): regime 
patrimonial no casamento celebrado com separação de bens; Direito de Família 
aplicado ao Direito Imobiliário(venda, compra e locação): regime patrimonial no 
casamento celebrado com comunhão de bens; Direito de Família aplicado ao Direito 
Imobiliário(venda, compra e locação): união estável; Direito de Família aplicado ao 
Direito Imobiliário(venda, compra e locação): o divórcio e suas consequências quanto 
aos imóveis; Direito de Família aplicado ao Direito Imobiliário(venda, compra e locação): 
a dissolução da união estável e suas consequência quanto aos imóveis. 
Direito das sucessões aplicado ao Direito Imobiliário. Direito das sucessões aplicado ao 
Direito Imobiliário: Abertura da sucessão e momento da transmissão da herança - 
princípio da saisine; Direito das sucessões aplicado ao Direito Imobiliário: Aceitação e 
renúncia da herança - efeitos e requisitos; Direito das sucessões aplicado ao Direito 
Imobiliário: Indivisibilidade da herança: a cessão de direitos hereditários e a 
aplicabilidade das regras referentes ao condomínio; Direito das sucessões aplicado ao 
Direito Imobiliário: Responsabilidade dos herdeiros; Direito das sucessões aplicado ao 
Direito Imobiliário(sucessão legítima): Ordem de vocação hereditária(sucessão por 
cabeça e por estirpe); Direito das sucessões aplicado ao Direito Imobiliário(sucessão 
legítima): Sucessão de descendente em concorrência com o cônjuge I; Direito das 
sucessões aplicado ao Direito Imobiliário(sucessão legítima): Sucessão de ascendente 
em concorrência com o cônjuge; Direito das sucessões aplicado ao Direito imobiliário 
(sucessão legítima): Sucessão do Cônjuge, Sucessão do Companheiro e Direito de 
Representação; Direito das sucessões aplicado ao Direito Imobiliário(sucessão 
legítima) Sucessão do colateral; Direito das sucessões aplicado ao Direito 
Imobiliário(sucessão legítima) Herança Vacante e Jacente; Direito das sucessões 
aplicado ao Direito Imobiliário(sucessão testamentária): Testamentos públicos, 
particulares e cerrados; Direito das sucessões aplicado ao Direito Imobiliário(sucessão 
testamentária): Disposições testamentárias; Direito das sucessões aplicado ao Direito 
Imobiliário(sucessão testamentária) - jurisprudência - a justa causa; Direito das 
sucessões aplicado ao Direito Imobiliário(sucessão testamentária): Petição de herança; 
Administração da herança. 
Prática do Inventário e da Partilha: Prática do Inventário e da Partilha: Inventário e 
partilha extrajudiciais; Prática do Inventário e da Partilha: Inventário e partilha judiciais - 
disposições gerais; Prática do Inventário e da Partilha judiciais: Legitimidade para 
requerer o inventário; Prática do Inventário e da Partilha judiciais: primeiras declarações 
e inventariante; Prática do Inventário e da Partilha judiciais: citações e impugnações; 
Prática do Inventário e da Partilha judiciais: avaliações e papel da Fazenda Estadual 
ante as primeiras declarações; Prática do Inventário e da Partilha judiciais: colações; 
Prática do Inventário e da Partilha judiciais: pagamento das dívidas aos credores do 
espólio e aos credores; Prática do Inventário e da Partilha judiciais: partilha e 
sobrepartilha; Prática do Inventário e da Partilha judiciais: arrolamento; Direito Tributário 
na compra e locação de imóveis 
Direito Tributário na compra de imóveis: Imposto de Renda para pessoa física; Direito 
Tributário na locação de imóveis: Imposto de Renda para pessoas físicas; Direito 
Tributário na compra e locação de imóveis: Imposto de Renda para pessoa jurídica - 
lucro presumido; Direito Tributário na compra e locação de imóveis: Imposto de Renda 
para pessoa jurídica - lucro real; Direito Tributário Imobiliário e as Sociedades de 
Propósito Específico; Direito Tributário Imobiliário: ISS na execução de obras e na 
locação; Direito Tributário Imobiliário: IPTU e ITR; Direito Tributário Imobiliário: ITBI; 
Direito Tributário Imobiliário: ITCMD; Direito Tributário Imobiliário: situações específicas 
na Incorporação pelo regime do Patrimônio de Afetação e nas Sociedades em Conta de 
Participação. 
As Sociedades de Propósito Específico (SPE) nos negócios imobiliários. 

