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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o Direito Real de Laje a partir da premissa de sua 
presença no ordenamento jurídico pátrio, realçando seus pontos mais relevantes. Desde a 
Antiguidade, o conceito de propriedade está associado ao solo no qual a propriedade foi 
edificada. A inclusão do Direito de Laje no rol dos direitos reais, pela Lei n.13.465/2017, denota 
uma nova manifestação do Direito de Propriedade, configurando a ideia de que o Direito de 
Laje é um direito real sobre coisa própria. No entanto, esse direito é entendido por parte da 
doutrina como direito real sobre coisa alheia. No que diz respeito à questão metodológica, 
adota-se uma linha de pesquisa teórico-qualitativa, com análise de fontes bibliográficas, leis, e 
jurisprudência, buscando familiarizar-se nos principais conteúdos relacionados ao tema 
pesquisado. A análise identificou a existência de diversos empecilhos, de caráter econômico, 
jurídico e social, que dificultam a promoção da transformação social através da regulamentação 
fundiária. Assim, concluiu-se que o direito real de laje se configura como um direito real sobre 
a coisa alheia, o qual se trata de um direito restrito a situações específicas, permitindo maior 
acesso à moradia pela população de baixa renda, principalmente de áreas “favelizadas”, pois 
desponta como possível alternativa às políticas públicas voltadas para a concreta realização da 
moradia.  

, 

Palavras-chave: Direito Real de Laje. Função Social da Cidade. Regularização Fundiária. 
Direito a moradia.  
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the Royal Law of Laje from the premise of its presence in the national 
legal system, highlighting its most relevant points. Since antiquity, the concept of property has 
been associated with the soil on which the property was built. The inclusion of the Law of Slab 
in the list of real rights, by Law 13.465 / 2017, denotes a new manifestation of Property Law, 
configuring the idea that the Law of Slab is a real right over something itself. However, this 
right is understood by the doctrine as a real right over someone else's. With regard to the 
methodological issue, a line of theoretical-qualitative research was adopted, with analysis of 
bibliographic sources, laws and jurisprudence, seeking to become familiar with the main 
contents related to the researched theme. The analysis identified the existence of several 
obstacles, of an economic, legal and social character, which hinder the promotion of social 
transformation through land regulation. Thus, it was concluded that the real right of slab is 
configured as a real right over the property of others, which is a restricted to specific situations, 
allowing greater access to housing for the low-income population, mainly of “slum areas”, as 
it emerges as a possible alternative to public policies aimed at the concrete realization of 
housing. 

 

Keywords: Royal Slab Law. City Social Function. Land Regularization. Right to housing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A lei n. 13.465/17 – Lei de Regularização Fundiária - promoveu alterações em diversas 

legislações, entre elas o Código Civil de 2002, que passou a contemplar, na enumeração taxativa 

dos direitos reais, o direito real de laje (art. 1.225, XIII). Trata-se de instrumento que veio 

regular situações já existentes em comunidades informais, “favelas”, de forma útil, eis que 

intenciona não somente viabilizar a concretização do direito social à moradia, mas igualmente 

promover a ordenação do desenvolvimento das funções sociais da cidade para proporcionar o 

bem-estar de seus habitantes  

Observar-se-á que a figura em análise é uma prática muito comum nas “favelas”1, onde 

a superpopulação dos morros, o terreno acidentado e a dificuldade financeira em adquirir a 

moradia ensejam a sobreposição de casas, muitas vezes de entes da mesma família, como forma 

de aproveitar o mesmo espaço. Tal conduta é reconhecida e aceita na comunidade local, 

permitindo que o titular da laje exerça os poderes inerentes do domínio de modo informal.  

Será destacado que o IBGE2, fez um levantamento de dados sobre o número de “favelas” 

também chamados de assentamentos subnormais, os quais servirão de base para o censo 

demográfico de 2021, com isso fora apurado que existiam no ano de 2019, 5.127.747 milhões 

de domicílios ocupados em 13.151 mil assentamentos subnormais no país. Vê-se que esse 

cenário reflete a ocupação desordenada e clandestina em áreas “favelizadas”, fato que repercute 

negativamente na vida da população dessas comunidades e nas cidades. Portanto, a 

regularização a partir do direito real de laje dessas habitações consolidadas no espaço urbano é 

um resgate a dignidade e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. 

Apesar disso, existem obstáculos a sua efetividade que devem ser ordenadas, como por 

exemplo, a ausência de titulação do domínio do imóvel-base. Assim, a presente pesquisa busca 

analisar o instituto a partir da premissa de sua presença no ordenamento jurídico pátrio, 

                                                           
1 1 A origem do termo favela em português brasileiro surge no episódio histórico conhecido por Guerra de Canudos. 
A cidadela de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em 
virtude da planta Cnidoscolus quercifolius (popularmente chamada de favela) que encobria a região. Alguns dos 
soldados que foram para a guerra, ao regressarem ao Rio de Janeiro em 1897, deixaram de receber o soldo, 
instalando-se em construções provisórias erigidas sobre o Morro da Providência. O local passou então a ser 
designado popularmente Morro da Favela, em referência à "favela" original. O nome favela ficou conhecido e na 
década de 1920, as habitações improvisadas, sem infraestrutura, que ocupavam os morros passaram a ser chamadas 
de favelas (FAVELA, [s.d.]) 
2 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quase dois terços das favelas estão a menos de dois quilômetros de 
hospitais. Censo 2021.  Disponível em: https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/27728-quase-
dois-tercos-das-favelas-estao-a-menos-de-dois-quilometros-de-hospitais.html. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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realçando seus pontos mais relevantes, suscitando questionamentos quanto a sua efetividade, à 

natureza jurídica e à semelhança com outros institutos do direito civil brasileiro. 

Nesse sentido, a problemática refere-se como o direito real de laje poderá ser efetivado 

ante a escassez de imóveis formalmente regularizados, uma vez que o imóvel-base está inserido 

no universo das ocupações irregulares e não possuem assento registral imobiliário, vez que o 

artigo 1510-A, do Código Civil dispõe que o direito real de laje será inscrito a partir da 

existência da propriedade formal da construção-base, circunstância que raramente será 

encontrada nas “favelas”. Igualmente, pesquisa-se qual a natureza jurídica da laje: se um direito 

real sobre coisa própria ou sobre coisa alheia, visto que o titular da laje em regra não é o 

proprietário do imóvel-base e somente recebe a cessão da superfície por parte do proprietário. 

Outro questionamento a ser identificado diz respeito ao fato do direito real de laje se constituir 

como um Direito de Superfície ou uma espécie de condomínio, em virtude de suas semelhanças 

estruturais.    

 Nessa sequência, o presente trabalho tem como objetivo trazer clareza no tocante à 

natureza jurídica do instituto - para alguns o que se tem é um direito real de propriedade, para 

outros um direito real sobre coisa alheia –, propor soluções para a sua efetividade, 

principalmente para os casos em que os imóveis-base não estão regularizados, demonstrar a 

correlação com a função social  da cidade, traçar um paralelo com o direito de superfície e o 

condomínio edilício, apresentando-se as similitudes e  as distinções,  e, por fim, ressaltar a sua 

dinâmica peculiar capaz de apresentar um direito real com um perfil diferenciado.  

No que diz respeito à questão metodológica, adota-se uma linha de pesquisa teórico-

qualitativa, com análise de fontes bibliográficas, leis e jurisprudência, buscando familiarizar-se 

aos principais conteúdos relacionados ao tema pesquisado. Prestigia-se o aspecto 

interdisciplinar, uma vez que as questões relacionadas aos problemas e soluções quanto ao 

direito de laje requerem o diálogo de vários âmbitos das ciências jurídicas, como o urbanístico, 

o imobiliário, o tributário, o civil, o constitucional, demonstrando-se que, para a compreensão 

desse direito, demanda-se a análise de questões ligadas a esses microssistemas. Igualmente foi 

realizada pesquisa por palavras-chave nos sistemas de busca do Supremo Tribunal Federal, 

Superior Tribunal de Justiça e alguns Tribunais de Justiça, a fim de coletar dados e 

jurisprudência, como ficará demonstrado no curso da pesquisa. 

A pesquisa realizada não tem a pretensão de firmar a última palavra, mas desenvolver 

raciocínios que permitam gerar conhecimentos para a solução de problema específico, pois a 

legislação deixou algumas indagações sem resposta, as quais podem acarretar receio na sua 

aplicação.  
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Quanto ao percurso expositivo do trabalho, no primeiro capítulo adentra-se nas questões 

pertinentes ao surgimento do direito de propriedade. Discorre-se sobre a propriedade em Roma 

até o período oitocentista. Aborda-se sobre a evolução do direito de propriedade no Brasil. 

Evidencia-se, por oportuno, os direitos reais no código civil brasileiro e os tipos de propriedade. 

Promove-se a reflexão sobre a garantia do direito de propriedade e a constitucionalização do 

direito civil. Assim, far-se-á uma análise nos dispositivos legais do Código Civil de 2002 que 

trata da temática. 

 No segundo capítulo, estuda-se a laje e o direito de moradia. Reserva-se espaço para a 

urbanização no Brasil, mencionando-se a formação das favelas, o adensamento populacional e 

o déficit habitacional. Considerações são feitas sobre a laje enquanto instrumento de 

regularização fundiária e meio para a concretização do princípio da função social da 

propriedade e da cidade. Evidencia-se o direito de laje como recurso na concretização do direito 

constitucional à moradia adequada e do princípio da dignidade da pessoa humana. Disserta-se 

também sobre a sua natureza jurídica, seu objeto, seus elementos subjetivos e suas formas de 

constituição.  Destaque-se, neste ponto, que foram utilizadas doutrinas e legislações 

estrangeiras, mormente a portuguesa e a espanhola, em razão dessas nações também cuidarem 

do tema, embora de forma assemelhada, tonando-se possível proceder a comparações sobre as 

legislações desses países e aferir questões que abrem espaço para controvérsias.      

Por fim, no terceiro capítulo trata-se sobre as implicações jurídicas, econômicas e 

sociais decorrentes da positivação do direito real de laje. Há um item que dispõe sobre a 

efetividade do direito de laje e a posse como meio de aquisição da laje, bem como é apresentada 

a visão do poder judiciário brasileiro, em especial dos tribunais de justiça, por meio da análise 

de suas decisões em variados casos, no que se refere especificamente aos desdobramentos que 

a laje pode tomar.  

Em complemento, optou-se por acrescentar o Anexo I que trata sobre a primeira 

sentença de usucapião em que se declarou o reconhecimento direito de laje e o Anexo II 

apresenta possibilidades de modelos de registros e averbações da laje.  

Reveladas as bases introdutórias para o que se pretende explanar. Passa-se ao desenrolar 

das questões que se julgou relevantes, a fim de se obter um resultado sobre o tema. 
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2 A PROPRIEDADE URBANA 

 

O texto constitucional de 1988 assegura a propriedade em geral, diferenciando a 

propriedade urbana (artigo 182, § 2º) da propriedade rural (artigo 5º, XXVI, e artigos 184, 

185,186), além de outras manifestações de propriedade, regidas por normas específicas. A 

propriedade urbana está estreitamente relacionada com o conceito de cidade, e a forma como é 

estruturado o espaço urbano. Nesse sentido, é correto afirmar que a propriedade urbana 

desempenha, dentro do contexto social, e sob a perspectiva constitucional, uma importante 

função social que tem por finalidade integrar a sociedade no processo de desenvolvimento das 

cidades sempre tendo em vista uma melhor distribuição do solo urbano.  

Portanto, a propriedade urbana é um fator que impacta o desenvolvimento do espaço 

urbano, ambiente de convívio da população, pois envolve diversas temáticas, como a 

mobilidade, a segurança, a moradia digna, a educação, o lazer, a saúde, entre outros.  Nesse 

vértice, a propriedade urbana, calcada na atual Carta Constitucional, deixa de ser apenas um 

bem imóvel classificado em razão de sua localização geográfica apta a incidência de impostos, 

e passa, igualmente, a ser um instrumento que se destina essencialmente à moradia 

funcionalizada atenta ao bem-estar coletivo.  

Por oportuno, não se pode deixar de registrar que atualmente, há uma enorme 

concentração da população urbana em relação a população no campo. Fato que evidencia uma 

série de consequências que devem ser analisadas de forma abrangente para que de fato se possa 

buscar assegurar um mínimo de qualidade de vida para seus habitantes. Verifica-se que as 

cidades cresceram, muitas delas se agigantaram intensificadas pelo aumento das indústrias e do 

comércio, juntamente à migração de pessoas do campo para a cidade em busca de melhores 

condições de vida, resultando em uma grande concentração de pessoas que passaram a viver no 

mesmo espaço territorial de forma desordenada.  

 

2.1 O SURGIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

 

A propriedade parece nascer junto com o ser humano, e é algo que demonstra ser inerente 

ao indivíduo, que lhe pode pertencer durante uma boa parte da sua vida indo até o fim da sua 

existência. Além de ser considerado um acontecimento que é estudado dentro da seara jurídica, 

pode-se considerar também como um acontecimento social. Portanto, a propriedade, ao longo 

do tempo, tem acompanhando as transformações pela qual passa a sociedade, adaptando suas 

particularidades em razão do progresso do homem e de suas necessidades dento de um 
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determinado contexto social. Contudo, entende-se que seu marco inicial ocorre quando o 

homem se fixa na terra e dela passa a tirar seu sustento. 

A configuração mais antiga da propriedade, segundo estudiosos, se revestia em uma 

postura estritamente coletivizada. Isto é, os membros do clã, tribo ou família, possuíam o direito 

temporário de uso e gozo sobre a coisa sem a possibilidade de transmiti-la. A propriedade 

existia para servi-los, com a finalidade essencial de assegurar a subsistência dos membros desta 

comunidade (LOUREIRO, 2003). Assim, era evidente que o clã, tribo ou a família eram mais 

importantes que o indivíduo, refletindo o caráter comunitário da propriedade.  

Nesse contexto, a figura do chefe desses grupos se sobressaía, e tinha influência sobre as 

demais pessoas residentes em seu território, conferindo-lhe um poder político e econômico 

decorrente da titularidade da terra. Passa, então, a integrar o conceito de propriedade a liderança 

política e econômica adquirida por seu proprietário. 

Silvio Venosa expressa que: (2003, p.139) 

 
[...]antes da época romana, nas sociedades primitivas, somente existia propriedade 
para as coisas móveis, exclusivamente para objetos de uso pessoal, tais como peças 
de vestuário, utensílios de caça e pesca. O solo pertencia a toda a coletividade, todos 
os membros da tribo, da família, não havendo o sentido de senhoria, de poder de 
determinada pessoa. 

        

Desta forma, a sobrevivência se dava por meio da caça, da pesca e da agricultura, e os 

ocupantes da terra se deslocavam do lugar onde estavam nos momentos de escassez. Não 

possuíam o sentimento de pertencimento à terra, não havia interesse na apropriação e na 

utilização individual e exclusiva da terra. Nesse sentido, Francisco Eduardo Loureiro (2003, p. 

14), verifica que a mudança da propriedade coletiva para a propriedade individual, ocorre com 

o “progresso civil dos povos antigos e à conversão da comunidade do tipo gentílico à 

comunidade política territorial”.  

 Nessa progressão, a propriedade pode ser considerada, como o núcleo que está presente 

na evolução de muitas civilizações e de seus sistemas jurídicos, suscitando, por vezes, 

indagações sobre a sua origem e seus embasamentos. Assim, para alguns teóricos a propriedade 

era um direito natural do homem, que existia antes do surgimento do Estado. Para outros o 

direito de propriedade surge com o nascimento do Estado, estando submetidas as normas por 

ele impostas. No entanto, é irrefutável que a origem e o desenvolvimento da propriedade são 

determinados pelas condições econômicas e políticas em que está inserida (EDSON FACHIN, 

2011).  
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Por oportuno, ressalte-se que o conhecimento sobre a origem da propriedade que 

remontam as sociedades primitivas não é preciso, somente com o advento da Era Romana 

iniciou-se uma sistematização sobre o assunto. 

 

2.1.1 A propriedade em Roma   

  

A propriedade em Roma é um dos institutos jurídicos que tem seus modelos 

desenvolvidos à extensão da história, destacando-se o fato de que durante o espaço de tempo 

que vigorou o Direito Romano, não permaneceu estática, se modificou, e sua evolução saltou 

de uma acepção individualista para uma acepção mais social, influenciada pela evolução social, 

política e jurídica da sociedade romana que refletiu nas normas jurídicas. 

Cretella Junior, destaca que a propriedade romana:  

 
[...] sofreu inúmeras transformações ao longo do tempo em que vigorou o direito 
romano, a partir da antiga concepção, poder ilimitado e soberano, profundamente 
individualista, até a concepção justinianéia, arejada por um novo e altruísta sentido 
social. (1973, p.153). 
 

Releva evidenciar-se a ideia de que os jurisconsultos romanos não chegaram a uma 

precisa definição da propriedade, essa dificuldade em elaborar um conceito permanece até os 

dias de hoje, pois está condicionada, como já salientado, aos regimes jurídicos de cada país, aos 

aspectos políticos aos quais está submetida, e às exigências econômico-sociais, e, mais 

essencialmente, às atividades que o titular pode exercer sobre a coisa. Para designar o que hoje 

se denomina propriedade, os Romanos usavam as palavras mancipium, dominium e proprietas. 

A propriedade romana também consistia na manifestação do poder do pater familias sobre os 

seus filhos (pátria potestas) e a mulher (manus) e os escravos que serviam a família e os bens 

patrimoniais. (MOREIRA ALVES, 2018.) 

