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I. As atribuições da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB/DF (CDIU-OAB/DF), 

são: 

a) conhecer e deliberar acerca de representações, solicitações e consultas atinentes ao direito 

imobiliário e urbanístico; b) elaborar estudos, pareceres, propostas e sugestões na área específica, 

de ofício ou quando solicitada; c) realizar palestras, seminários, debates e outros eventos, bem 

como participar de eventos externos; d) representar a OAB/DF perante associações e demais 

entidades civis, bem como perante órgãos e entidades públicas e governamentais, mediante 

designação do Presidente da OAB/DF; e) interagir com entidades do setor ligadas ao mercado, aos 

consumidores e aos demais envolvidos no ramo imobiliário e urbanístico; f) opinar sobre projetos de 

lei, decretos e demais atos normativos sobre o tema, que lhe sejam submetidos; g) promover 

intercâmbio com as comissões congêneres de outras Seccionais e com o Conselho Federal da 

OAB; h) atuar em parceria com outras comissões da OAB/DF, quando necessário em razão da 

matéria; i) divulgar relatórios periódicos sobre direito e mercado imobiliário e urbanístico no Distrito 

Federal. 

II. Atividades desenvolvidas: 

a) Realizadas 09 reuniões ordinárias; 

b) Realizado, em 07 de março de 2017, Seminário sobre o Tema “Direito de Laje e os Aspectos da 

Regularização Fundiária na MP 759”, com a presença dos palestrantes convidados, Hercules 

Benício, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso e Rodrigo Numeriano; 

c) Em reunião ordinária realizada em março, a Comissão deliberou e aprovou o encaminhamento de 

sugestões à minuta do anteprojeto de lei que altera a lei de incorporações para disciplinar os 

distratos de compromisso de compra e venda de unidades imobiliárias na planta encaminhada pela 

Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB; 

d) Realizado, em 29 de março de 2017, conjuntamente com a Comissão de Direito Ambiental e 

Regularização Fundiária, Seminário sobre o Tema “Regularização Fundiária dos Condomínios – 

Estudo de caso Vicente Pires e Jardim Botânico - MP 759”, com a presença dos palestrantes 

convidados, Silvio Figueiredo e Rodrigo Numeriano; 
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e) Realizada reunião plenária, em abril, com a participação do Conselheiro Cristiano Fernandes, 

Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB/DF, com exposição do tema “Preparação da 

Sucessão Hereditária nas Empresas”; 

f) Em junho de 2017, a Comissão deliberou e aprovou encaminhamento do proposta de redação à 

minuta da LUOS no sentido de incluir artigo que regule, defina e excepcione os casos em que se 

tratar de empresas MEI, conforme lei federal, e EIRELI, estendendo-se o mesmo entendimento a se 

limitar a atividade a ser exercida, a fim de que seja permitido seu registro e funcionamento, ainda que 

nas áreas RE (residencial exclusivo) e RO (residencial obrigatório), tendo em vista que se tratará de 

atividades de baixa incomodidade em razão da caraterística de pequeno porte desse tipo de 

empresa, sem prejuízo de novas manifestações a depender do texto final do Projeto de Lei e anexos 

a serem apresentados pela SEGETH – PROCESSO: 07.0000.2017.002839-5. REFERÊNCIA: 

verificação de possibilidade de registro de MEI e EIRELI em endereços residenciais, conforme 

legislação federal a respeito, e o impacto no uso definido como RE (residencial exclusivo) e RO 

(residencial obrigatório) de acordo com as previsões iniciais que constam do projeto da LUOS, 

conforme voto da Relatora Dr.ª ISABELA LUNA SOARES AMORELLI – OAB/DF 38.536. 

g) Realização de Visitas Institucional ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 8ª Região, em 

20 de junho de 2017, oportunidade em que foi proferida a palestra “O que preciso saber sobre 

imóveis doados ou adquiridos por herança?” proferida pelo Conselheiro Cristiano Fernandes, no 

auditório do CRECI/8ª Região; 

h) Participação em Seminário “A lei 13.097/15 e as implicações para o Corretor de Imóveis”, realizado 

na Semana do Conhecimento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 8ª Região, em 22 

agosto de 2017, com a Presença dos Palestrantes Janine Malta Massuda, Tales Pinheiro Lins Junior, 

Anderson Machado e João Paulo Miranda, no auditório do CRECI/8ª Região; 

a) Participação, em 18 de setembro de 2017, conjuntamente com a e Comissão de Direito Notarial, no 

Seminário realizado pela Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia sobre o Tema “Nova 

Usucapião e Eficácia Jurídica da Ata Notarial”, com a presença dos palestrantes convidados, Geraldo 

Felipe de Souto Silva e Fernanda Loures de Oliveira, 

b) Em setembro de 2017, a Comissão deliberou e aprovou o arquivamento do Processo N. 

07.0000.2016.024760-4, REFERÊNCIA: pedido de assistência jurídica para resolver a situação dos 

lojistas da galeria dos estados, em virtude de ausência de interesse público ou da Sociedade Civil 

para acompanhar o processo de cadastramento e autorização do uso dos imóveis da Galeria Dos 

Estados, conforme voto do Relator, Dr. Diego de Barros Dutra - OAB/DF 43.146; 

c) Participação, em 16 de outubro de 2017, conjuntamente com a Comissão de Bioética, Biodireito e 

Biotecnologia e Comissão de Direito Notarial, no Seminário realizado pela Comissão de Direito 
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Ambiental e Fundiário sobre o Tema “Nova Usucapião e Eficácia Jurídica da Ata Notarial”, com a 

presença dos palestrantes convidados, Geraldo Felipe de Souto Silva e Fernanda Loures de Oliveira; 

d) Em outubro de 2017, a Comissão aprovou envio de contribuições à Comissão de Honorários da 

OAB/DF, para a revisão periódica da Tabela Referencial de Honorários da seccional; 

e) Em novembro de 2017, a Comissão deliberou e aprovou o acompanhamento de possíveis emendas 

ao projeto de Lei de Compensação Urbanística, Projeto de Lei Complementar nº 110/2017, Projeto 

de lei de iniciativa do governador, para buscar solucionar o problema das construções irregulares que 

foram edificadas foram dos parâmetros urbanísticos mediante pagamento de contrapartidas. 

PROTOCOLO N. 07.0000.2017.0008968-0, RELATORA: DR.ª ANA CAROLINA OSÓRIO – OAB/DF 

41.800 

f) Em novembro de 2017, a Comissão deliberou e aprovou o arquivamento dos protocolos: 

07.0000.2016.019680-1 e 07.0000.2016.021561-7. REFERÊNCIA: pedido de suspensão temporária 

da obra do Trevo de Triagem Norte e solicitação de audiência pública para discussão sobre impactos 

desta obra na mobilidade urbana, no meio ambiente e no patrimônio histórico e arquitetônico do df. 

REQUERENTES: Conselho Comunitário da Asa Norte – CCAN, Instituto Histórico e Geográfico do 

DF, ONG Rodas Da Paz, Prefeitura da SQN 216 e Prefeitura SQN 416. RELATORA: FLÁVIA PIAS 

DE OLIVEIRA RAMOS – OAB/DF 31.673, por ausência de violação legal 

g) Participação nas audiências e consultas públicas Em novembro de 2017, a Comissão deliberou e 

aprovou relativas ao PPCUB e LUOS; 

h) Participação da Presidente da Comissão nas reuniões das câmaras temáticas da SEGETH/GDF; 

i) Recepção de Visita Institucional do Sinduscon – DF à OAB/DF, em novembro de 2017; 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2017. 
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