BIBLIOGRAFIA 
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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 

NOME DA DISCIPLINA:  Parcelamento do Solo, Condomínio e Incorporações. 
Contratos e financiamentos imobiliários. Carga horária: 110h. 

EMENTA 

Parcelamento do solo urbano: loteamento, desmembramento e desdobro. Condomínio 
geral; Condomínio edilício. Incorporação imobiliária. Direito Ambiental Imobiliário. 
Contratos Imobiliários. Financiamentos Imobiliários. Fundos de Investimento Imobiliário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Parcelamento do solo: Parcelamento do solo urbano: definição; distinção entre 
loteamento, desmembramento e desdobro; Loteamento fechado: aspectos gerais, 
polêmicos e jurisprudenciais sobre a cobrança das despesas; Loteamento irregular: 
aspectos penais I; Loteamento irregular: aspectos penais II; Loteamento irregular: 
aspectos penais III; Loteamento irregular: aspectos penais IV; Loteamento irregular: 
aspectos penais V; Loteamento irregular: aspectos penais VI; Resolução do compromisso 
de compra e venda junto ao Registro de Imóveis, imóvel loteado, Lei 6.766/79: requisitos 
e aplicabilidade. 
Condomínio Geral; Condomínio geral: características, faculdades, proibições e 
determinações; Condomínio geral: administração e ação de prestação de contas; 
Condomínio geral: extinção pela ação de venda da coisa comum. 
Condomínio Edilício; Condomínio edilício: características e instituição; Condomínio 
edilício: administração, síndico, seus deveres e isenção no pagamento do condomínio; 
Condomínio edilício: conselho consultivo, suas atribuições e destituição do síndico 
(formas e requisitos); Condomínio edilício: deveres dos condôminos e 
sançõesCondomínio edilício: o dever específico de pagar o condomínio, a multa de 2% e 
alternativas para a função punitória; sanção premial; Condomínio edilício: vagas de 
garagem (espécies e possibilidade de venda e locação); Condomínio edilício: a locação 
de áreas comuns em condomínios edilícios; Condomínio edilício: furto e roubo de bens 
dos condôminos no condomínio, análise jurisprudencial; Condomínio edilício: 
assembleias gerais: espécies, finalidades e forma de convocação; Condomínio edilício: 
composição dos votos e quórum nas assembleias; a situação do inadimplente. Matérias 
que exigem unanimidade e os inadimplentes; Condomínio edilício: assembleias: o 
quórum específico para aprovação de obras e acréscimos; Condomínio edilício: 
assembleias: abuso de direito e direito das minorias; Condomínio edilício: ação de 
cobrança de débitos condominiais: legitimidade para propositura, a questão do 
compromisso de compra e venda e a posse; usufruto e outros direitos reais sobre a 

Bibliografia Básica 

Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

Silverio Ribeiro, Benedito. Tratado de Usucapião (2 vols). 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Direito De Família - Vol. 6 - 16ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2019. 
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Direito Das Sucessões - V. 7 - 3ª Ed.  
São Paulo: Saraiva, 2019. 
Scapin, Andreia. Medeiros, Edmundo. Manual de Direito Tributário. Belo Horizonte. 
Editora D’Plácido, 2108. 
Bibliografia Complementar 