Para o entendimento de propriedade na Era Romana é preciso entender suas diversas 

conformações, desde o período arcaico, passando pelas fases clássica e pós-clássica. No período 

arcaico as coisas recebiam as denominações de res mancipi e res nec mancipi, distinguindo-se 

pela maneira ritualística da transferência. Enquanto as primeiras eram transmitidas por meio de 

regras mais rígidas, as res nec mancipi não as necessitavam e podiam ser transferidas pela 

simples entrega ou traditio (MARKY, 1995). 

Em razão de a sociedade romana no período arcaico ter uma economia direcionada para 

a agricultura, e era do solo que se sustentava, segundo Pezzella (1998) se justificava maior rigor 

na transferência da propriedade res mancipi pois possuía como função a autossustentação da 
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família gerida pelo pater famílias. Por outro lado, a res nec mancipi, como exemplo, comportava 

na origem o gado pequeno, não necessariamente, ligado à terra e à casa; já os bens da res mancipi 

eram considerados de maior importância social.  

Essa classificação das coisas em res mancipi e res nec mancipi é definida pela 

importância econômica e social na sociedade romana e durou todo o período da república e do 

principado (MOREIRA ALVES, 2018).  Com a evolução da sociedade romana, surgiu outra 

modalidade de relação com as coisas, chamada dominium, que, na concepção de Rolim (2008), 

significava o poder absoluto sobre a coisa possuída. O poder sobre a coisa (propriedade), 

contudo, não era exercido de maneira absoluta pelo proprietário em razão de limitações já em 

curso, conforme consta nos direitos prediais na Tábua VII da Lei de Tábuas.3 

A propriedade que os romanos conheciam nesse período era a propriedade Quiritária (ex 

iure Quiriturium), sob o comando do pater famílias, englobando pessoas e coisas. Era vedada 

aos estrangeiros, de modo que somente os romanos podiam ser titulares deste tipo de 

propriedade. A aquisição da propriedade quiritária se dava pelo mancipatio ou in iure cessio 

para res mancipi; e da traditio ou usucapio, modos do ius gentium para a res nec mancipi, era 

regida pelo jus civile e assegurada pela rei vindicatio (ROLIM, 2008).  

No período clássico4 do Direito Romano, que se estendeu até o ano 305 d.c., é o momento 

mais importante da história do direito, nesta fase se destaca o Jus civile, ou o direito dos cidadãos 

de Roma, preponderou o dominium sobre a coisa, podendo ser identificadas, ao lado da 

propriedade quiritária, mais três espécies: a pretoriana ou bonitária, a provincial e a peregrina. 

A propriedade bonitária ou pretoriana veio mitigar o rigor das regras do jus civile. A propriedade 

passou a ser adquirida também por estrangeiros e o modo de aquisição deixou de adotar o 

formato solene (ROLIM, 2008). Sua aquisição se dava graças à intervenção do pretor. Já na 

propriedade provincial, os bens eram de propriedade do Estado e do imperador, mas podiam ser 

usados pelos particulares mediante um tributo anual.  

Por fim, a propriedade peregrina, conforme sugere a denominação, se destinava aos 

peregrinos, os quais não podiam exercer o comércio, uma vez que o jus comercii era privilégio 

do cidadão romano. Com o desenvolvimento da sociedade romana, aflorou a necessidade de os 

estrangeiros adquirirem propriedades. Como um meio de corrigir essa injustiça, os pretores 

                                                           
3 A Lei das XII Tábuas constituía importante legislação das relações humanas e patrimoniais do Período 
Republicano (SIQUEIRA, 2018, p.45). 
4 Os historiadores do direito costumam dividir o direito romano em fases. Um dos critérios empregados para tanto 
é o da evolução das instituições jurídicas romanas, segundo o qual o direito romano apresentaria quatro grandes 
épocas: Época Arcaica (753 a.C. a 130 a.C.); Época Clássica (130 a.C. a 230 d.C.); Época Pós-Clássica (230 
d.C. a 530 d.C.); Época Justiniana (530 d.C. a 565 d.C.). 
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passaram a reconhecer os peregrinos como legítimos proprietários da coisa, mas apenas quando 

situadas nas províncias fora de Roma (ROLIM, 2008).  

No período pós-clássico ou burocrático desenvolvido durante a era do imperador 

Justiniano, a sociedade romana passou por grandes transformações sociais, como a ampliação 

da cidadania para todos os habitantes de Roma efetivada pela Constituição de Caracala (ano 212) 

que acarretou o término da extinção da divisão entre romanos e estrangeiros, bem assim a 

tributação do solo romano se igualou ao solo provincial. A conjunção desses fatores foi 

determinante para alterar a classificação da propriedade (PEZZELLA, 1998).  

Ex expositis, a nova configuração da propriedade no período Justiniano exprime como 

característica a junção dos diversos tipos de propriedade no período clássico, a extinção da 

dicotomia res mancipi - res nec mancipi e a não exigências de solenidades para a transmissão da 

propriedade. Essa nova conformação conduziu a extinção dos diversos tipos de propriedades na 

fase clássica, surgindo na Era Justiniana a formação de apenas uma espécie de propriedade 

submetida às regras que eram aplicadas a uma ou a outra propriedade da mencionada época. 

Como já mencionado, embora os jurisconsultos romanos não tenham chegado a uma definição 

do que é propriedade. Ela é a relação de poder do titular sobre a coisa, que se perfaz por meio 

das faculdades atribuídas ao proprietário, jus utendi, jus fruendi, jus abutendi, no sentido de 

usá-la de pronto (jus utendi), usufruir dos seus frutos (jus fruendi) ou abusar (jus abutendi) 

como lhe conviesse, inclusive, se o quisesse, destruir a coisa. Portanto, diz-se que a propriedade 

é a relação que se estabelece entre o sujeito e a coisa. É um direito real (res), oponível a terceiros 

e que possui caráter personalista. Nesse sentido, pode-se afirmar que a propriedade em Roma, 

era tida como um direito real, absoluto, exclusivo e irrevogável (MARKY, 1995). 

Especificamente no período Justiniano, cumpre destacar, o Direito de Superfície, no 

qual consolidou-se a possibilidade de repartir a propriedade imobiliária, dividindo-a por planos 

horizontais. De tal maneira, o princípio superfícies solo cedit, ou seja, a ideia de que o acessório 

(plantas ou construções) segue o principal (terra nua), passou a ser atenuado e o Direito de 

Superfície foi reconhecido como uma propriedade autônoma (MATTOS, 2014) - o que guarda 

semelhanças com o Direito Real de Laje, objeto do presente estudo. 

Vê-se que o Direito de Propriedade, desde a perspectiva romana, é entendido, 

essencialmente, como um direito absoluto e indisponível, o que, com efeito, influenciou a 

maneira como, a princípio, foi positivado no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo apesar 

do caráter exclusivista e absolutista da propriedade em Roma, os jurisconsultos estabeleceram 

a tendência de impor limites ao exercício da propriedade.  
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Na lei das XII Tábuas5 verifica-se a possibilidade de limitações e restrições do exercício 

da propriedade quando possa ocorrer algum dano a vizinhos, a terceiros ou a sociedade, caso 

do crescimento e densificação das cidades em que as propriedades próximas podem interferir 

na utilização de outra, desta feita impondo distâncias mínimas de separação, por exemplo, na 

tábua oitava, dispunha a distância entre as construções vizinhas que deve ser de dois pés e meio. 

Ao lado da restrição de vizinhança também era previsto os limites de direito público, 

como por exemplo, o uso público de caminhos em propriedades limítrofes, para compensar 

passagens interrompidas, e ainda a possibilidade do rebaixamento da propriedade para a última 

posição do censo, com a consequente redução dos direitos políticos do proprietário, no caso de 

não cumprir com a obrigação de cuidar com zelo da terra e nela produzir. 

Com a decadência do Império Romano, surgiram importantes transformações no direito, 

ocasionadas pela mitigação da centralidade de Roma, despontando por sua vez governos locais 

sob o sistema do feudalismo, que influenciou sobremaneira na configuração da propriedade 

imóvel.  

 

2.1.2 O direito de propriedade e os códigos oitocentistas 

 

Após uma noção sobre o direito de propriedade e a propriedade imobiliária em Roma, 

passa-se uma breve análise sobre os aspectos da propriedade no período da Idade Média e na 

Idade Moderna e os códigos oitocentistas. O direito de propriedade durante a Idade Média 

permaneceu com as características de um poder absoluto, indisponível, inquestionável, 

associado a uma forte divisão social, consolidando o sistema do feudalismo ou vassalagem, que 

consistia na condição do indivíduo chamado vassalo, receber um pedaço de terra do seu senhor, 

e em troca, prestava serviços, cuidando e produzindo na terra, ao mesmo tempo, o senhor feudal 

protegia e cuidava da produção e dos familiares do vassalo. Desta forma, o direito de 

propriedade sobre as terras se limitava, única e exclusivamente, ao poder do senhor feudal, que 

também incidia sobre as pessoas que se fixavam nela.  Leo huberman (1981, p.14), pontua sobre 

as características principais do sistema feudal: 

Primeiro a terra arável era dividida em duas partes, uma pertencente ao senhor e 
cultivada apenas para ele, enquanto a outra era dividida entre muitos arrendatários; 
segundo, a terra era cultivada não em campos contínuos, tal como hoje, mas pelo 
sistema de faixas espalhadas. Havia uma terceira característica marcante – o fato de 
que os arrendatários trabalhavam não só as terras que arrendavam, mas também a 
propriedade do senhor. 
 

                                                           
5 Lei das XII Tábuas: conjunto de leis na Roma Antiga que abrangia normas de direito público, entremeadas de 
direito privado, com o fim de dar organização à sociedade e as instituições políticas 



19 
 

Em virtude da divisão social - daqueles que detinham o poder sobre os demais 

indivíduos - a concentração imobiliária se manteve nas mãos de poucos, ou seja, dos senhores 

feudais. Essa estrutura fundiária é a razão do fortalecimento dos reinados, quem mais possuía 

terras, mais poder e prestígio, adquiria. Essa configuração contribuiu para o aparecimento das 

monarquias absolutistas, alicerçadas pelo monopólio de bens e riquezas, marcada por grande 

poder nas mãos dos monarcas, é o advento da Idade Moderna. 

Marcada pela concentração de direitos nas mãos dos monarcas, essa conjuntura fez com 

que as pessoas questionassem o poder dos reis e o privilégio que a propriedade proporcionava, 

surgindo assim, o pensamento chamado Iluminismo, que levou ao surgimento de duas correntes 

sobre a positivação do direito de propriedade.  

Segundo o autor Luiz Gustavo Bambini de Assis (2008), são as dimensões para a 

positivação do direito de propriedade, o contratualismo e o jusnaturalismo. O contratualismo 

que seria a doutrina que entende o Estado como resultado da ação racional do homem; e o 

jusnaturalismo que entendia os direitos individuais anteriores à sociedade e ao Estado. 

John Locke, já no século XVII, foi quem primeiro afirmou que os direitos individuais 

deveriam ser positivados e elencou quais seriam esses direitos, ou seja, passando do estado da 

natureza, para um estado contratual, aproximando o direito de propriedade da vertente 

contratualista. Para Locke os homens eram dotados de razão e usufruíam da propriedade, no 

sentido de vida, liberdade e bens, como direitos naturais do homem (MELLO, 2006). Essa 

positivação encontra amparo na Carta Constitucional norte-americana, oriunda da convenção 

de Filadélfia de 1787, e na   Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na 

França, que manteve a propriedade como um direito absoluto, inviolável e sagrado, nos termos 

de seu artigo 176. 

Assim a partir do rompimento do pensamento medieval e do surgimento do iluminismo, 

o Estado de Direito se desenvolveu baseado nos princípios do liberalismo, que “opta pela 

igualdade - formal - e liberdade do indivíduo, e a consequente proteção dos aspectos 

patrimoniais de sua existência” (CORTIANO JÚNIOR, 2001, p.52). Logo, a propriedade era 

vista como uma confirmação da liberdade e da igualdade, e tudo o que significasse uma 

interferência nessa liberdade deveria ter um caráter excepcional. A doutrina liberal, por sua vez, 

retomou as características da propriedade privada de Roma, potencializando esses elementos.  

                                                           
6 “Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, salvo quando o exigir 
evidente a necessidade pública, legalmente comprovada, e sob a condição de uma indenização justa e anterior.”  
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Para o autor Gursen de Miranda (2005), que comparou o direito de propriedade na Idade 

Moderna ao da Era Romana “a famosa Revolução Francesa em nada alterou a concepção 

filosófica da propriedade imobiliária vinda dos romanos, mas, apenas mudou o seu titular, da 

nobreza e do clero, para burguesia (comerciantes) ”, ratifica, portanto, o entendimento de que a 

terra desde sempre pertenceu a classe dominante, assim como é um meio de manter a autoridade 

e o status político-social. 

Desta feita, permanece a visão absolutista do direito de propriedade, que foi 

recepcionada pelo Código Civil francês de 1804, também denominado, Código Napoleônico, 

que influenciou o mundo ocidental, conforme se expressa o artigo 544, em sua primeira parte: 

“A propriedade é o direito de gozar e dispor da coisa da maneira mais absoluta”. Verifica-se, 

portanto, que o Código Civil Francês de 1804, refletiu o pensamento liberal - corrente 

econômica do Iluminismo - da Revolução Francesa, embasado na liberdade e na propriedade 

individual, emergindo o movimento de codificação que inspirou a Europa do século XIX, e se 

espraiou pela América, chamada de codificação oitocentista, influenciando de forma marcante 

o Código Civil Brasileiro de 1916. 

Nesse sentido é o código napoleônico o expoente maior da codificação oitocentista, que 

se caracteriza por ser um código fechado, imutável, pleno, que se destinava a perpetuidade de 

uma realidade distante da vida real. As disposições contidas no código civil são aplicadas sem 

levar em consideração a realidade social, excluindo-se qualquer outra legislação. 

Os Códigos oitocentistas na definição de Matias (2003, p. 06) “são instrumentos de 

afirmação e poder da burguesia, forma de exteriorização de seus valores, sendo o indivíduo 

considerado o centro do universo jurídico”. Tais afirmações decorrem do ideário do Estado 

Liberal, cujo ordenamento jurídico compreendia o indivíduo a partir de uma importância 

exacerbada e a propriedade como um direito absoluto visando o uso exclusivo do seu titular. 

Essa visão refletia igualmente, o poder político e econômico da burguesia, baseado na liberdade 

individual e na autonomia da vontade, aos quais a lei se limitava apenas a estabelecer 

procedimentos e normas gerais.  

Assim, a propriedade vista como poder, era um dos pilares dos códigos oitocentistas, 

sobre  a qual se exercia a liberdade do indivíduo e a plena  autonomia, podendo o seu titular 

além de exercê-la com exclusividade, no sentido de poder excluir qualquer intervenção de 

terceiros no uso, gozo e disposição da coisa, é perpétua, referindo-se a circunstância de que a 

propriedade dura enquanto existir a coisa, e ainda, o domínio da propriedade vigora 

independentemente do exercício que o titular dela possa fazer.  
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Além do Código francês de 1804, o Código civil alemão de 1900 também seguiu as 

linhas doutrinárias das codificações oitocentistas centradas no individualismo e voltadas aos 

aspectos patrimoniais do ser humano.  Assim, tanto na Alemanha como na França, o Estado viu 

na propriedade privada um meio para alcançar a liberdade do homem, e, portanto, “era 

necessário que esta esfera de ação estivesse imune aos poderes do Estado e, ao mesmo tempo, 

protegida por tais poderes (CORTIANO, 2001, p.77). Como exemplo da visão do Código 

Alemão voltado para o individualismo e para o patrimonialismo, o § 903 do BGB7 dispõe que 

o titular da coisa pode atuar conforme seu critério e excluir qualquer intromissão de terceiros. 

Quanto ao Código Civil brasileiro de 1916, embora tenha nascido no século XX, é considerado 

um código oitocentista, pois é marcantemente individualista e possui um forte espírito liberal. 

Com a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea apontada como o 

período em que se desenvolveu a Revolução Industrial, na qual imperou o modelo de economia 

capitalista, exemplificado pelo trabalho em fábricas, surge como contraponto o modelo 

socialista, representado pelos sindicatos.  Nesse contexto o modelo absoluto de propriedade que 

imperou desde a era romana, e passou incólume pela Idade Média e Moderna passa a ser 

discutido. Assim explica o autor José Afonso das Silva (2007, p. 117):  

 
Demais o caráter  absoluto do direito de propriedade, na concepção da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (segundo a qual seu exercício 
não estaria limitado senão na medida em que ficasse assegurado aos demais 
indivíduos o exercício de seus direitos) foi sendo superado pela evolução, desde a 
aplicação da teoria do abuso do direito, do sistema de limitações negativas  e depois 
também  de imposições  positivas, deveres e ônus, até, chegar-se à concepção de 
propriedade como função social, e ainda à concepção de propriedade socialista, hoje 
em crise. 

             

Em síntese é certo que o caráter absoluto do direito de propriedade encontrou amparo 

nos movimentos liberais o que culminou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Em 1789, no entanto, com o êxito da Revolução Soviética e o surgimento do Estado de Weimar, 

após a 1ª guerra mundial, a propriedade sofreu intervenções que a relativizaram, foi se 

construindo, gradativamente, na doutrina do princípio da função social da propriedade. Com a 

Constituição de Weimar de 1919, na qual se proclamou que a propriedade obriga8, o princípio 

da função social da propriedade, foi elevado à categoria de princípio constitucional, que 

encontrou acolhida em diversas constituições, como as constituições do México, (1948), art. 

