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Prefácio 

A obra do Dr. Pedro Elias Awad é fruto de fecundo mister exercido 
nesse segmento do Direito, como festejado profissional. 

O livro é singular na sua abordagem, porquanto versa todas as 
situações jurídicas que gravitam em torno do direito relativo aos 
imóveis; a saber: da posse à propriedade, transpassando pelas locações 
e negócios imobiliários, sem olvidar a influência do Código Civil, das 
leis especiais desse ramo do Direito Privado, até o Código de Defesa 
do Consumidor. 

O autor não se descura, sequer, da abordagem legislativa histórica, 
remem orando todos os diplomas que regularam as matérias tratadas, 
permitindo ao leitor e ao aplicador da norma uma visão da própria 
mens legislatoris ao longo do tempo . 

É forçoso, assim, concluir, que quem quer que se dedique ao 
ramo imobiliário passa a ter como imperiosa necessidade de compo
sição de sua biblioteca, possuir em suas prateleiras o Direito Imobi
liário de Pedro Elias Awad, obra de consulta obrigatória por juízes, 
advogados e demais operadores do Direito, como fator de qualificação 
das peças processuais produzidas. 

Luiz Fux 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