Meirelles,Hely Lopes. Direito de Construir - 11ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
Carvalho, Paulo de Barros. Curso De Direito Tributário - 30ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
Fulgencio,Tito. Da Posse e Das Ações Possessórias 12ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. 
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unidade; Condomínio edilício: ação de cobrança de débitos condominiais: procedimento 
da ação de cobrança. Protesto das despesas; Condomínio edilício: ação de cobrança de 
débitos condominiais: natureza propter rem e suas consequências (existência de 
hipoteca, falência do titular e venda da unidade inadimplente). 
Incorporação Imobiliária: Incorporação Imobiliária: conceito, modalidades, prazo de 
carência e memorial de incorporação; Incorporação Imobiliária: patrimônio de afetação e 
seu regime nas incorporações; Incorporação Imobiliária: obrigações do incorporador. 
Sociedades de Propósito Específico e sua função nas incorporações; Incorporação 
Imobiliária: crime contra a economia popular pela ausência do registro da incorporação; 
Incorporação Imobiliária: a permuta do terreno por unidades a serem construídas e 
financiamento da construção. 
Direito Ambiental Imobiliário: Licenciamento Ambiental – I; Licenciamento Ambiental – II;  
Código Florestal – I; Código Florestal – II; Zoneamento Urbanístico I; Zoneamento 
Urbanístico II. 
Contratos Imobiliários: regras de interpretação; Contratos Imobiliários: princípios 
contratuais; Contratos Imobiliários: Nulidades e defeitos dos contratos imobiliários. 
Promessa e compromisso de compra e venda: Promessa de Compra e Venda de Imóveis: 
características do contrato, seu registro e efeitos; Promessa de Compra e Venda de 
Imóveis: características do contrato, seu registro e efeitos – II; Promessa de Compra e 
Venda de Imóveis: adjudicação compulsória; Compromisso de Compra e Venda: a 
notificação como requisito da ação de resolução por inadimplemento e suas formas. 
Prazos para purgação da mora no caso de imóveis prontos, loteados e imóveis; 
Resolução do compromisso de compra e venda; Ação de resolução do compromisso de 
compra e venda: requisitos e regularidade do parcelamento ou da incorporação. O 
instituto da prescrição e a ação de resolução do compromisso de compra e venda; Ação 
de resolução do compromisso de compra e venda: aspectos processuais: petição inicial, 
legitimidade, competência, valor da causa, pedido, antecipação de tutela e reintegração 
de posse; Ação de resolução do compromisso de compra e venda: restituição de valores 
e aluguel pelo uso do imóvel; A resolução extrajudicial do compromisso de compra e 
venda: lotes prometidos pelo loteador e incorporação por administração; O adimplemento 
substancial (substancial performance) e sua influência na ação de resolução por 
inadimplemento do adquirente; Ação de resolução promovida pelo promitente comprador 
inadimplente: aspectos processuais, interesse de agir e consequências, análise 
jurisprudencial. 
Juros nos financiamentos e mora: Mora e inadimplemento absoluto: conceito, requisitos 
e efeitos nos contratos imobiliários; Juros nos financiamentos imobiliários: conceitos, 
limites e espécies; Juros remuneratórios nos financiamentos imobiliários em geral: os 
sistemas de amortização: tabela price e SAC; Juros remuneratórios nos financiamentos 
imobiliários por instituições financeiras: diversidade de tratamento jurídico: limites e 
capitalização. 
Consequencias do descumprimento das obrigações contratuais: juros moratórios, 
cláusula penal e restituição de valores; honorários de advogado; A atualização (correção) 
monetária nos financiamentos imobiliários 
Contrato de alienação fiduciária: Contrato de alienação fiduciária de bem imóvel: 
Conceito, partes, constituição e natureza jurídica; Posse, propriedade e tributação na 
alienação fiduciária; Alienação fiduciária -intimação para pagamento e aplicabilidade do 
art. 53 do CDC; Alienação fiduciária - Reintegração de posse. 
Direito do Consumidor imobiliário; Direito do consumidor Imobiliário: relação de consumo;  
Direito do consumidor Imobiliário: publicidade e oferta; Direito do consumidor Imobiliário: 
prazo de reflexão e sua aplicabilidade no caso de venda nos ?stands? de lançamentos 
imobiliários; Direito do consumidor Imobiliário: cláusulas abusivas nos contratos 
imobiliários; Direito do consumidor Imobiliário: direito à informação: jurisprudência 
Contrato de mediação ou corretagem imobiliária: Corretagem ou mediação imobiliária: 
conceito e características para sua formação; Contrato de mediação ou corretagem 
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imobiliária: a desistência das partes e o dever de pagar a comissão, análise 
jurisprudencial; Comissão/corretagem imobiliária: a quem se deve impor a obrigação e 
restituição do valor pago nas vendas por incorporadoras; Corretagem/mediação 
imobiliária: O SATI. O corretor não inscrito no CRECI; Contrato de mediação ou 
corretagem imobiliária: Aspectos processuais e procedimentais da ação de cobrança de 
comissão de corretagem. 
Vícios nos imóveis: Vícios nos Imóveis: aspectos gerais e vícios no sistema do Código 
Civil; Vícios nos imóveis: sistema do Código de Defesa do Consumidor; Vícios nos 
Imóveis: excludentes de responsabilidade, aspectos processuais, prazos no CDC.  
Produção Antecipada de provas e Ações gerais relativas aos contratos imobiliários: 
Produção antecipada de provas no Direito Imobiliário: aplicabilidade, requisitos e 
procedimento. 
Ações gerais relativas aos contratos imobiliários: Ações para cumprimento de Obrigação 
de Fazer e Entrega de Coisa; Ações gerais relativas aos contratos imobiliários: ação de 
imissão na posse: características procedimentais e hipóteses de cabimento no direito 
imobiliário e diferença para ação de reintegração; Ações gerais relativas aos contratos 
imobiliários: Execução por quantia certa e impugnação. A questão da liquidez do 
compromisso de compra e venda. 
Fundos de investimento: Fundos de Investimento Imobiliário. 
Direito do consumidor aplicado: função social do contrato; Direito do consumidor 
aplicado: Boa-fé objetiva e subjetiva; Direito do consumidor aplicado: 
superendividamento e cláusulas abusivas I; Direito do consumidor aplicado: 
superendividamento e cláusulas abusivas II; Direito do consumidor aplicado: 
superendividamento e cláusulas abusivas III.  