                                                           
7 Diz o parágrafo 903 do BGB: “Párr. 903. El propietario de una cosa puede, en cuanto nose oponga a la ley o a 
los derechos de un tercero, proceder com ella a sua libre arbitrio y sustraerla a la acción de los demás”. 
(HATTENHAUER, op. cit., p.118) 
8 Art. 153 da Constituição de Weimar: “A propriedade obriga. Seu uso deve ao mesmo tempo, servir ao bem-estar 
coletivo.  
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27, da Colômbia, art. 30; do Equador (1945), art. 65, deixando de ser vista apenas como um 

direito do proprietário, para igualmente uma forma de servir ao bem-estar social (ASSIS, 2008). 

Note-se que, paulatinamente, desde a Roma antiga, o direito de propriedade foi-se 

adequando de forma inevitável a um modo de exercício que se limita em prol do benefício da 

coletividade. Logo, a propriedade, seja pública ou privada deve se apresentar revestida de uma 

função social, que na lição de Maria Vital da Rocha (2011), consiste em um elemento intrínseco 

que condiciona a própria existência do direito de propriedade, sem o qual a propriedade deixa 

de existir. Assim, a função social decorre da própria essência da propriedade de sua destinação 

natural, tendo em vista que deve servir ao bem comum, e em sentido contrário, evitando-se 

excessos na sua utilização que venham a prejudicar a coletividade.  

Hodiernamente, no Brasil, é possível visualizar a evolução do conceito do Direito de 

Propriedade com esteio numa perspectiva constitucionalizada, ou seja, deve ser interpretado no 

emprego de uma ponderação em face de outros valores constitucionais, sobretudo a dignidade 

da pessoa humana e a função social da propriedade como expressões do Estado Social.  

 

2.2 A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE NO BRASIL 

 

A evolução da propriedade no Brasil remete ao período colonial, época em que o sistema 

adotado para a concessão de terras era a sesmaria, regime que perdurou por mais de três séculos, 

que consistia na permissão do uso da terra em troca do que fosse produzido, produção esta que 

deveria ser entregue à Coroa Portuguesa. Para se entender o regime sesmaria é importante 

mencionar como se processava o sistema de outorga e suas características (ABREU, 2014). 

Originalmente o sistema de outorga sesmarial foi criado no século XIII em Portugal, em 

razão da política de povoamento das terras, imposto por aquele país, decorrente da retomada do 

seu território com a expulsão dos muçulmanos durante o processo de Reconquista. Para alguns 

autores a razão essencial para a criação da Lei de sesmaria seria a ojeriza dos portugueses às 

terras incultas e o necessário abastecimento da população (ABREU, 2014). 

No século XVI, Portugal se apropria das terras brasileiras, mas somente em 1530 se 

inicia a colonização, e a Coroa Portuguesa implanta no Brasil seu antigo sistema de ocupação 

de terras – sistema sesmarial – posteriormente consolidado juridicamente nas Ordenações do 

Reino: Ordenações Afonsinas de 1446 (Livro IV, Titulo 81), Ordenações Manuelinas de 1511-

1512 (Livro IV, Título 67, §3º), e principalmente  as Ordenações Filipinas de 1603 (Livro IV, 

Título 43, §§1º e  4º), estas particularmente  importantes para a história do Brasil, pois, além de 
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terem sido uma das primeiras legislações do período colonial, tratava das sesmarias, sistema 

que esteve em vigor durante o Império e o início da República (SIQUEIRA, 2018).  

As ordenações Filipinas definiram as sesmarias “são propriamente as dadas de terras 

casais ou pardieiros que foram ou são de alguns senhorios e que já em outro tempo foram 

lavrados e aproveitadas e agora não o são” (Salgueiro et al, 1998, p.822).  

Registre-se que o objetivo da elaboração da Lei da Sesmaria em Portugal diverge do 

propósito da implantação dessa Lei no Brasil, na qual referia-se especificamente ao povoamento 

e o cultivo da terra, sob a condição, para que o sesmeiro tivesse suas terras regulares, deveria 

se fazer cumprir determinados requisitos: implantar cultura e promover a medição, cumpridas 

essas exigências, recebia-se a carta de confirmação que equivalia ao título definitivo da terra. 

Em sentido contrário, havendo descumprimento dessas condições, as terras retornariam ao 

patrimônio público, na qualidade de devolutas (ABREU, 2014). 

Percebe-se, por oportuno, que enquanto não confirmado o processo de sesmaria, 

vislumbrava-se que o domínio sobre a terra era bipartido, dividia-se em domínio eminente que 

recaia sobre todo o território, este que pertencia a Coroa, e o domínio útil de parcelas 

determinadas de terra que eram entregues as pessoas (sesmeiro), a quem cabiam cultivar e 

tornar produtiva, sob pena de comisso, ou seja, de perder o domínio útil (ABREU, 2014). 

A obtenção das sesmarias conformava um procedimento que demandava tempo e era 

burocrático, mas que era o meio adequado, naqueles tempos, para se transferir a propriedade da 

terra para os particulares. Assim é que, em virtude desses fatores, muitos sesmeiros não 

aproveitavam a terra, passando a existir situações de simples apossamento de terras particulares 

ou até mesmo de públicas, mas que assegurava ao ocupante o direito de explorá-la, sem que se 

chegasse a regulamentá-la. Essa modalidade de aquisição embora ilegal, era livre e aceitável 

naquela época, de sorte que era comum o conflito entre os posseiros e os sesmeiros. 

Nesse cenário da coexistência de formas de aquisição das terras no período colonial, a 

autora Marcia Motta (2006, p.18), comentou a dúvida da historiadora portuguesa Virginia Rau 

na obra: sesmarias medievais portuguesas, quanto a natureza jurídica do regime sesmarial, 

aduzindo que:   

 
Há fortes indícios de que desde cedo o que se transmitia– em grande parte das doações 
– era um domínio perpétuo e alienável, ainda que sujeito a algumas restrições. Assim, 
já em tempos remotos a sesmaria transformava-se numa propriedade, subordinada às 
condições conjunturais, cujo denominador comum teria sido a questão do cultivo.     

 

O regime de sesmaria era assim o modelo oficial para se constituir poderes privados 

sobre a terra no Brasil, no entanto, no decorrer do tempo o instituto das sesmarias foi 
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desvirtuado, causando diversos conflitos, alguns deles pela concessão de extensas áreas de 

terras muito além daquelas permitidas nas ordenações. Esse modelo de acesso à terra 

transcorreu durante toda a Colônia, encerrando-se em 1822, com a independência do Brasil. 

Conquanto, porém, tenha sido extinto, influenciou na repartição de terras, acarretando grande 

prejuízo, com a constituição de latifúndios, já que não era restrita a extensão da área e tampouco 

havia concessões sucessivas (MATIAS E ROCHA, 2006).  

De 1822 a 1850, em boa parte do período do Brasil-Imperial, foi livre o apossamento 

das terras, sem nenhuma regra. Em 1850, foi editada a Lei de Terras, n. 601, de 8 de setembro, 

determinando que somente poderia ser considerado proprietário de terras aquele que as 

adquirisse por compra registrada. O regime de apossamento, no entanto, não cessou e as terras 

continuam sendo ocupadas ilegal e sistematicamente. Raquel Rolnik (1997, p. 23) descreve a 

diferença entre ocupação real e propriedade legal, pois, enquanto uma é baseada no efetivo uso 

da terra, a outra se arrima na lei. 

A Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras), foi a primeira que se reportou 

à propriedade de terras no Brasil. Naquela época, se tornou evidente a coexistência dessas duas 

situações jurídicas. Foi, entretanto, de pouca aplicação prática, porquanto criou dificuldades no 

acesso às terras pela população mais pobre, contribuindo para a concentração fundiária que 

marca a atualidade das urbes brasileiras (ABREU, 2014). 

Assim, a concentração das terras nacionais transcorreu durante toda a evolução da 

história da propriedade no Brasil e tem como causa o caráter individualista e absoluto do 

proprietário em relação ao bem, sendo seus reflexos sentidos até os dias de hoje, acarretando, 

como consequência, desigualdades materiais aos direitos dos cidadãos, entre elas a dificuldade 

de acesso à moradia. Nesse contexto, com o objetivo na concretização do Estado do bem-estar 

social e na busca pela igualdade material, a Carta Política de 1988, no artigo 6º, erigiu o direito 

à moradia à categoria de direito social vinculada entre outras vertentes, ao direito de 

propriedade (ABREU, 2014). 

Por outro lado, faz-se preciso diferenciar a ideia de propriedade do entendimento de 

moradia. Direito à moradia é um direito social reconhecido a todos os brasileiros no âmbito dos 

Direitos e Garantias Fundamentais declarados na Constituição Federal (SARLET, 2012). Já a 

propriedade é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no 

rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, que, para ter proteção constitucional, deverá 

cumprir sua função social. Portanto, são direitos que não se excluem, mas se complementam.  

A moradia é um direito de conteúdo amplo, não significando somente uma casa para 

morar. A proteção do direito à moradia envolve vários aspectos: segurança na posse, 
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disponibilidade de serviços, equipamentos e infraestrutura, disponibilidade de moradia a preços 

acessíveis, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural. É igualmente um 

direito fundamental, previsto na Constituição Federal brasileira, portanto, inerente a todos os 

indivíduos, gerando ao Estado, o dever de assegurá-la, em respeito à dignidade da pessoa 

humana (ROMANELLI, 2008).  

Direito à moradia, como se vê, não se confunde com Direito de Propriedade. Por um 

lado, não restam dúvidas de que a propriedade de um imóvel que constitui moradia de uma 

família lhe assegura a proteção contra atos de terceiros, preserva a identidade e a liberdade dos 

indivíduos que a compõem, consolida a cidadania, concretiza a justiça social e por último, a 

construção de uma sociedade justa e solidária.  

De outro giro, no curso do tempo, percebe-se que a propriedade deixa de ser somente 

um direito e passa a ser entendida, também, como uma obrigação, no sentido que obriga o 

proprietário a mantê-la, em outros termos, deixa de ser percebida como um direito de caráter 

absoluto para ter um caráter relativizado. A mudança na acepção do direito de propriedade no 

direito contemporâneo, como já mencionado, dá-se principalmente pela Revolução Industrial e 

pelos movimentos sindicais que passam a requerer a proteção dos direitos sociais, ao exigirem 

uma atitude positiva do Estado no sentido de assegurar as necessidades primárias dos cidadãos, 

como por exemplo, saúde, trabalho e educação.  

Assim, no âmbito global, a transformação na compreensão do direito de propriedade 

ocorreu a partir do nascimento e da positivação dos direitos sociais e da publicização da esfera 

privada, que levaram o Estado a impor limites e regras aos direitos dos particulares em prol da 

coletividade. Nesse contexto, percebe-se que os acontecimentos sociais e políticos têm o poder 

de produzir efeitos sobre a sociedade, de forma a serem capazes de mudar o conceito do instituto 

de propriedade. No âmbito interno, o perfil do direito de propriedade também passou a ser 

moldado pelas transformações decorrentes da evolução política e social que afetaram o mundo 

e, por sua vez, influenciaram os textos constitucionais brasileiros, conduzindo-os às alterações 

conforme o regime jurídico que regia o Brasil em determinada época. 

Igualmente, a transformação do Direito de Propriedade está configurada na história 

constitucional brasileira, a partir de uma evolução de um direito absoluto e incontestável, para 

uma dimensão relativizada, frente aos novos direitos sociais que passaram a ser reconhecidos 

constitucionalmente, e exigem do Estado uma atuação positiva para a sua promoção e 

concretização. Na Constituição em vigor, o art. 5º, XXII e XXIII9 (que dispõe acerca dos 

                                                           
9 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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direitos e garantias individuais), consagra o Direito da Propriedade, bem como nele consta a 

especificação de que a propriedade cumprirá a função social, restando comprovada a adoção 

desse princípio que irradia por todo o ordenamento jurídico vigente. Carece, portanto, conhecer 

de que forma o direito de propriedade foi incorporado nas demais Cartas Constitucionais 

Brasileiras.   

 Assim, importa-se registrar que a constitucionalização da propriedade não nasceu com 

a Carta Política de 1988. Ela vem prevista desde a Constituição Imperial de 1824, que tratava 

a propriedade como um direito fundamental, absolutista, individual, pleno, inviolável, descrito 

no inciso XXII do seu artigo 17910. Já a Carta Republicana de 1891, manteve o mesmo enfoque 

da anterior, expressando a plenitude da propriedade no seu artigo 72, § 1711, ambas 

constituições são influenciadas pelas constituições liberais americana de 1787, e a francesa de 

1789. Por outro lado, a Constituição de 1934, oriunda da Revolução de 1930, que rompeu com 

o significado de Estado que perdurou na República Velha, e seguindo a tendência da 

Constituição Mexicana e de Weimar, consignou uma mudança relevante, pois, o artigo 113 n. 

1712, previu que o exercício do Direito de Propriedade não pode ser exercido contra o interesse 

social ou coletivo, embora ainda não se mencionasse direitos sociais, delineou os primeiros 

traços da função social.  

Quanto à Constituição outorgada de 1937, embora assegurando a propriedade a 

brasileiros e estrangeiros, ela foi silente em referência ao interesse social ou coletivo13,  

centralizando o conteúdo e os limites do exercício do direito de propriedade em leis inferiores.  

                                                           
propriedade, nos termos seguintes: XXII- é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a 
sua função social  
10 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, 
a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. XXII. 
E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, 
e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, 
em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação 
11 Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 17 - O direito de 
propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
mediante indenização prévia. 
12 Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 17). É 
garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que 
a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia 
e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades 
competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização 
ulterior.  
13 “Art. 122 — A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: ……… 
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A Constituição de 1946, inovou ao prever a desapropriação por interesse social no art. 

141 e no art. 14714, condicionando o direito de propriedade ao bem-estar social. O Texto 

Constitucional de 1967 e a Emenda n.º 1, de 1969, possuem redações análogas. A unidade de 

ideia “função social da propriedade” é formalmente utilizada como princípio da ordem 

econômica e social, mas não se erige à condição de garantia fundamental do cidadão 

(RODRIGUES JÚNIOR, 2012).  

Por fim na Carta Maior de 1988 que a propriedade privada começou a tomar rumo 

diverso, regulando de maneira efetiva a função social da propriedade como direito fundamental 

previsto nos incisos XXII e XXIII do artigo 5º15 e incisos II e II do artigo 17016. 

De outra banda o Código Civil de 1916, documento que disciplinou o direito de 

propriedade privada durante o século XX e parte do século XXI, seguiu durante todo esse 

período o mesmo viés liberal e absolutista dirigido aos interesses individuais do proprietário. 

Somente com o advento do Código de Civil de 2002, o tratamento conferido à propriedade se 

amoldou à ordem constitucional, uma vez que o artigo 1.228 § 1º acolheu a função social da 

propriedade. Nessa esteira, o Código Civil de 2002 abandonou as características liberal e 

individualista para abraçar um perfil orientado para a promoção da justiça social e da 

solidariedade. Assim, depreende-se que o Direito Civil passou a proteger o cidadão em 

detrimento do patrimônio. 

Consequentemente, toda a legislação infraconstitucional fora ajustada à nova realidade 

jurídica, de maneira que o Direito de Propriedade estivesse sempre submetido ao cumprimento 

da função social, conforme se depreende da leitura do art. 1.22817, §1º e 2º do CC. Com amparo 

nesses esclarecimentos, entende-se que uma propriedade não deve satisfazer exclusivamente às 

necessidades de seu dono. Isso quer dizer que os interesses individuais do proprietário não 

                                                           
14 “Art. 147 — O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do 
disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. ” 
15 “Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XXII — é garantido o direito de propriedade; XXIII — a propriedade atenderá 
a sua função social; (…). ” 
16 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
………  III — função social da propriedade; (…). ” 
17 Art. 1.228. (...) 
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 
modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela 
intenção de prejudicar outrem. 
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podem se sobrepor aos proveitos coletivos, nele incluído o meio ambiente. Nesse sentido, assim 

pensa Caio Mario da Silva Pereira (2001, p.79) quando expõe que 

 

[...] certo é que a propriedade cada vez mais perde o caráter excessivamente 
individualista que reinava absoluto. Cada vez mais se acentuará a sua função social, 
marcando a tendência crescente de subordinar o seu uso a parâmetros condizentes com 
o respeito aos direitos alheios e às limitações em benefício da coletividade. 

 

Acrescenta-se aqui que no tempo fluente o Direito de Propriedade deve ser pensado sob 

um viés que priorize o interesse da sociedade em detrimento do proveito individual, buscando 

uma interpretação não mais como um direito absoluto de seu titular, mas como relação jurídica 

subjetiva em que estão insertos direitos, deveres e obrigações, portanto, consolidando a ideia 

de que a função da propriedade é social. 

É pertinente conceituar, nos dias correntes, a propriedade como um instituto que adota 

atitude jurídica em relação a um bem, com critérios de aquisição, modos de uso, gozo e 

disposição, submetendo o titular a deveres e limitações definidos por lei, e, ainda, o poder de 

reavê-lo de quem o, injustamente, detiver. Ademais, insta destacar o argumento de que a 

propriedade em si, não é um direito, mas o poder da pessoa sobre a coisa, que o exerce pelos 

atributos de gozar, reaver, usar e dispor. Como acentua Siqueira (2018, p. 35): “Na verdade, o 

direito de propriedade, constitucionalmente garantido, regula as relações das pessoas com a 

coisa e o conflito dessas tendo como objeto o bem apropriado”. Assim, quando se fala de direito 

fundamental à propriedade, compreende-se que o bem jurídico tutelado é a proteção da 

propriedade e das relações advindas do seu exercício. 

Em síntese, cumpre ressaltar que o direito de propriedade, hodiernamente, é um direito 

subjetivo, real, pleno, oponível erga omnes, repleto de direitos e deveres, no entanto, não é mais 

um direito absoluto, e está, por sua vez, submetido a limitações impostas pelo Estado no 

interesse da coletividade, ou seja, o uso da propriedade está condicionado a forma “como são 

exercitadas as atribuições ou os poderes inerentes ao direito de propriedade” (LUIZ EDSON 

FACHIN, 2011). 

A exclusividade18 igualmente é característica da propriedade e é prevista no artigo 1.231 

do código Civil de 2002, desta característica decorre a irrevogabilidade, que uma vez adquirida 

a propriedade, em regra, não pode ser perdida a não ser por vontade de seu proprietário, pois 

também é perpetua, subsistindo, independentemente de seu exercício, enquanto não sobrevier 

                                                           
18 Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. 
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causa extintiva, como por exemplo a morte do proprietário, motivo pela qual a propriedade será 

transferida a seus herdeiros.      

Logo, verifica-se que a propriedade se reveste de diversas características, que a 

identificam como o mais importante dos direitos reais, sendo a viga mestra do direito das coisas. 

Porém, não resta dúvida que ao longo do tempo vem sofrendo limitações de acordo com a nova 

ordem social que rege a atual sociedade moderna, em que se destaca a intervenção do poder 

público para subordinar a propriedade às exigências do bem comum.  

Nesse sentido, reafirma-se que no decorrer do tempo a configuração da propriedade vai 

se amoldando aos anseios e às necessidades da sociedade de determinada época que, 

contemporaneamente, pode-se perceber pelo surgimento de outras espécies de propriedade, 

como por exemplo, a multipropriedade, em que o uso do bem imóvel se divide pelo tempo, bem 

como o direito real de laje, objeto desta pesquisa, que  é produto do meio social, nascido nas 

áreas marginalizadas das grandes cidades, com características singulares. 

Ante estas distintas espécies de propriedade, atualmente, no Brasil, o Direito de 

Propriedade Imobiliária experimenta constante mutação e se expande para expressar novos 

perfis, os quais para se coadunar ao ordenamento jurídico pátrio, quaisquer que sejam suas 

particularidades e configurações devem estar submetidas aos ditames do princípio 

constitucional da função social da propriedade.  

Por fim, reporta-se aqui ao Direito Real de Laje, especificamente. Essa espécie de 

propriedade imobiliária denota, entre outras particularidades, a possibilidade do surgimento de 

unidades autônomas sem o correspondente percentual, ainda que fracionado, do solo onde se 

acham edificadas. A modalidade de propriedade sob comento inova para o Direito brasileiro, 

pois entende-se, desde a antiguidade, que a propriedade está ligada ao solo no qual foi 

construída. 

 Quando dispõe sobre o Direto de Superfície, tema que será aprofundado no Capítulo 2 

desta pesquisa, Pontes de Miranda (1955, p. 175) assim leciona sobre o solo: “[...] não há 

edifício que exista juridicamente sem o terreno”. Nessa perspectiva, verifica-se que a tipicidade 

do Direito de Laje como direito real sobre coisa própria enseja questionamentos, cujas respostas 

são oferecidas no capítulo 03. Por oportuno, faz-se necessário o debate sobre os direitos reais 

no Código Civil e os tipos de propriedade. 

       

2.3 OS DIREITOS REAIS NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E OS TIPOS DE 

PROPRIEDADE 
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De início, é deveras importante mencionar a histórica divisão entre os direitos 

patrimoniais: de um lado estão os direitos pessoais e, de outro, objeto deste estudo, os direitos 

reais. Os direitos pessoais representam a relação entre pessoas, físicas ou jurídicas, que tem 

como expressão as obrigações; os direitos reais são a relação entre o sujeito e a coisa, que tem 

como núcleo central a propriedade. Esses direitos, contudo, se complementam, pois é frequente 

no âmbito negocial a ocorrência de que direitos reais - como a hipoteca e o penhor - sirvam de 

instrumento para garantir uma obrigação. 

Os direitos reais são a relação de poder, de titularidade, de dominium sobre a coisa.  

Traduzem-se no direito de apropriar-se, de defender, e adentram o campo dos direitos do 

proprietário, que são os direitos subjetivos da pessoa sobre a coisa. Essa relação é a base dos 

direitos reais. O objeto dos direitos reais constitui os bens apropriáveis, corpóreos ou 

incorpóreos. No primeiro caso, dá-se como exemplo um imóvel e, no segundo, os produtos do 

intelecto, como os direitos do autor de invenção.  Assim é que autores conceituam os direitos 

reais como o conjunto de regras que regulam as relações jurídicas entre os sujeitos de direito, 

pessoas físicas ou jurídicas e as coisas apropriáveis de expressão econômica, aqui considerados 

os bens imóveis.           

São criados mediante lei e estão dispostos no artigo 1.225 do Código Civil Brasileiro 

em rol taxativo, numerus clausus, e apresentam algumas particularidades que os tornam 

distintos dos direitos pessoais. Na atualidade, no entender de Flávio Tartuce (2018), o artigo 

1.225 passou a ser considerado um rol exemplificativo, numerus apertus, ou seja, existem 

direitos reais dispostos também em leis esparsas, como exemplo a alienação fiduciária em 

garantia sobre bens imóveis, que remansa descrita na Lei 9.514/1997. Tais direitos constituem-

se entre a pessoa e a coisa; são erga omnes, ou seja, oponíveis a todos, estão submetidos ao 

princípio da publicidade, significando que, para alcançarem a sua finalidade, estão sujeitos ao 

registro imobiliário. 

 São permanentes e duradouros pro rata temporis. Dividem-se em direito real sobre 

coisa própria (ius in re propria) e sobre coisa alheia (ius in re aliena). Estes últimos classificam-

se em direitos de fruição, garantia ou aquisição. O fato de estarem os direitos reais numa ou 

noutra categoria importa em efeitos que se traduzem de modo prático, como o direito de sequela 

(KUMPEL E BORGARELLI, 2017).  

 Os direitos reais sobre coisa própria têm como expressão a propriedade, o direito real 

por excelência, ao passo que os demais direitos tipificados no artigo 1.225 do Código Civil 

Brasileiro são considerados direitos reais sobre coisa alheia. Registre-se o fato de que os direitos 

reais sobre coisa própria são aqueles nos quais não há divisão de poderes, o que ocorre de 
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maneira diversa com os direitos reais sobre coisa alheia, como exemplos, penhor, hipoteca, 

superfície e usufruto, em que o proprietário atribui um dos poderes que tem sobre a propriedade 

a outra pessoa (ORLANDO GOMES, 2010).  

A evolução da sociedade e a exigência da economia, contudo, criaram a necessidade de 

negócios jurídicos que requerem novas configurações de direitos reais. Nesse sentido a 

realidade social e jurídica impõe, por vezes, a constituição de um novo direito real sobre a coisa 

alheia ou sobre coisa própria, embora que o princípio da taxatividade, não permita que os 

direitos reais tenham origem entre as partes, mas essencialmente previstos em lei.  É o que 

ensinam Monteiro Filho e Renteria (2020) ao afirmar que deve-se mensurar a discussão quanto 

a vigência do princípio da numerus clausus, mesmo admitindo-se que a condicionante legal é 

inderrogável, sendo aceitável que essas regras imperativas possam coexistir com preceitos 

atribuídos à autonomia privada, que permitem adequar o interesse do titular da propriedade à 

situação real pretendida. 

Assim é que a inclusão do Direito de Laje pela Lei 13.465/2017 no rol dos direitos reais, 

denota uma nova manifestação do Direito de Propriedade, configurando a ideia de que o Direito 

de Laje é um direito real sobre coisa própria (ROSENVALD, 2017). Esse posicionamento, 

porém, não é coeso, ainda não experimenta pacificação. Parte da doutrina entende que o Direito 

de Laje está inserido na modalidade dos direitos reais sobre coisa alheia. É percebida como uma 

espécie de direito de superfície traduzido na possibilidade de se construir em “sobrelevação”, o 

que situaria o Direito de Laje na categoria dos direitos de uso e fruição, portanto, de natureza 

limitada. No entanto, registre-se que a laje se afasta do direito de superfície, como se verá mais 

adiante.  

Não obstante, o fato é que tais controvérsias devem ser discutidas com arrimo numa 

perspectiva constitucionalizada, que entende, pois, a Constituição e os direitos fundamentais 

como base do ordenamento jurídico, os quais exercem eficácia irradiante, influenciando desde 

a elaboração das leis até a efetiva aplicação e interpretação da norma. É essa, portanto, a 

perspectiva com alicerce na qual será debatido e compreendido o Direito de Laje, considerando 

sua natureza jurídica. 

 

2.4 A GARANTIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

DIREITO CIVIL 

 

O marco inicial da aproximação do Direito Constitucional com o Direito Civil se dá 

pelo surgimento do Estado Liberal com a Revolução Francesa, que influenciou a cada um 
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desses âmbitos do Direito, como por exemplo, quando o Direito Constitucional fora 

influenciado pela Constituição Francesa de 1791, que incorporou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, e o princípio constitucional de impor limites ao poder do monarca, e o 

Direito Civil pelo Código Civil Francês de 1804, que tinha como modelo o cidadão possuidor 

de patrimônio livre da interferência do Estado (BARROSO, 2008). 

Nesse contexto, a Constituição era divisada apenas como uma carta política que regrava 

as relações do cidadão com o Estado e o Direito Civil era visto como um código que regia as 

relações privadas. Originário do Direito Romano e ideário do Estado Liberal, o Código Civil 

Napoleônico, era o centro da ordem jurídica e assentia na liberdade individual e na proteção 

absoluta da propriedade. Tal modelo influenciou o Direito brasileiro, maiormente, o Código 

Civil de 1916. Por outro lado, a Constituição mantinha uma atuação limitada e restrita aos 

poderes públicos, nada regulava sobre as relações privadas, embora a Carta Política de 1824 já 

trouxesse em seu texto disposições sobre a propriedade conforme o inciso XXII do art.17919. 

           Com o advento do Estado Social os temas sociais juridicamente relevantes foram 

constitucionalizados e paralelamente o Direito Civil superou o individualismo exacerbado e a 

Constituição se reposicionou na realidade jurídica, passando a ser o topo da ordem e obrigando 

o Direito Civil a ter uma mudança no paradigma na interpretação das relações privadas com 

supedâneo nos objetivos e fundamentos da República Federativa Brasileira (RODRIGUES, 

2014). A esse fenômeno a doutrina chama “constitucionalização do Direito”. Em síntese, a 

constitucionalização do direito civil pode ser entendida como uma transformação pela qual a 

sociedade e o Estado passaram no espaço de tempo do Estado Liberal para o Estado Social.   

O Estado, então, passou a introduzir normas de ordem pública nas relações entre 

particulares, intervindo na autonomia privada. Nesse ambiente, as normas do Direito Civil são 

lidas e interpretadas com base na visão constitucional que exprime um feixe de princípios, 

destacando-se a dignidade da pessoa humana como norte na interpretação dos direitos privados. 

A nova percepção influenciou a compreensão de variados temas do âmbito privado, como a 

propriedade, o contrato, o consumidor, a relação entre os cônjuges e os filhos, a boa-fé objetiva 

e o equilíbrio contratual. Deste modo a propriedade privada com a constitucionalização do 

Direito Civil, abandonou uma feição absolutista e meramente individualista para adotar uma 

                                                           
19 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, 
a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. XXII. 
E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, 
e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, 
em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 
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posição de conformidade com os interesses do proprietário aliado ao bem comum (BARROSO, 

2008). 

Convém citar que o Código Civil de 1916, documento que disciplinou o direito de 

propriedade privada durante o século XX e parte do século XXI, seguiu durante todo esse 

período o mesmo viés liberal e absolutista dirigido aos interesses individuais do proprietário.  

Somente com o advento do Código de Civil de 2002, o tratamento conferido à propriedade se 

amoldou à ordem constitucional, acolhendo no artigo 1.22820 § 1º a função social da 

propriedade. As relações civis, notadamente a propriedade, não mais se coadunava com o 

individualismo jurídico e a ideologia liberal oitocentista.     

Nessa esteira, o Código Civil de 2002 abandonou as características liberal e 

individualista para abraçar um perfil pendido para a promoção da justiça social e da 

solidariedade.  Assim, depreende-se que o Direito Civil passou a proteger o cidadão em 

detrimento do patrimônio. Com efeito, cabe ressaltar a noção de que, com a 

constitucionalização do Direito Civil, verifica-se a possibilidade da aplicação da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. A Teoria da Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais foi aplicada pela primeira vez nas relações privadas, na 

decisão do caso Luth, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, em 1958, deixando de 

apropriar as normas do Direito Civil, para empregar a Constituição (BARROSO, 2008).   

  Na contemporaneidade é pacífico o argumento de que as normas constitucionais devam 

ser aplicadas nas relações entre particulares, no entanto, o emprego dessa teoria muitas vezes 

causa colisão entre os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Tais divergências hão de 

ser analisadas caso a caso, sempre adotando a técnica da ponderação, sendo que a autonomia 

da vontade não deve prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana. Assim, a maneira como 

os direitos fundamentais incidirão nas relações privadas não é unânime, porquanto os juristas 

se repartem em duas correntes: a) a eficácia direta em que a aplicação dos direitos fundamentais 

se dá diretamente, sem intermediários, independentemente da lei; b) a eficácia indireta, em que 

a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas sucede por meio de normas 

infraconstitucionais. Defensor da aplicação direta, Daniel Sarmento, assinala:  

[...] a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares envolve uma 
ponderação de interesses, em que, no outo lado da balança, quase sempre vai figurar 

                                                           
20 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e 
de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
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alguma emanação da autonomia privada, entendida em sentido amplo (autonomia 
privada negocial, privacidade autonomia associativa etc.). (2006, p.326). 

 

De outra banda, Virgílio Afonso da Silva entende que a incidência dos direitos 

fundamentais deverá suceder por eficácia indireta:       

 
Para conciliar direitos fundamentais e direito privado sem que haja um domínio de 
um pelo outro, a solução proposta é a influência dos direitos fundamentais nas relações 
privadas por intermédio do material normativo do próprio direito privado. Essa é a 
base dos efeitos indiretos. (2008, p.76). 
 

Para muitos doutrinadores, a aplicação direta da técnica de ponderação é a que melhor 

se adapta à realidade brasileira. Além de estar expressamente positivada no ordenamento 

jurídico pátrio, artigo 5º §1º21 da Constituição de 1988, é a teoria predominante na doutrina. Em 

razão desse novo paradigma do Direito civil, decorrente do fenômeno da constitucionalização, 

institutos como a propriedade estão sujeitos a limitações de ordem pública em benefício do 

bem-estar social.  

A constitucionalização do Direito civil, em tais circunstâncias encontra no instituto da 

propriedade a sua maior expressão e tem na função social um jeito de aplicação da eficácia 

imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares (RODRIGUES JÚNIOR, 

2012). É importante ressaltar, contudo, que a função social da propriedade não significa a 

legitimação de qualquer ato de terceiros ou da coletividade que justifique uma intervenção 

estatal (GAMA e CIDAD, 2007), porquanto, a propriedade, assim como a sua função social, 

está coberta de proteção constitucional.  

No tocante ao conceito da função social da propriedade, não há qualquer dispositivo no 

Texto Constitucional vigente que expresse formalmente a sua definição. Porém, o artigo 5º, 

XXII, enuncia a ideia de propriedade com o dever de atender a sua função social e os artigos 

182 e 186 o legislador constituinte dispôs dos requisitos para o cumprimento da função social 

das propriedades urbana ou rural, respectivamente. O art. 182 da Constituição Federal de 1988 

exprime que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende as exigências de 

ordenação da cidade expressa no plano diretor. 

Assim, à primeira vista, pode-se entender que à leitura dos dispositivos do artigo 182, a 

função social é um limitador ao exercício da propriedade, porém, na atualidade, a função social 

é entendida como atividade conformativa do legislador (LOUREIRO, 2003). Em arremate, 

                                                           
21 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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claramente se depreende que o Direito de Propriedade é um direito fundamental jungido ao 

exercício da sua função social, que, uma vez efetivado, serve de garantia a esse direito. Em 

complemento, no tocante a propriedade urbana, outras intervenções do Estado estão previstas 

na Carta Política de 1988, como por exemplo, o parcelamento ou a edificação compulsória e o 

imposto progressivo no tempo para terrenos urbanos desocupados ou não utilizados para fins 

especulativos. Extrai-se, assim, que para a Constituição a propriedade tem um alcance maior 

que a tradicional acepção de domínio sobre os bens imóveis, pois, a pessoa humana é mais 

importante que o indivíduo proprietário (PAULO LÔBO, 2004).  

Continua o autor Paulo Lôbo (2004) ao discorrer sobre a prioridade da pessoa humana 

nas relações civis que “o desafio que se coloca aos civilistas é a capacidade de ver as pessoas 

em toda sua dimensão ontológica e, através dela, seu patrimônio”. Logo, o patrimônio passa a 

ocupar um segundo lugar, e os princípios constitucionais assumem o protagonismo nas relações 

jurídicas civis, as quais com a constituição devem estar conforme. Dessa forma, as concepções 

oriundas da realidade social, transformadas em princípios constitucionais, passaram a orientar 

o cerne das relações privadas. 