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 
Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
Scavone Junior, Luiz Antonio. Juros no Direito Brasileiro, 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. 
Nunes, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor - 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
Coltro, Antonio Carlos Mathias. Contrato de Corretagem Imobiliária. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 
2013. 
Mukai, Toshio. Alves, Alaôr Caffé. Lomar, Paulo José Villela. Loteamentos e 
Desmembramentos Urbanos. 2ª ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1987. 
Lopes. João Batista. Condomínio. 10 ed. São Paulo: RT, 2008. 
Nascimento Franco. João. Condomínio. 5ª ed. São Paulo: RT,2005 
Bibliografia Complementar 
Azevedo Jr,Jose Osorio de. Compromisso de Compra e Venda - 6ª Ed. São Paulo: 
Malheiros 2013. 
Cambler. Everaldo Augusto. Incorporação Imobiliária. São Paulo: RT: 1993. 
Pereira,Caio Mário da Silva Condomínio E Incorporações - 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 
2018.  
Elias Filho. Rubens Carmo. Condomínio Edilício. São Paulo: Atlas, 2015.. 

 

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 

NOME DA DISCIPLINA:  Locação de Imóveis: Aspectos Materiais e Processuais; 

Arbitragem no Direito Imobiliário. 

Carga horária: 110h. 

EMENTA 
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Aspectos gerais da locação de imóveis urbanos. Sublocação. Deveres de locadores e 
locatários. Locação em shopping center. Contravenções e crimes da Lei 8.245/1991. 
Contrato “built to suit”. Alienação do imóvel locado e direito de preferência. Garantias 
contratuais. Ação de despejo. Ação renovatória. Ação revisional. Arbitragem voltada 
para o Direito Imobiliário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Locação de Imóveis Urbanos: aspectos gerais. Histórico até a reforma empreendida pela 
Lei 12.112/2009. Espécies; Locação de Imóveis Urbanos: abrangência da Lei do 
Inquilinato. Natureza cogente da Lei do Inquilinato e suas consequências; Lei do 
Inquilinato e Código de Defesa do Consumidor - análise jurisprudencial 
Prazos contratuais e suas consequências. A devolução antecipada. 
A sucessão e a sub-rogação no contrato de locação de acordo com a Lei 12.112/2009 
Locação de Imóveis Urbanos: solidariedade entre os locadores e entre os locatários. 
Consequências processuais 
Aluguel - análise dos arts. 17 a 21 da Lei do Inquilinato e suas consequências 
Consequências do descumprimento da obrigação de pagar o aluguel: multa, 
vencimento, desconto para pagamento em dia e a interpretação jurisprudencial 
Sublocação: Sublocação. Direitos e obrigações dos locadores, sublocadores e 
sublocatários; Consequências da sublocação. Despejo por sublocação não consentida. 
Despejo pela permanência de pessoas não autorizadas no imóvel (comparação com a 
sub-rogação). 
Deveres de Locadores e Locatários: Deveres de Locadores (art. 22); Deveres de 
Locatários (art. 23). 
Locação em shopping center: Locação em Shopping Centers: características gerais; 
Locação em Shopping Centers: cláusulas especiais; Locação em Shopping Centers: res 
sperata e suas consequências; Locação em Shopping Centers: despesas a cargo do 
locatário. 
Benfeitorias e acessões. Diferenciação e análise jurisprudencial do direito de locadores 
e locatários. Questões contratuais. 
Contravenções e crimes na Lei 8.245/1991: As contravenções na Lei 8.245/1991. 
Consequências e jurisprudência; Os crimes na Lei 8.245/1991. Consequências e 
jurisprudência. 
Contrato "built to suit" e a locação por encomenda. 
Alienação e direito de preferência: A alienação (inclusive em hasta pública) do imóvel 
durante a locação (art. 8º); Direito de preferência (art. 27). Indenização e adjudicação; 
Venda do imóvel e ação de despejo promovido pelo adquirente (formas de aquisição, 
inclusive em hasta pública e incidência da norma); Garantias do contrato de locação; 
Garantias do contrato de locação: regras gerais. A vedação de mais de uma garantia e 
suas consequências;  
Caução de dinheiro-limite da caução em dinheiro e diferenciação da caução de títulos e 
ações. 
Caução de bens móveis. 
Caução de bens imóveis e a Lei do Bem de Família. 
Fiança locatícia. Natureza jurídica, características e efeitos: A impossibilidade de o 
locatário ser o próprio fiador. Outorga uxória na fiança e as consequências da sua 
inobservância; Alteração do quadro societário da pessoa jurídica afiançada. Bem de 