Nessa perspectiva, o tópico seguinte da presente investigação traça um paralelo entre a 

laje e o direito de moradia, demonstrando a necessidade da adequação do direito à realidade 

social, no sentido de colocar a pessoa humana como primado nas relações civis.  
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3 DA LAJE E O DIREITO DE MORADIA 

 

Dentre os problemas brasileiros a falta de moradia é um dos que mais reclamam a 

intervenção do Estado. O déficit habitacional é agravado pela escassez de recursos públicos que 

caso fossem destinados à população de baixa renda possibilitaria uma solução para essa 

problemática que se arrasta por décadas.  

As últimas informações apresentadas pela Fundação João Pinheiro22, datadas do ano de 

2015, produzidas com base nos dados de Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios 

(PNAD), elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstraram 

que o déficit habitacional estimado em números absolutos correspondia a 6,355 milhões de 

domicílios, dos quais 5,572 milhões, ou 87,7%, estão localizados nas áreas urbanas. Conforme 

dados coletados da mesma entidade houve um acréscimo do déficit habitacional nos domicílios 

urbanos, pois, em 2013, foi estimado em 5,010 milhões (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2016)23. O cálculo do déficit habitacional é elaborado levando em consideração fatores como: 

habitações precárias, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo 

nos domicílios alugados (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016)24. 

Por outro lado, em virtude da pandemia do Covid-19 e com intuito de demonstrar que a 

população mais vulnerável, moradora das favelas, ou dos assentamentos subnormais, são mais 

suscetíveis a contágio em razão da grande densidade habitacional. O IBGE25, fez um 

levantamento de dados sobre o número desses assentamentos, que são aglomerados de imóveis 

irregulares situados em áreas públicas ou privadas, os quais servirão de base para o censo 

demográfico de 2021, para tanto foi apurado que existiam no ano de 2019, 5.127.747 milhões 

de domicílios ocupados em 13.151 mil assentamentos subnormais no país. Essas comunidades 

estavam distribuídas por todos os Estados do País em 734 municípios, incluindo o Distrito 

                                                           
22 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2013-2014. Belo Horizonte. 2016. 92p. Centro 
de Estatística e Informações. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=76697 >. 
Acesso em 10 jan. 2021. 
23  FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2013-2014. Belo Horizonte. 2016. 92p. Centro 
de Estatística e Informações. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=76697 >. 
Acesso em 10 jan. 2021. 
24  FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2013-2014. Belo Horizonte. 2016. 92p. Centro 
de Estatística e Informações. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=76697 >. 
Acesso em 10 jan. 2021. 
25 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quase dois terços das favelas estão a menos de dois quilômetros de 
hospitais. Censo 2021.  Disponível em: https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/27728-quase-
dois-tercos-das-favelas-estao-a-menos-de-dois-quilometros-de-hospitais.html. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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Federal. Verifica-se, igualmente, um acréscimo de domicílios nessas comunidades, visto que o 

Censo demográfico de 2010, havia catalogado 3.224.529 domicílios em 6.329 aglomerados 

subnormais, em 323 cidades (CAMPOS, 2020).  

É sabido que a tutela do Poder Estatal não consegue alcançar e proteger todos os 

indivíduos. A omissão no cumprimento de direitos, como segurança, saúde, transporte, e em 

especial, o direito à moradia, reclamam ao poder público ações para a sua efetividade. A 

escassez de habitações se agrava no decorrer do tempo, e, por diversas razões, mas sobretudo, 

em decorrência do aumento demográfico nas grandes cidades, que é motivado pelo 

deslocamento de pessoas oriundas do meio rural para os grandes centros urbanos. Neste passo, 

o déficit da moradia nas grandes cidades é inegável. Assim, se requer, cada vez mais, a produção 

de políticas públicas para a solução dessa problemática.  

Ressalte-se, todavia, que a deficiência de habitação não acontece apenas no Brasil, em 

países desenvolvidos também está presente essa complexa situação. A autora Linda Maria de 

Pontes Gondim (2007, p. 311), assevera:  

 
[...] nenhum país capitalista - inclusive aqueles considerados desenvolvidos – 
conseguiu assegurar a toda a sua população o acesso a condições adequadas de 
habitação. Este fato é evidenciado pela existência de cortiços (“slums”) e moradores 
de rua nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa.  
 

Em um país como o Brasil que, historicamente, tem sido marcado por desigualdades 

sociais consolidadas ao longo do tempo, tem-se a favela como a maior demonstração que 

ratifica essa realidade. Nesse cenário o quantitativo de pessoas que residem nesses aglomerados 

tem crescido de forma exponencial, segundo o Censo 2010 do IBGE26, o Brasil tinha cerca de 

11,4 milhões de pessoas morando em favelas. Não se tem dados atualizados pelo IBGE, pois o 

novo censo ocorre a cada dez anos, portanto, deveria ter ocorrido em 2020, contudo, em razão 

da pandemia Covid-19 foi adiado para 2021, assim, em um estudo sobre o consumo nas favelas 

realizado no ano de 2020, denominado “Economia nas Favelas – Renda e Consumo nas Favelas 

Brasileiras”, desenvolvida pelos institutos Data Favela e Locomotiva e encomendada pela 

Comunidade Door, constatou-se que o Brasil possui 13,6 milhões de moradores nessas 

comunidades, que vivem em condições de moradias precárias, sem saneamento. Por outra 

forma, grande parte da população que vive em condições socioeconômicas desfavoráveis 

                                                           
26 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dia Nacional da Habitação: Brasil tem 11,4 milhões de 
pessoas vivendo em favelas. Agência Notícias IBGE. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/15700-dados-do-censo-
2010-mostram-11-4-milhoes-de-pessoas-vivendo-em-favelas. 
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termina por se concentrar em áreas periféricas dos grandes centros urbanos e nas capitais, 

muitas vezes sem acesso à saúde, educação de qualidade, transporte público adequado, cuja 

principal característica, além da ausência do Estado, é a ocupação ilegal do solo (BOEHM, 

2020). 

Nesses aglomerados de construções precárias, sem qualquer planejamento urbanístico, 

a moradia se firma em áreas ocupadas de terrenos públicos ou privados, geralmente situadas 

em morros, encostas, dunas, margens de rios, vias férreas, destituídos de qualquer saneamento 

básico e de equipamentos urbanos, vindo a impactar o meio ambiente. Nessas áreas não há 

demarcação de lotes, nem arruamento prévio, predominando a construção de moradias pelos 

próprios moradores (autoconstrução). Nesse cenário, a ausência do Estado proporciona uma 

consolidação de assentamentos informais em locais que não apresentam condições de 

habitabilidade, os quais dificultam ou até mesmo impossibilitam a regularização do imóvel, 

atrelado a essa situação, tem-se as rígidas regras do sistema cartorário com elevados custos para 

formalização da edificação de uma habitação o que leva as pessoas, na maioria pobres, à 

informalidade na compra e edificação do imóvel.  

Da necessidade de moradia, surgiu o direito de laje, ou seja, um direito informal criado 

e reconhecido em uma dimensão que coexiste com o sistema formal, em que construções são 

realizadas sobre imóveis preexistentes, geralmente por entes da mesma família, mas que em 

algum momento acabam por alienar este imóvel edificado: a laje. Neste caso, muitas vezes, 

senão em sua totalidade a propriedade do imóvel não está assegurada, sequer registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis, portanto totalmente à margem da lei. Diante disso, os próprios 

moradores se organizam e criam uma espécie de “escritório” onde tentam dar ar de formalidade 

a instrumentos particulares de compra e venda dessas unidades, fazendo as vezes de um 

“cartório”, totalmente informal e baseado na confiança mútua entre os vendedores e 

compradores (MELO, 2015). 

A informalidade, como será desenvolvida adiante, traz inúmeros problemas sociais, 

econômicos e jurídicos, como por exemplo, dificulta o acesso ao crédito, impossibilita 

juridicamente a aquisição dos direitos sucessórios, bem como limita o uso da coisa na hipótese 

de a laje passar a ser utilizada também para fins não residenciais, pois o fato de estar na 

informalidade do imóvel pode impedir a expedição de alvará de funcionamento da atividade 

comercial. 

 A coexistência entre o direito oficial e o direito não oficial nas comunidades carentes 

foi objeto de estudo do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que em sua pesquisa de 

doutorado constatou esse fenômeno que chamou de pluralismo jurídico. É nesse sentido que a 
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autora Fabiana Marion Splenger (2012, p.213) evidencia que na ausência do poder estatal cria-

se um ambiente propício para o nascimento de forças paralelas:  

 
Dessa forma, cada vez que o Estado e o direito Oficial perdem espaço, seja por sua 
ineficiência, inaplicabilidade ou morosidade de aplicação, o Direito não oficial se 
insurge e ganha força como meio de tratamento de conflitos. Assiste-se a um paulatino 
abandono do Direito “como ele é” para atribuir valor a um novo Direito, oficialmente 
não legitimado.  

                

Assim, para atender a falta de políticas públicas habitacionais e diante da evidente 

ausência de atuação estatal, surgem práticas sociais e regras informais para regular o direito à 

moradia, produzindo um “direito vivo, que surge no seio da própria sociedade, apresentando, 

às vezes maior legitimidade do que os atos normativos emanados das instituições públicas” 

(CARVALHO, 2013, p.16). Como exemplo pode-se pontuar que muitos dos conflitos sobre a 

posse da terra e da construção de imóveis nas favelas, os quais em sua maioria são erguidos à 

margem da lei, em confronto com o direito dito oficial, são muitas vezes resolvidos 

internamente dentro da própria comunidade por meio das associações de moradores 

(CARVALHO, 2013).  

Ciente de toda a problemática e da necessidade de regularização dessa situação, e com 

a missão de fazer cumprir o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, bem 

como garantir tutela estatal sobre o direito à moradia, o direito de laje foi regulamentado pela 

Lei n. 13.465/2017, como uma forma do Estado efetivar a regularização fundiária nas áreas 

periféricas dos grandes centros urbanos, conferindo proteção jurídica necessária às transações 

que tenham por objeto as lajes. Nessa percepção, passa-se a discorrer no próximo tópico sobre 

a urbanização no Brasil, e como se processou as modificações do espaço territorial nas grandes 

cidades resultante do crescimento desordenado dos assentamentos informais.  

 

3.1 A URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

  

De início cumpre discorrer o modo como se desdobrou a urbanização no Brasil. Ao 

longo dos anos a sociedade brasileira tem sofrido diversas modificações, especialmente no que 

tange a ordenação do espaço territorial de suas cidades. Essa dinâmica denomina-se 

urbanização que no Brasil se sucedeu por meio de um processo paulatino de crescimento da 

população urbana, atrelada a diversos fatores econômicos, políticos e sociais.   

O desenrolar do processo de urbanização no Brasil passa por três fases, a primeira tem 

seu início no período colonial e se encerra após a revolução de 1930. A segunda fase se 
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identifica com o período da industrialização brasileira, que se conta a partir de 1930 e se encerra 

com a década de 70, e por último, a terceira fase, tem seu começo com a globalização e a 

retração da economia brasileira e perdura até os dias atuais (MARICATO, 2003). 

Na primeira fase da urbanização não havia uma perfeita distinção de trabalho entre a 

cidade e o campo, o desenvolvimento do espaço territorial estava voltado para o comércio de 

produtos agrícolas, como o açúcar, o algodão e o café27. 

Com a crise cafeeira, após 1930, e a industrialização do país, e os ciclos migratórios, 

mudaram os padrões de urbanização do país, atraindo trabalhadores rurais para as cidades, 

propiciando um aumento na malha urbana brasileira, esse fenômeno se dá até a década de 70. 

Já na terceira fase, ocorre uma grande transformação com o aumento da população urbana que 

supera a rural. Esse fenômeno, caracterizador da terceira fase da urbanização, está comprovado, 

pois, segundo estudos do IBGE (2013)28, em 1940, 12,8 milhões de pessoas residiam no meio 

urbano, representando 31,3% dos habitantes da nação, em 2000, tem-se 137,9 milhões 

indivíduos morando no meio urbano, o que representa 82% do total. Esse aumento de 

aglomeração urbana, infelizmente, se processou de forma truncada e desarticulada, 

concentrando pessoas em pouco espaço territorial, aliado a um incipiente crescimento 

econômico, gerando diversos problemas estruturais.  No censo realizado em 2010, constatou-

se que a população brasileira conta um total de 190,7 milhões de pessoas, residindo no espaço 

urbano 160,8 milhões de pessoas, equivalente a 84,35% dos habitantes, denota-se, portanto, o 

permanente crescimento da urbanização (IBGE, 2011)29.   

Nesse contexto, Ermínia Maricato (2003) adverte diversas problemáticas sociais, entre 

elas, a de que o processo de urbanização brasileiro se apresenta como uma máquina de produzir 

favelas e agredir o meio ambiente, deixando evidente que a busca do imigrante por 

oportunidades financeiras e ascensão social, na verdade, impactou na moradia, revelando a 

dificuldade na sua concretização. Por outro lado, o legislador vem almejando solucionar essa 

complexidade do déficit habitacional há bastante tempo, para tanto instituiu diversas leis, por 

exemplo a Lei do Estatuto da Cidade (lei n. 10.257/2001), a Lei do Sistema Nacional de 

                                                           
27 Pinheiro, Karísia. Bases teóricas gerais sobre urbanização no brasil. Revista de Desenvolvimento Econômico -
RDE Ano IX • Nº 15 • Janeiro de 2007 • Salvador, BA, p.63. 
28 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Estudo revela 60 anos de transformações sociais no país. Agência 
Notícias IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/13300-
asi-estudo-revela-60-anos-de-transformacoes-sociais-no-pais. Acesso em: 20 dez. 2020. 
29 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010: população do Brasil é de 190.732.694 pessoas. 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/13937-asi-censo-
2010-populacao-do-brasil-e-de-190732694-pessoas. Acesso em: 10 jan. 2021  
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Habitação de Interesse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/05), a Lei que regulamentou a Concessão 

de Uso Especial para fins de moradia (Lei n. 11.481/07), a Lei do programa Minha Casa Minha 

Vida  (Lei n. 11.977/09), a Lei da Regularização Fundiária Urbana e Rural (Lei n. 13.465/17), 

e mais recentemente a Lei que criou o programa da Casa Verde Amarela (Lei n. 14.118/21). 

Todos esses textos legais trazem instrumentos que almejam efetivamente materializar a 

regularização fundiária do espaço urbano de forma a concretizar um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade, justa livre e solidária.  

Por outro lado, o ordenamento jurídico brasileiro não vem acompanhando, após décadas 

de crescimento populacional urbano intenso, a realidade da ordem urbana e social das cidades. 

Nesse ponto as palavras de Boaventura Santos, traduz bem a expectativa das pessoas e a 

realidade do território urbano resultante do processo de urbanização ocorrida nas grandes 

cidades e que retrata a desigualdade social, promovida pela segregação territorial.    

 
A salvação parecia estar nas cidades, onde o futuro já havia chegado. Então era só vir 
para elas e desfrutar de fantasias como emprego pleno, assistência social 
providenciada pelo Estado, lazer, novas oportunidades para os filhos. Não aconteceu 
nada disso, é claro, e, aos poucos, os sonhos viraram pesadelos. (SANTOS, 1993, p. 
2). 

 
Nesse contexto, as cidades brasileiras, nas décadas primeiras do século XX, eram vistas 

como sinônimo de crescimento e modernidade. No entanto, no final do século XX, essas 

mesmas cidades brasileiras retratam a violência, a poluição nos rios, o trânsito caótico, e a 

prosperidade antes existente se esvai, a periferia cresce mais que os núcleos centrais dos 

municípios. As áreas periféricas apresentam altas concentrações de habitantes ocupando o solo 

de forma desorganizada em extrema pobreza (MARICATO, 2003).  

Percebe-se, portanto, uma certa condescendência do Poder Público em relação as 

ocupações ilegais do espaço urbano nas grandes cidades, ou pelo menos uma apatia no 

enfrentamento dessa questão. Por fim, esse mecanismo de ocupação, levando em conta a 

migração de indivíduos das áreas rurais para as cidades ao longo do século XX, que se 

instalaram ilegalmente, a carência de recursos que impossibilita o acesso ao mercado 

imobiliário, assim como a ausência de políticas públicas habitacionais, desaguou em um painel 

de amontoados de residências, construídas de forma precária, muitas delas em áreas de 

preservação ambiental. 

 Por outro lado, cabe, em maior parte, ao poder municipal, conforme o inciso VIII do 

art. 30 da Carta Política de 1988, controlar o uso e a ocupação do solo urbano30, ao qual foi 

                                                           
30 Art. 30. Compete aos Municípios: VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
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delegado constitucionalmente essa competência. Contudo, o que se sucede continuamente é a 

consolidação das ocupações ilegais, formando os assentamentos informais ou favelas, carentes 

de serviços básicos e infraestrutura urbana, com graves impactos ambientais. Dessa forma a 

carência de alternativas habitacionais, seja não havendo a oferta por meio do mercado 

imobiliário, seja pela inexistência de políticas públicas é, evidentemente, o vetor que 

impulsiona a dinâmica da ocupação ilegal e predatória da terra urbana.  

Apesar da gravidade do fenômeno da informalidade no acesso à habitação, durante 

muito tempo no Brasil os moradores dessas comunidades não contavam com políticas urbanas 

para regular o espaço territorial.  A forma de organização das cidades, somente foi objeto de 

políticas urbanas a partir da Constituição Federal de 1988, com o princípio da função social da 

propriedade, embora esse princípio figurasse nas constituições brasileiras desde 1934, 

(MATTOS, 2003, p.38), e depois com a Lei n. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade - legislação 

que instituiu instrumentos de regularização fundiária aptos a transformar essa situação. 

  

3.1.1 A regularização fundiária urbana 

  

         No processo de organização do espaço urbano, a regularização fundiária urbana passou a 

ser uma das diretrizes da política urbana que tem por finalidade a ordenação das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana. Marcos Rennó Siqueira Antunes (2017) traz o motivo pelo 

qual surgiu a regularização fundiária urbana e da sua importância para o respeito ao Estado 

Democrático de Direito: 

 
A regularização fundiária urbana surgiu como uma solução do Poder Público às suas 
omissões pretéritas em que se “avalizou” o crescimento desordenado das cidades. Esse 
crescimento desordenado da cidade se traduz em um problema complexo: se inicia 
com a violação de diretrizes urbanísticas culminando na instabilidade do direito de 
propriedade.  [...] trata de medidas amigáveis, de um entendimento cada vez mais 
consolidado na sociedade de que se toda a população não estiver provida do mínimo 
existencial não se pode falar em legitimidade do Estado Democrático de Direito. 
(ANTUNES, 2017, p.3). 
 

Além do mais, é medida que visa formalizar juridicamente e dar maior proteção àquele 

imóvel que apresenta irregularidade dominial, ou seja, se refere àquele terreno público ou 

privado, que não apresenta qualquer título que lhe dê garantia jurídica sobre a posse exercida 

no imóvel ocupado.  Outra diretriz da política urbana consiste em adotar medidas urbanísticas, 
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ambientais, administrativas e patrimoniais na regularização fundiária que se processa nos 

núcleos urbanos não informais.  

No âmbito urbanístico implica a integração da cidade informal à cidade formal 

melhorando as condições de infraestrutura, de acessibilidade, de mobilidade e de 

disponibilidade de serviços públicos. No aspecto ambiental busca melhoria das condições do 

meio ambiente, incluindo o saneamento, o controle de risco de desastres naturais, a preservação 

e a recuperação da vegetação e o decurso d´água. A regularização administrativa e patrimonial 

trata do reconhecimento do direito à moradia, por meio de títulos registrados em cartório de 

imóveis. 

A regularização fundiária urbana, tem por objeto a propriedade imobiliária, voltada 

especificamente para a moradia, mas na leitura de José Isaac Pilati (2011, p.107) também é 

cabível para o comércio e a indústria: 

 
A propriedade urbana é destinada à moradia, comércio e indústria; conta com infra-
estrutura urbanística básica e cumpre função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 2º da 
CRFB), que é participativo (Lei 10.257/01). (PILATI, 2011, p.107). 
 

Logo, vê-se que a propriedade urbana regrada no artigo 182 da Constituição Federal e, 

posteriormente, no Estatuto da Cidade, elevou a posição da regularização fundiária urbana não 

apenas à simples entrega do “papel da casa”, mas de um procedimento complexo, pelo qual se 

almeja a inclusão social dos moradores, aliada à aproximação do ideal de uma cidade formal, 

obedecendo-se a critérios urbanísticos e ambientais, e desta forma procurando atenuar o caos 

urbano (ALVIM e CAMBLER, 2014). 

Nessa esteira, é notório que a regularização fundiária urbana é um procedimento que 

busca alcançar a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, aliado ao 

cumprimento do princípio constitucional da função social da propriedade, e, por conseguinte, a 

função social das cidades, com o objetivo de que se processem as chamadas funções 

urbanísticas do imóvel, de viabilizar moradia, o trabalho, a circulação e a recreação 

(CARDOSO, 2008, p.65).   

Registre-se, por oportuno, que no Brasil, a agenda da regularização fundiária tem seu 

início com o Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, o qual tratou de regulamentar a 

questão do parcelamento do solo para fins urbanos e rurais, e posteriormente foi derrogado pelo 

Decreto-lei 201/67, no que se refere apenas ao parcelamento do solo urbano. Com a 

promulgação da Lei n. 6.766/79, previu-se a possibilidade de a municipalidade dispor sobre a 

regularização dos loteamentos e dos desmembramentos executados fora dos parâmetros legais 
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ou em desacordo com as determinações administrativas.  O novo comando legal teve o intuito 

de evitar prejuízo aos adquirentes dos lotes, bem como aos critérios de desenvolvimento urbano, 

no entanto não teve o condão de implementar as exigências que a regularização fundiária urbana 

demandava do poder público municipal, pois apenas dispôs sobre a divisão de lotes e 

desmembramentos, nada prevendo a respeito da função social da propriedade e das ocupações 

existentes (MACEDO, 2016). 

Nesse ponto, destaca-se que na atualidade não mais se admite que a propriedade 

imobiliária seja subutilizada ou não utilizada, ao contrário, impõe-se que cabe ao proprietário 

dar bom uso ao seu imóvel, atendendo aos seus interesses particulares e os da coletividade. 

Nesse contexto, restou evidente que a Constituição Federal de 1988 no artigo 18231 fez surgir 

um marco legal para as cidades brasileiras, e mais adiante, com a aprovação da lei n. 

10.257/2001, que elegeu a municipalidade como protagonista na execução das políticas 

urbanas, atribuiu-lhe a competência para legislar sobre o tema. 

Desta feita, coube a Lei n. 10.257/01 a previsão das normas gerais da política urbana no 

país, denominada de Estatuto da Cidade, regulamentando o artigo 182 da Constituição Federal 

de 1988, que dispõe sobre a função social da propriedade, subordinando o exercício do direito 

de propriedade ao cumprimento desta função, bem como a forma de atuação dos Municípios na 

implementação das políticas urbanísticas por meio do plano diretor. Assim, pode-se afirmar que 

a aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade exige do proprietário 

do imóvel, previamente, uma atuação em benefício da coletividade, da segurança, do bem-estar 

de todos, bem como do equilíbrio ambiental32. Contudo, tais atitudes, poderão se revestir de 

uma forma positiva ou negativa, mas sempre em prol do bem comum. 

Para a Professora Magnólia Guerra, o comportamento do proprietário na utilização da 

propriedade, seja positivo ou negativo, deve sempre ser exercido em perfeita correspondência 

com sua função social. Para alguns doutrinadores a situação hipotética do proprietário que 

mantém seu imóvel fechado à espera da valorização, enquanto se propaga o déficit habitacional 

é o exemplo do imóvel que não cumpre sua função social, pois apenas serve ao seu proprietário 

e não a coletividade (GUERRA, 2007). 

                                                           
31 BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. . In: https://www.planalto.gov.br/ 
32 Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado 
o previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
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Como mais uma tentativa do legislador de concretizar a regularização fundiária urbana, 

e, por conseguinte possibilitar o direito à moradia às famílias que compõem a “cidade informal”, 

o Estatuto da Cidade trouxe em seu bojo diversos instrumentos postos à disposição do 

Município que permitem intervir nas cidades e na propriedade privada. Entre essas formas de 

intervenção pode-se citar o plano diretor, instrumento exigido para toda cidade com mais de 

20.000 habitantes, com a finalidade de regular a urbanização, possibilitando formas de combate 

à ilegalidade e à especulação imobiliária.  

O autor Nalini (2014) esclarece como o plano diretor pode ser utilizado contra a 

especulação imobiliária, seja por meio do parcelamento, edificação ou por utilização 

compulsória de um imóvel ou ainda por meio do IPTU progressivo, medida que obriga o 

proprietário a funcionalizar sua propriedade imobiliária. Merece destaque na composição do 

arcabouço jurídico da Regularização Fundiária Urbana, a lei que criou a gratuidade do primeiro 

registro decorrente da regularização fundiária, a Lei n. 10.931/2004 (Brasil, 2004) e a aprovação 

da Lei n. 11.977/2009 (Brasil, 2009), que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida  

vindo a introduzir diversos regramentos na intenção de aperfeiçoar o processo fundiário, 

definindo dois tipos de regularização fundiária: a de interesse social dirigida aos assentamentos 

irregulares ocupados por população de baixa renda e de interesse específico, aplicada aos 

espaços irregulares que não são de interesse social.  

Por fim, foi aprovada a Lei n.13.465/2017, que além de revogar alguns dispositivos da 

Lei n..11.977/2009, trouxe vários institutos para disciplinar a regularização fundiária urbana, 

entre eles a criação de um novo direito real, chamado direito real de laje, objeto desse estudo 

que regulamenta em âmbito nacional as construções conhecidas no cotidiano das cidades 

brasileiras como “laje”.    

Em síntese, a agenda contemporânea da regularização fundiária urbana no Brasil nasce 

provavelmente com o Decreto-lei 58/35, mas tem suas raízes profundas fincadas apenas na 

Constituição Cidadã de 1988, que destacou o artigo 182 para dispor sobre a política de 

desenvolvimento urbano, ordenando as funções sociais da cidade e o bem-estar de seus 

habitantes. Posteriormente foi aprovado o Estatuto da Cidade e, mais recentemente, o Governo 

Federal a partir de um novo marco legal aprovou a Lei 13.465/2017, que busca desburocratizar 

e simplificar o processo de regularização fundiária urbana.  

Anote-se que o novo marco legal da regularização fundiária trouxe diversas 

modificações como a introdução do direito real de laje no ordenamento jurídico brasileiro; 

novas modalidades de condomínio: o condomínio de lotes e o condomínio urbano simples; 

alterou a legitimação da posse e o usucapião extrajudicial decorrente da Lei n. 11.977/09, 
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revogando todo o capítulo do programa Minha Casa, Minha Vida; regulamentação de bens 

vagos, para o caso de abandono (art. 1.276 do Código Civil); alterações nos procedimentos 

relativos à alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, facilitando o recebimento dos 

créditos; as modificações na Medida Provisória n. 2.220, que trata da concessão especial de 

uso; alterações da Lei n. 9.636/1998, que trata da alienação de bens imóveis da União, 

facilitando a extinção da enfiteuse sobre terras da Marinha, por meio da remição; introdução de 

políticas para Regularização Fundiária Urbana (REURB); e introdução do instituto da 

legitimação fundiária.  Contudo, já está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de Lei 

n. 413/2020, que altera o atual processo de regularização fundiária.   

Reafirme-se que o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) vem a ser um microssistema 

que reúne os regramentos do direito urbanístico, voltados em prol da concretização da função 

social da propriedade, em benefício do bem coletivo ambiental e do bem-estar do cidadão. Traz 

também em seu texto diversos instrumentos para a implementação da ordenação do espaço 

urbano e da regularização fundiária, são normas impositivas que obrigam ao proprietário, 

sujeitando-lhe a obediência sob pena de incidir sob os ditames da lei. 

Tem como objetivo estabelecer as diretrizes da política urbana do país, impulsionando 

e regulamentando o artigo 182 da Constituição da República, e desta forma contribuindo para 

regular o adequado uso da propriedade imobiliária, por meio do controle da ocupação do solo, 

do parcelamento, e da edificação compulsória, afastando a subutilização do solo e a especulação 

imobiliária (CARDOSO, 2008).    

Tem seu fundamento na Constituição, e a partir de então, inaugura uma nova feição na 

legislação fundiária urbana, uma vez que, antes, no âmbito Federal, a Lei 6.766/79 era uma das 

únicas legislações vigentes para regulamentar a utilização do solo urbano. Sua entrada em vigor 

se dá antes do Código Civil de 2002, e não traz em seu bojo nada que se refira ao direito de laje, 

apesar desta espécie de moradia ser algo que já fazia parte do cotidiano brasileiro há algumas 

décadas; por outro lado, prevê o instituto da superfície, um direito real que muito se assemelha 

ao recente direito de laje, o que seria talvez o embrião dessa nova feição imobiliária, somente 

recentemente introduzida no ordenamento jurídico brasileiro.  

Partindo do princípio que a regularização fundiária tem como objetivo o melhor 

aproveitamento do solo urbano e buscando alternativas para contemplar aqueles habitantes que 

residem em aglomerados urbanos no entorno das grandes cidades, Magnólia Guerra (1981, 

p.93-94), bem antes da previsão no Estatuto da Cidade já tecia considerações sobre a melhor 

forma de aproveitamento do solo urbano, tomando como exemplo o direito de superfície: 
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[...] a Municipalidade, quando urbaniza novas áreas que não são de sua propriedade 
dominial, poderá fazer uso do direito de superfície para transferir o uso do solo àqueles 
que ali queiram edificar, evidentemente que cumprindo as destinações do 
planejamento urbano. É que, além de vantagens com as de evitar a especulação 
imobiliária e da acessibilidade de edificação de suas habitações para um maior número 
de pessoas, o direito e superfície possibilita melhor racionalização do solo urbano. 
Manter a propriedade pública de determinados solos urbanos é política de grande 
relevância, por permitir à Municipalidade atualizar sempre a sua utilização do solo 
que for sendo sentida pela comunidade, na projeção espaço-temporal.  
              

Trata-se, pois, de uma lei que foi aprovada após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, e como já dito, antes do Código Civil vigente, essa junção de normas possibilitou o 

fortalecimento do princípio constitucional da função social da propriedade e a sua premente 

efetivação, como forma de concretizar o Estado Social Brasileiro. Raquel Rolnik, em 

comentário à Lei n.10.257/01 (Estatuto da Cidade), dispõe:  

 
Encarregada pela constituição de definir o que significa cumprir a função social da 
cidade e da propriedade urbana, a nova lei delega esta tarefa para os municípios, 
oferecendo para as cidades um conjunto inovador de instrumentos de intervenção 
sobre seus territórios, além de uma nova concepção de planejamento e gestão urbanos. 
(ROLNIK, 2001, p.5).  
  

Destaca-se, por oportuno, os diversos instrumentos trazidos pela Lei n. 10.257/2001, no 

intuito de regularizar o solo urbano, estabelecendo diretrizes, entre eles, o Plano Diretor, o 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; o IPTU Progressivo no Tempo; a 

Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública; o Direito de Superfície; o 

Direito de Preempção; a Outorga Onerosa do Direito de Construir; a Transferência do Direito 

de Construir; as Operações Urbanas Consorciadas e o Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Importante também, ressaltar, a atuação dos Municípios na tarefa de efetivação dos 

objetivos da Lei n. 10.257/2001, pois cabe ao ente municipal a elaboração do plano diretor. Nas 

palavras de Edésio Fernandes (2002, p.9), o Estatuto da cidade: 

 
[...] tem quatro dimensões fundamentais, quais sejam: consolida a noção da função 
social e ambiental da propriedade e da cidade como marco conceitual jurídico-político 
para o Direito Urbanístico; regulamenta e cria novos instrumentos urbanísticos para a 
construção de uma ordem urbana socialmente justa e inclusiva pelos municípios; 
aponta processos político-jurídicos para a gestão democrática das cidades; e propõe 
instrumentos jurídicos para a regulamentação fundiária dos assentamentos informais 
em áreas urbanas [...]. 
 

Pode-se afirmar que o Estatuto da Cidade estabeleceu as diretrizes gerais para uma 

política de urbanização a ser executada pelo Poder Público Municipal, o qual deve primar pela 

ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como o equilíbrio 

ambiental das cidades, buscando evitar ou pelo menos minorar o caos urbano. 
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Como exemplo da problemática do caos urbano no Brasil, diversas capitais no País 

exemplificam bem a desordenação territorial. A autora Kênia Rios (2014, p. 29) afirma as 

razões para o caótico espaço urbano na cidade de Fortaleza, a atual quinta maior capital em 

população, durante a seca de 1932.  

 
Em 1932, os trens despejavam os flagelados na parte da cidade que ficava mais 
próxima do mar, onde localizavam-se as últimas estações férreas de Fortaleza. Desse 
modo, muitos retirantes erguiam seus casebres nas proximidades da praia. Esse 
aspecto ajuda a entender o processo de constituição das primeiras favelas de Fortaleza. 
Grandes favelas ainda hoje permanecem às margens da fachada marítima. (RIOS, 
2014, p. 29). 
 

Nessa época Fortaleza se desenvolvia de costas para o mar. Os terrenos próximos a praia 

não eram valorizados, assim, os migrantes, como única alternativa ali, construíam suas 

habitações. Surgem, então, as primeiras favelas de Fortaleza, nos bairros do Pirambu, litoral 

Oeste, Mucuripe, litoral Leste e Lagamar, às margens do Rio Cocó, dessa forma, alterando o 

espaço urbano da cidade, por meio de construções de habitações precárias ocupadas pelos 

segmentos mais carentes (SILVA, 1992). Essas comunidades permanecem atualmente fazendo 

parte do cenário da cidade em áreas consideradas “favelizadas”, ou seja, são aglomerados que 

com suas moradias fizeram parte do processo de formação da cidade, se consolidaram ao longo 

dos anos, mas continuam apresentando as mesmas características de vulnerabilidade.  

Outro ponto que acentuou o processo de “favelização” da Cidade de Fortaleza foi o 

surgimento de novos espaços industriais a partir da instalação do porto do Mucuripe, em 1930, 

e o crescente processo de industrialização que se desenvolveu até a década de 70 

(CARVALHO, 2019). Percebe-se, portanto que a moradia informal nas áreas de favelas se 

desenvolve no entorno do desenvolvimento industrial e da construção de novas infraestruturas, 

como as vias férreas. No entanto, acrescenta a autora Camila Aldigueri (2007), que há outros 

fatores que intensificam a “favelização”: a especulação imobiliária, o baixo nível econômico 

dos moradores dessas comunidades, a relação com as migrações e o rápido crescimento 

populacional. Assim a forma especulativa de ocupação do solo urbano, se constitui pelo 

aumento nos valores dos terrenos decorrente da execução de obras de infraestrutura e de 

pavimentação de vias, impedindo que o migrante adquira legalmente o terreno em local 

adequado e satisfatório.  