Família e fiança locatícia; Morte do fiador e do afiançado e suas consequências. 
Seguro fiança. Características e regras gerais. Questão dos riscos predeterminados do 
contrato de seguro e o seguro fiança; A obrigação de renovação e as questões 
contratuais do seguro fiança. Obrigações do locador. Legitimidade para cobrança em 
ação de regresso e para ação de despejo por falta de pagamento. 
Ação de despejo: aspectos processuais gerais das ações locatícias e da ação de 
despejo. 
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Ação de despejo: notificações; resposta e reconvenção; reconhecimento da procedência 
do pedido em ação de despejo; Ação de despejo: liminares e antecipação de tutela em 
ação de despejo: aspectos gerais; Liminares e antecipação de tutela em ação de 
despejo: hipóteses 
Abandono do imóvel no curso da ação de despejo. 
Prazo para desocupação em razão de sentença e em razão de antecipação de tutela 
Despejo para reparos urgentes 
Despejo por extinção do contrato de trabalho 
Despejo por infração de mutuo acordo 
Despejo por infração legal ou contratual 
Despejo para uso próprio (aplicabilidade) 
Despejo nas locações de Instituições de ensino, hospitais e entidades religiosas. 
Despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos: aspectos gerais, limites para 
purgação da mora; Despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos: aspectos 
processuais e procedimento 
Execução de aluguel e encargos 
O ponto e a ação renovatória. Requisitos; Ação renovatória: aspectos processuais. 
Consignação de aluguéis: aspectos gerais. Consignação extrajudicial de pagamento de 
alugueis e encargos;Consignação judicial de pagamento de alugueis e encargos 
Ação revisional: aspectos gerais e requisitos;Ação revisional: aspectos processuais. 
Locação geral: características e aplicabilidade no Direito Imobiliário;Locação geral: 
retomada do imóvel - requisitos específicos quanto aos prazos e regras específicas 
impostas pelo Código Civil 
Arbitragem: Arbitragem no direito imobiliário: aspectos gerais, conceito e limites; Normas 
de direito material aplicadas na solução arbitral dos conflitos; Espécies de arbitragem 
(institucional e avulsa). Arbitragem e relação de consumo. Contratos de adesão e 
arbitragem; Arbitragem e locação de imóveis urbanos; Arbitragem e condomínios 
edilícios. 
Convenção de arbitragem. Espécies e requisitos. Autonomia da cláusula arbitral; 
Cláusula arbitral vazia; Execução específica da cláusula arbitral. 
Árbitros: aqueles que podem ser, poderes, deveres e equiparação aos funcionários 
públicos; Árbitros: impedimento, suspeição e sua arguição; Árbitros: impossibilidade de 
atuação, número de árbitros e suplentes. 
Procedimento arbitral: regras procedimentais: Instituição da arbitragem e seus efeitos;  
Produção de provas no procedimento arbitral; Arguição de nulidade da convenção de 
arbitragem: momento e consequências; Medidas de urgência no procedimento arbitral; 
Pedido contraposto, comunicação dos atos, revelia e despesas no procedimento arbitral. 
Sentença arbitral: características, exigibilidade, prazo para emissão e suas 
consequências; Procedimento para execução forçada da sentença arbitral; Pedido de 
esclarecimentos e suas consequências.  
Nulidade da sentença arbitral: aspectos gerais e hipóteses: Ação anulatória da sentença 
arbitral: requisitos; Ação anulatória da sentença arbitral: procedimento e aspectos 
processuais. Arguição de nulidade da sentença na impugnação da execução 

 

Bibliografia Básica 

Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
Scavone Junior, Luiz Antonio; Peres,Tatiana Bonatti. Lei do Inquilinato - Comentada Artigo 
por Artigo - 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
Scavone Junior, Luiz Antonio. Arbitragem, Mediação, Conciliação e Negociação. 9ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2019. 
Segalla, Alessandro Contrato de Fiança. São Paulo: Atlas,  
Barros, Francisco Carlos Rocha. Comentarios a Lei do Inquilinato. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997. 
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Bibliografia Complementar 

Carmona. Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2009 
Souza, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada. 10ª Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
Souza, Sylvio Capanema de. Da Ação de Despejo. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 
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