Por oportuno, registre-se que ao se mencionar a “favelização”, remete-se logo ao 

crescimento populacional decorrente da migração, porém esse fenômeno social possui diversas 

causas, além das já citadas. O baixo nível socioeconômico dos migrantes que ao chegar à cidade 

vindos do campo a procura de emprego e de melhores condições de vida, sem nenhuma 
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qualificação ou raras vezes insuficiente, a terra que encontravam que não lhes era acessível, 

pois não possuíam capacidade de pagar por esses terrenos, permanecendo para esse segmento 

da população, inacessíveis, são razões que somadas justificam a “favelização”. De forma que 

essa conjuntura os empurrava para a construção de suas próprias casas ou barracos, que eram 

edificados em terrenos alagados, em terrenos públicos ou privados desocupados, ou ainda em 

terrenos baldios ou mesmo na encosta de morros. 

Fortaleza é uma das maiores e mais importantes cidades do país. Segundo o Censo 

demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)33, Fortaleza é 

uma das mais importantes metrópoles do país. Concentra em seu território mais de 50% da 

população urbana do Estado do Ceará, e centraliza a maioria das atividades econômicas do 

estado, em especial as relacionadas ao setor do comércio e do turismo (IBGE, 2020). 

Voltando os olhos para a problemática da “favelização” na cidade de Fortaleza constata-

se que a exemplo de outras cidades a realidade urbanística vivenciada na quinta maior Capital 

em população não é diferente do suportado nas demais Metrópoles do País. O desenvolvimento 

econômico desigual e excludente resulta em um crescimento urbano desordenado e precário, 

gerando espaços contrastantes nas cidades. Nesse cenário a “favelização” se apresenta como a 

principal resultante na forma deficitária de construção das habitações. 

 
[...] a favela ficou também registrada oficialmente como a área de habitações 
irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, sem esgotos, sem 
água, sem luz. Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de seus habitantes e 
do descaso do poder público, surgiram às imagens que fizeram da favela o lugar da 
carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos sentimentos humanitários, do perigo 
a ser erradicado pelas estratégias políticas que fizeram do favelado um bode expiatório 
dos problemas da cidade [...]. (ZALUAR e ALVITO, 2006, p. 7-8). 

                                                             

Não resta dúvida que a questão habitacional revela uma das maiores contradições entre 

a cidade formal e a cidade informal (favelas). Em Fortaleza, recente estudo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)34, numa espécie de preparativo para a 

operação do Censo 2020, adiado para 2021 em razão da pandemia, chegou-se à conclusão que 

somente na cidade de Fortaleza, são 187.167 famílias nessas condições, o equivalente a 23,56% 

dos lares da capital, a antecipação desses resultados busca fornecer informações para o 

                                                           
33 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conheça Cidades e Estados do Brasil. Brasília, 2021. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ Acesso em: 20 dez. 2020. 
34 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aglomerados Subnormais 2019: Classificação preliminar 
e informações de saúde para o enfrentamento à COVID-19. Disponível: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101717_notas_tecnicas.pdf.Acesso em: 10 jan. 2021.  
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enfrentamento da Covid-19. O índice a coloca como a quinta cidade brasileira entre aquelas 

com mais de 750 mil habitantes e a sétima capital do País com maior proporção de domicílios 

nos chamados aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios ocupados (IBGE, 

2020). 

Para o IBGE a classificação dos aglomerados subnormais são definidos como ocupações 

do espaço urbano nos quais os domicílios foram construídos em terrenos públicos ou 

particulares alheios, caracterizados por, pelo menos, um destes fatores: precariedade de serviços 

públicos; urbanização fora dos padrões e restrição de ocupação (IBGE, 2020). 

Os censos realizados pelos órgãos oficiais, desde os anos 70 até a atualidade, atestam 

um aumento no crescimento das favelas como forma de moradia, como na cidade de Fortaleza 

(ALDIGUERI, 2007). Assim, nos principais mapeamentos de favelas em Fortaleza, realizados 

em 1973, 1991 e 2011, fica nítido que a expansão do processo de “favelização” se dá de forma 

ascendente ocorrendo nas sobras de terrenos, nas proximidades de rios e lagoas, nos eixos das 

vias férreas e nas áreas de dunas e faixa de praia.  

Registre-se na presente pesquisa o site Fortaleza 2040, que se refere a um projeto que 

objetiva planejar o futuro da Capital Cearense, promovendo o desenvolvimento sustentável e, 

ao mesmo tempo, preparar Fortaleza para os grandes desafios das próximas décadas, adotando-

se estratégias a curto, médio e longo prazo, que orientam as ações do poder público e do setor 

privado “para a construção de uma cidade com alta qualidade de vida e ampla oportunidade de 

negócios”35. Foi lançado no ano de 2015 e se apresenta como um plano não do Governo 

Municipal, mas de toda sociedade fortalezense, e indica além de diversos estudos nas áreas 

urbanísticas, sociais e econômicas, as condições precárias de moradia nas áreas de ocupação 

irregular, onde pode ser verificado o acelerado crescimento de favelas na Capital cearense como 

se vê no quadro abaixo:  

 

Quadro 1 – Crescimento das favelas em Fortaleza – CE 

ANO NÚMERO DE 
FAVELAS 

NÚMEROS DE PESSOAS E 
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO 

 
FONTE DE DADOS 

1973 81 205 MIL/ 20% DA POP. MUNICIPAL PEQUENO E FREITAS 2011 

1991 314 432 MIL/30% DA POP. MUNICIPAL PEQUENO E FREITAS 2011 

 
2012 

 
622 

 
711MIL/29% DA POP. MUNICIPAL 

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO 
E INTERESSE SOCIAL DE 
FORTALEZA 

                                                           
35http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/assets/files/publications/fortaleza2040_caderno_de_trabalho_bairro
s_17-08-2015.pdf 
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IPLANFOR -Instituto de Planejamento de Fortaleza – outubro de 201536. 

 

Assim, a vulnerabilidade social nas favelas superpõe-se à vulnerabilidade ambiental, 

delineando espaços de vulnerabilidade socioambiental que tem nas áreas de risco sua maior 

expressão. Por fim, é preciso destacar que a “favelização” é um processo histórico que está 

diretamente atrelada a urbanização e a industrialização, e que se aprofunda com a expansão 

metropolitana.  

Ainda, sobre a sistemática da Regularização Fundiária urbana, se buscou evoluir além 

dos conceitos37 incertos da Lei n.10.257/2001 e da Lei n. 11.977/09, que no último caso foi 

revogado pela Lei n. 13.465/17, a partir da qual firmou-se o entendimento que somente com o 

imóvel regularizado por completo, ou seja, área construída e terreno, ambos dentro da 

legalidade, a regularização fundiária urbana estaria finalizada. Não se pode olvidar da 

importância da regularização fundiária, visto que deve ser compreendida como meio hábil, 

interdisciplinar de beneficiar econômica e socialmente seus destinatários.  

Destarte, Romanelli (2008, p. 108) sintetiza que a Regularização Fundiária nos 

assentamentos informais deve vir acompanhada de políticas públicas de cunho social:  

 
Verifica-se que regularizar não compreende somente fornecer título da terra, de forma 
definitiva ou precária, mas sobretudo conferir à população condições de vida digna, 
com acesso a equipamentos urbanos, integrando-a, de forma linear, à comunidade 
local. Significa que regularizar uma ocupação irregular é cicatrizar uma ferida causada 
por várias doenças, provenientes do próprio homem. 
 
 

Desta forma, a regularização fundiária deve assegurar ao indivíduo mínimas condições 

de existência e o proveito de uma vida digna, devendo alcançar o maior número de pessoas 

possível, proporcionado ações que promovam a saída delas da informalidade e tenham acesso 

ao mercado formal por meio de subsídios de programas governamentais. Somando-se ao viés 

social uma perspectiva econômica, porquanto a regularização fundiária não pode apenas ser 

voltada para o fim único e exclusivo de garantir moradia para os mais vulneráveis. Ela se 

                                                           
36https://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/assets/files/publications/fortaleza2040_relatorio-das-zeis_14-10-
2016.pdf. 
37  Art. 2º, XIV, da Lei n. 10.257/01 – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 
baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; Art. 46 da Lei n. 11.977/09 A 
regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à 
moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado((Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017). 
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apresenta como mecanismo essencial para o desenvolvimento econômico das cidades e do País 

como um todo.  

Nesse cenário foi diagnosticado que existe um universo dentro das favelas brasileiras 

de imóveis que se sobrepunham uns aos outros, no qual se é utilizado a estrutura do imóvel-

base, porém as unidades sobrepostas são autônomas entre si. Tal realidade constatada pelo 

Poder Público, levou o legislador a inserir no ordenamento jurídico um novo direito real: o 

direito de laje, que veio permitir a adequação edilícia de unidades sobrepostas no meio jurídico, 

permitindo, conforme será visto, um registro imobiliário de essencial importância social, 

econômico e jurídico.        

 

3.1.2 A realidade urbanística da utilização da laje  

 

No Brasil contemporâneo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, 

conforme já explicitado em tópico anterior, houve intenso crescimento urbano informal, 

gerando a consolidação de novos assentamentos clandestinos e irregulares, geralmente através 

de moradia em favelas ou através da residência autoconstruída nos loteamentos ilegais 

periféricos. 

Do crescimento desordenado, da expulsão da população carente para áreas periféricas, 

da formação de cortiços e favelas, e da necessidade de maior aproveitamento do solo, com seu 

espaço aéreo e subsolo, surgiu no mercado imobiliário, amplamente negociado, vários bens 

com denominação própria: “barracão” “puxadinho”, “laje alta”, “laje baixa”. São 

nomenclaturas que condizem com o uso da parte do fundo ou das laterais do terreno, ou da parte 

de cima da laje já construída, ou da parte inferior da laje: construções que são improváveis para 

a aquisição formal da propriedade, tão pouco tem a configuração de um condomínio edilício, 

tendo em vista, a legislação vigente. 

Portanto, a noção de direitos advindos do uso da laje parte do pressuposto de que a laje 

é a construção primeira, a que dá base a outras construções, seja acima ou abaixo dela, o que 

por si só já desautoriza a ideia já formada na linguagem dos dicionários e daquela conhecida 

popularmente, que a laje é um “puxadinho”. O fato é que o mercado habitacional informal em 

torno do uso desordenado do solo existe, tem sido decisivo na configuração das cidades 

brasileiras nas últimas décadas. Portanto, é nesse contexto que inúmeras famílias tem a sua 

moradia, digna ou não. 

Nesse cenário se apresenta a positivação do direito real de laje, primeiro com a edição 

da Medida Provisória n. 759, que dispunha entre outras coisas, sobre a regularização fundiária 
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urbana e rural, e inseriu através de seu artigo 25, o inciso XIII no rol do artigo 1.225 do Código 

Civil de 2002, e previu, pela primeira vez o direito de laje. A citada Medida Provisória também 

alterou o Código Civil no artigo 1.510-A. Posteriormente, a Medida Provisória foi convertida 

na Lei n. 13.465/2017, que alterou alguns pontos substanciais do projeto original.  

De início a edição da norma promoveu uma ruptura com o modelo de regularização 

fundiária até então existente no Brasil, tratou das hipóteses de interesse social (REURB-S) e 

interesse específico (REURB-E), da regularização fundiária em áreas rurais e da Amazônia 

Legal. Veio imbuída de uma forte intenção de beneficiar a população mais carente, promovendo 

a concessão de títulos, por meio da emissão do chamado “papel da casa” de forma que pudesse 

dar maior segurança jurídica as moradias.  

Nesse sentido a Medida Provisória n. 759 veio positivar uma prática já existente no 

plano fático e que já era admitida pela doutrina brasileira, não obstante a ausência de previsão 

legal. O autor Ricardo Lira (2007) já indagava antes da positivação desse novo direito real a 

possibilidade de se construir sobre edificação alheia. Denominando essa viabilidade de 

“sobrelevação”.  No mesmo sentido, Rodrigo Mazzei (2007) em sua dissertação de mestrado já 

se debruçava sobre o assunto e apontava que, com base nos princípios da operabilidade e 

sociabilidade, o direito de laje é um instrumento de grande valia para regular construções nas 

diversas comunidades periféricas das cidades brasileiras, sendo considerado pelo autor uma 

espécie de direito de superfície na modalidade de “sobrelevação”.  

Já Sílvia de Assumpção Carbonari (2007) identifica o direito de laje nas favelas do Rio 

de Janeiro como uma realidade social, sendo considerado um direito sobre um outro direito 

(oficial ou não) e continua ao afirmar que o direito de laje consiste no poder de disposição que 

o proprietário da construção tem sobre o espaço aéreo imediatamente superior à sua construção, 

e que, pela cultura popular desenvolvida nas favelas, lhe pertence por direito. 

Dito isso, apesar da recente positivação do direito de laje no ordenamento jurídico 

brasileiro, é possível afirmar que uma parte majoritária da doutrina já se debruçava sobre esse 

direito, antes mesmo da MP n. 759/2016, interpretando-o como um direito de “sobrelevação” 

ou direito de superfície em segundo grau como meio de atender “às demandas sociais pela 

regularização da laje, na ausência de uma legislação própria” (CABRAL E GAMA, 2018, p. 

114). 

A Lei n. 13.465/2017, como mencionado anteriormente, não trouxe os mesmos 

dispositivos da Medida Provisória n. 759, uma vez que foram apresentadas 732 emendas 

legislativas, e em alguns artigos percebia-se uma redação confusa propiciando uma dificuldade 

interpretativa e até mesmo certa incoerência com o instituto lajeário.  À título de exemplo, 
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percebia-se que o disposto no §1º do art. 1.510-A, redação dada pela MP n. 759, somente 

permitia a constituição da laje quando houvesse a impossibilidade de individualização de lotes, 

a sobreposição ou a solidariedade de edificações ou terrenos. Essa redação foi abandonada pela 

Lei n. 13.465/2017, quando o legislador pôs fim a restrição e possibilitou que, mesmo que seja 

possível individualizar os lotes, ainda assim o direito de laje prevalece. Ademais a redação do 

artigo é de difícil entendimento. Segundo Francisco Eduardo Loureiro (2017), a redação não 

prima pela clareza e exige interpretação prudente, pena de inviabilizar a aplicação do instituto. 

O termo “impossibilidade de individualização dos lotes” causa estranheza. Modificou também 

o conceito de laje, para constar que a laje possui unidades distintas daquela originariamente 

construída sobre o solo, o que é um norte para se possibilitar investigar a distinção com outros 

institutos, bem como a sua natureza jurídica.  

Outra restrição que o legislador ordinário deixou de constar na Lei foi o §3º do artigo 

1.510-A do Código Civil (na redação da MP 759/2016), que previa que só seriam unidades 

imobiliárias autônomas aquelas que possuíssem “isolamento funcional e acesso independente, 

qualquer que seja o seu uso, devendo ser aberta matrícula própria para cada uma das referidas 

unidades”. O legislador foi sensível à realidade das favelas ou das comunidades mais carentes, 

pois nas construções existentes nesses aglomerados urbanos condicionar a proteção jurídica do 

direito de laje a existência do isolamento funcional e acesso independente, é desconhecer a 

vivência nessas comunidades.  

Ainda na mesma trilha, foi reformado o § 5º, que impedia a instituição de 

“sobrelevações” sucessivas. A Lei n. 13.465/2017 passou a permitir a cessão da superfície para 

a instituição de um sucessivo direito de laje, bem como aferir o direito de preferência aos 

titulares da construção-base e da laje, nessa ordem, exceto se o contrato dispusesse em 

contrário. Na MP n.759/2016, as unidades autônomas podiam ser vendidas e gravadas 

livremente pelos titulares. Ao fim o que se observa é que o legislador alterou, sensivelmente, a 

MP n.759/2016, sem, contudo, fugir ao fim para o qual foi criada que é a promoção do direito 

constitucional à moradia. 

Na prática o direito de laje viabiliza a situação em que duas famílias, ou mais, residem 

em unidades habitacionais sobrepostas, no mesmo terreno, onde a autoconstrução é a regra, 

possibilitando que os moradores dessas unidades unifamiliares possam aliená-los caso desejem, 

sendo também um vetor de aquecimento do mercado imobiliário.  Foi assim que a sociedade 

criou os direitos informais sobre a laje e é com essa situação que o direito como conjunto de 

normas disciplinadoras do contexto social atual deve lidar. 
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Assim, a diversificação da propriedade imobiliária, desde que coerente com sua função 

social, ou seja, desde que se vise os interesses da coletividade associados aos do proprietário, 

requer um tratamento diferenciado para que se torne possível desmembrá-la e se concretizar a 

moradia juridicamente regulamentada. A professora Magnólia Guerra (2007, p. 24) chama 

atenção para essas novas configurações:  

 
Disso resultarão, naturalmente, formas especiais de propriedade, tais como, as 
propriedades de superfície, do solo criado e até mesmo considera-se como uma 
propriedade especial, o novo regime da propriedade urbana. Todas elas estão a exigir 
um tratamento jurídico apropriado às suas peculiaridades.  
 

Nesse norte, a laje é instrumento que pode beneficiar não só o cidadão, mas toda a 

comunidade urbana, sobretudo porque regularizada, traz progresso econômico para o 

município, desencadeando sentimento de pertencimento à população carente, excluída que é 

das oportunidades e do direito à cidade legal, ou seja, da cidade que existe no mundo jurídico. 

Portanto, a laje é um veículo de concretização da moradia, um dos anseios mais 

acentuados no Brasil, sendo considerada um dos elementos mais importantes para o 

desenvolvimento humano. Isso porque o direito à moradia está intimamente ligado ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos da própria República 

Federativa do Brasil, conforme disposto no artigo 1.º, III, da Constituição Federal.   

            

3.2 O DIREITO DE LAJE  

 

A propriedade no Brasil ainda é protegida de forma moderada, apesar de toda legislação 

existente no ordenamento jurídico.  Uma grande parte da população não tem suas propriedades 

contempladas pelo sistema de registro imobiliário, notadamente nas favelas, onde seus 

possuidores não possuem escrituras e registros dos seus imóveis, apenas uma posse não 

documentada, ou no máximo um instrumento particular de compra e venda sem validade 

jurídica. Nesse entendimento, percebe-se que a sociedade contemporânea requer uma nova 

configuração da propriedade, passa-se a viver a realidade plural das propriedades, um bem 

imóvel para ser considerado como tal, não precisa estar ligado ao solo ou mesmo a ele se 

projetar por uma fração ideal (RONSEVALD, 2019).   

De outra banda, há entendimentos contrários que somente compreendem a propriedade 

a partir de sua vinculação ao solo onde se apoiam, caso contrário seria uma unidade imobiliária 

solta no ar (VIEGAS DE LIMA, 2017). O direito de laje quebra paradigmas, se apresenta na 
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perspectiva do surgimento de novas relações jurídicas, como a multipropriedade e o time 

sharing, que adota o perfil funcional da unidade imobiliária (RIBEIRO, 2019). 

É um direito nascido dos costumes, à margem da lei (LÔBO, 2015), que surge da 

necessidade de moradia nas regiões periféricas, em virtude da escassez e do encarecimento do 

solo urbano. Nesse âmbito é estabelecida uma relação consensual, pactuada entre moradores, 

que tem como objeto a possibilidade de “sobredificação” de um ou mais andares na 

verticalidade ou “subedificação”, permitindo a utilização exclusiva dos andares pelos 

adquirentes. Dessa forma a contratação da laje, objetivamente, consiste na transferência do 

direito de construir acima ou abaixo da construção-base do proprietário do solo, utilizando-se 

da laje de cobertura, da estrutura e das vigas preexistentes.  

 Não obstante, fica evidente a vinculação entre a efetivação do direito de laje e a 

concretização do direito à moradia, as grandes cidades e os centros urbanos encontram óbices 

a efetivação desse direito, perpetuando-se aglomerados habitacionais organizados e mantidos 

por meio de arranjos sociais, carentes de infraestrutura e reconhecimento oficial, este último 

um dos maiores entraves ao cumprimento do princípio da dignidade humana.  

 

3.2.1 Da laje como exemplo de direito fundamental à moradia 

 

Situadas as bases que apresentam o direito de laje como um direito que nasceu no meio 

social e que passou a ser reconhecido juridicamente com o intuito de concretizar a regularização 

da moradia, torna-se necessário também caracterizá-lo como nítido direito humano 

fundamental, transfigurado no direito à moradia e no direito à propriedade, direitos estes 

expressamente assegurados pela Constituição Federal Brasileira. Nesse vértice, sendo o direito 

à moradia um direito humano fundamental previsto pela Constituição Federal, o direito de laje 

é uma consequência direta do primeiro, portanto, possui a mesma força normativa. Nesse passo 

a concretização desse novo direito, no âmbito dos assentamentos informais, especialmente, 

representa uma das formas de proteção do direito à moradia.  

A partir desses posicionamentos, parece razoável pontuar que a garantia do direito real 

de laje, desde que submetidas às normas urbanísticas para a sua construção, importará em 

evidente obediência ao princípio da função social da propriedade, uma vez que àquela parcela 

do imóvel antes sem utilização ou subutilizada, servirá para a concretização do direito à moradia 

de pessoas mais carentes. Ademais, a regularização das situações de lajes já consolidadas no 

tempo, finda por estimular ainda mais a função social da propriedade, especialmente porque 

citados imóveis autônomos passam a ser tutelados pelo Estado e, portanto, amparados 
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juridicamente, de um lado, como um novo modelo de propriedade e de outro lado como o dever 

de seus proprietários de revestir-lhes da necessária função social.  

Assim, a existência e a aplicação do direito de laje permitem maior acesso à moradia 

pela população de baixa renda, pois desponta como possível alternativa às políticas públicas 

voltadas para a concreta realização da moradia. Não obstante a pendente atuação por parte do 

Estado para a sua realização, a moradia consta no elenco das necessidades básicas do ser 

humano, para que possa de forma efetiva desenvolver suas capacidades e integrar à sociedade. 

Portanto, é imprescindível a moradia, por ser inerente a todo ser humano, e assim deve ser 

assegurada pelo Estado de forma adequada, respeitando o princípio da dignidade humana. 

Complementando, o direito à moradia, assevera Loreci Gottschalk Nolasco (2010), é 

“condição indispensável para uma vida digna, eis que a casa é o asilo inviolável do cidadão, a 

base de sua individualidade, é acima de tudo, como apregoou Edwark Coke, no século XVI “a 

casa de um homem é o seu castelo. ” A relação do direito de laje com o direito à moradia 

“adequada”, materializada mediante a aplicação do princípio da igualdade, resulta na 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, assegurar moradia digna é 

referir-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a 

dignidade da pessoa humana é uma definição que remete a luta pela efetivação dos direitos 

humanos. Nas palavras de Ingo Sarlet (2012, p.41) é um conceito em permanente processo de 

construção e desenvolvimento. Em outra passagem o autor conceitua a dignidade:  

 
[...]a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 
(SARLET, 2012, p. 410). 
 

Sabe-se que é uma qualidade inerente ao ser humano, mas também é vista como uma 

tarefa do Estado a quem cabe preservar e promovê-la, bem como criar condições para o seu 

pleno exercício. A dignidade é o fundamento dos direitos fundamentais, constitucionalmente 

elencados no artigo 5º da Constitucional Federal, significando que “o nosso Constituinte de 

1988, reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa humana” 

(SARLET, 2012, p. 65).    

Ao dispor sobre a previsão do direito à moradia como “direito fundamental social” 

incorporado no rol de direitos fundamentais por meio da emenda constitucional nº. 26, Ingo 

Sarlet (2007, p.350), ressalta que a moradia “guarda conexão direta com as necessidades vitais 
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da pessoa humana, e, por conseguinte também com as condições materiais básicas para uma 

vida com dignidade”. Assim, o direito à moradia embora só previsto formalmente em nossa 

constituição a partir do ano 2.000, já existiam previsões esparsas no texto constitucional, sobre 

esse direito, tais como o artigo 23, IX, e o artigo 7, inciso IV.  

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o sistema internacional de direitos 

humanos passou a garantir o direito à moradia38 em vários tratados e convenções internacionais, 

os quais foram recepcionados pela Carta cidadã 1988, que somente no ano de 2.000 positivou 

o direito à moradia por meio da emenda constitucional n. 26, alterando o artigo 6º dos direitos 

sociais. Vale afirmar, portanto, que a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 

documento que inaugurou uma nova dimensão de direitos sociais, conhecidos como os direitos 

de segunda geração, ao prever expressamente o direito à moradia como direito humano 

universal, influenciou sobremaneira o ordenamento jurídico brasileiro. 

Outros instrumentos internacionais tratam do direito à moradia como um direito 

humano, tais como a Agenda 21 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos de Istambul de 1996 (Habitat 

II), a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica de 1969), 

e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), ambos ratificados 

pelo Brasil. 

Apesar das conferências da ONU e de suas recomendações não serem rigorosamente 

implementadas pelos Estados e governos que assumiram o compromisso de executá-las, as 

determinações nelas contidas influenciam a sociedade repercutindo sobre a opinião pública. 

Nesse sentido a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos de Istambul de 

1996, gerou um importante documento a Agenda Habitat II, elaborada com o objetivo de 

encontrar soluções para os problemas ambientais urbanos sob o manto da sustentabilidade. 

Desta forma, os 171 países participantes buscaram diretrizes para viabilizar a criação de 

                                                           
38 XXV, n. 01:   
“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência 
fora de seu controle”.  
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assentamentos humanos sustentáveis, sendo imprescindível para tal a participação da 

sociedade. Assim, em seu artigo 6039 e 6140 conceitua a moradia adequada e seus requisitos. 

Resta, evidente, que a efetivação do direito à moradia “adequada”, elevada 

constitucionalmente pela Carta Política brasileira, precisa ser concretizado, reclamando para 

tanto plena atuação do poder público, mas também de outros setores da sociedade. Com efeito, 

sendo o direito de laje uma das facetas do direito à moradia, mas aqui direcionado às 

comunidades de baixa renda e periféricas, o protagonismo da tutela estatal se mostra essencial, 

notadamente porque a ineficácia da garantia dos direitos fundamentais para essas populações 

tem se mostrado deficitária ou muitas das vezes inexistente. Em complemento, e tendo como 

base que o direito à moradia adequada é um direito fundamental, o autor George Marmelstein 

(2019, p.298) defende ser um direito subjetivo “gerando para os seus titulares uma pretensão 

individual de buscar a sua realização através do Poder judiciário”41. 

                                                           
39 60 Moradia adequada significa mais do que ter um teto sobre suas cabeças. Isso também significa ter um lugar 
privado, espaço, acessibilidade física, segurança adequada, segurança da posse, estabilidade estrutural e 
durabilidade, aquecimento, iluminação e ventilação, serviços adequados de infraestrutura básica, incluindo 
abastecimento de água, saneamento e tratamento de lixo, fatores adequados de qualidade ambiental e de saúde, e 
uma localização conveniente e acesso ao emprego e serviços básicos, tudo a um custo razoável. A adequação de 
todos esses fatores deve ser determinada em conjunto com as partes interessadas, tendo em conta as perspectivas 
de desenvolvimento gradual (Agenda Habitat II). 
40 61. Desde a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o direito à moradia adequada tem 
sido reconhecido como um importante componente do direito a um padrão de vida adequada. (...). A provisão de 
habitação adequada para todos exige ação não apenas pelos governos, mas por todos os setores da sociedade, 
incluindo a iniciativa privada, ONGs, comunidades e autoridades locais e organizações e entidades associadas à 
comunidade internacional. Em um contexto global de criação de condições favoráveis, os governos devem tomar 
medidas apropriadas para promover, proteger e garantir a realização plena e progressiva do direito à moradia 
adequada. Tais medidas são, entre outras, as seguintes:1. Prever que, para moradia, a lei deve proibir qualquer 
forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra a discriminação baseada em 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou 
qualquer outra condição; 2. fornecer a todas as pessoas, incluindo mulheres e pessoas que vivem na pobreza, 
segurança jurídica da posse e acesso igual à terra, bem como efetiva proteção contra despejos forçados que são 
contrários à lei, tendo em conta os direitos humanos e observando que os sem-teto não deve ser penalizado por sua 
condição; 3.adotar políticas destinadas a tornar as moradias habitáveis, acessíveis e disponíveis, mesmo para 
aqueles que não podem pagar uma moradia condigna por conta própria, por meio, nomeadamente, do seguinte: a. 
aumentar a oferta de moradia a preços acessíveis com medidas reguladoras e incentivos de mercado; b. aumentar 
o número de habitações a preços acessíveis através da concessão de subvenções e subsídios de aluguel e outra 
assistência às pessoas que vivem na pobreza; c. apoiar programas de habitação para arrendamento de propriedade 
e de base comunitária, cooperativa e sem fins lucrativos; d. promover serviços de apoio para sem-abrigo e outros 
grupos vulneráveis; e. mobilizar novas fontes de recursos financeiros e outras entidades públicas e privadas de 
desenvolvimento de habitação e comunidade; f. criar e promover incentivos baseados no mercado para incentivar 
o setor privado para atender às necessidades de habitação a preços acessíveis para locação e da propriedade; g. 
promover padrões sustentáveis desenvolvimento geográfico e sistemas de transporte que melhorem o acesso aos 
bens, serviços, lazer e locais de trabalho; 4.acompanhar e avaliar eficazmente as condições de moradia, incluindo-
se a extensão da falta de moradia e de habitações inadequadas e, em consulta com a população afetada, formulação 
e adoção de políticas de moradias adequadas e implementar estratégias eficazes e planos para lidar com estes 
problemas (Agenda Habitat II).  
41 “Na verdade, eles são autênticos direitos positivados, gerando como consequência vantagens para os seus 
titulares (sujeitos ativos) e obrigações para os seus destinatários (sujeitos passivos).” MARMELSTEIN, George. 
Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 298 
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Por oportuno, resta necessário não apenas o reconhecimento do direito de laje como 

direito fundamental, mas para, além disso, aplicá-lo como mecanismo constitucional na busca 

da igualdade material do direito à moradia e da efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Nesse diapasão a compreensão do direito de laje como um direito fundamental encontra amparo 

e força normativa no direito à moradia e a sua concretização no âmbito das populações mais 

vulneráveis, uma vez que é um requisito para uma vida digna, e reflete uma das necessidades 

básicas de todo ser humano, reconhecida constitucionalmente. No primeiro caso, assegurar o 

direito de laje a essas populações de baixa renda serviria para contemplar a todos, 

independentemente de posição social, para que tenham garantido o direito à moradia 

“adequada”.  

Contempla essa ordem de ideias a autora Melina Fachin (2019, p. 247) para quem: [...] 

faz-se mister olhar o direito e, consequentemente, a propriedade sob a ótica do sujeito concreto, 

ser humano reconhecido em sua concepção ética e digna como valor supremo a ser protegido 

[....]. De outro lado a autora observa o proprietário sob a dimensão do patrimônio:  

 
A conexão da propriedade com o mínimo vital representado pela dignidade humana 
exterioriza-se por meio do destaque às situações subjetivas essenciais, como a 
moradia, a alimentação, a valorização do trabalho que extrai da propriedade sua 
subsistência e de sua família (p. 251).  

 

A justificativa para essa tutela especial em favor do direito de laje, reconhecida na Lei 

n. 13.457/2017, direcionada especificamente aos assentamentos informais, reside no princípio 

da igualdade representado na expressão Aristotélica que afirma que “devemos tratar igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”.  Nesse passo parece 

só haver uniformidade entre os iguais, no entanto, não se trata de igualdade no tratamento, mas 

no sentido de equidade que permite tratamentos desiguais, desde que motivado. John Rawls, 

que criou uma teoria originária na teoria do contrato social, apresenta princípios para uma 

sociedade justa e equitativa, baseada na ideia de justiça distributiva, entende o citado autor que 

a igualdade material aos cidadãos, deve nortear o governo, de modo a assegurar educação, 

cultura, emprego e moradia, e que seja feita de forma racional, criteriosa e justa, a partir dos 

princípios da liberdade e da igualdade, esse último se biparte, na igualdade equitativa de 

oportunidades e no princípio da diferença. Na lição de Rawls (2003, p. 60): 

 
As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, 
devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de 
igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao 
máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio de diferença).  
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Neste sentido, entende-se pelas palavras do autor estadunidense que as desigualdades 

sociais e econômicas existentes na sociedade exigem benefícios que contemplem os mais 

necessitados. No Brasil, a desigualdade na sociedade, seja econômica, social ou de outra ordem, 

demanda do Estado uma maior atenção,, como por exemplo, uma melhor escola pública ou 

moradia. Diante disso, a Carta Política de 1988 (art. 5º, caput) consagrou que todos são iguais 

perante a lei. É a chamada igualdade formal ou igualdade perante a lei, que confere tratamento 

igualitário a todos os indivíduos, independente de raça, cor, credo ou posição social. 

Por outro lado, a submissão de todos ao crivo da lei não é o suficiente, uma vez que a legislação 

não leva em conta as particularidades dos indivíduos menos favorecidos, não proporcionando 

a estes as mesmas condições de igualdade e oportunidades a que teriam direito indivíduos que 

se encontram em situação econômica e social mais vantajosa. Deste modo, aplicam-se medidas 

que venham a corrigir as desigualdades, por meio da aproximação da lei à realidade fática,, com 

o objetivo de promover a verdadeira igualdade entre os indivíduos diante de suas diferenças, 

produzindo a igualdade material.  

Isso porque, a igualdade material, aquela verificada em termos concretos, permite que 

sejam feitas “discriminações” para tratamentos jurídicos diversos em favor de pessoas ou 

situações específicas. Em outras palavras: legitimar, garantir e assegurar o amplo exercício do 

direito de laje, ou seja, reconhecer todos os atributos do direito de propriedade, servirá como 

aparato constitucional para nivelar a evidente desigualdade existente no âmbito das 

comunidades mais carentes, cujos direitos fundamentais, incluído o direito à moradia, não têm 

sido garantidos de forma eficaz pelo Estado.  

De forma complementar, o direito de laje também servirá como método de 

concretização da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental insculpido no artigo 3º, 

inciso III, da Constituição Federal brasileira. Costumeiramente divide-se a dignidade da pessoa 

humana sob duas concepções: objetiva e subjetiva. Na primeira, a ideia de dignidade refere-se 

à necessidade de garantia de condições mínimas para uma existência digna, vale dizer, um 

mínimo de garantia dos direitos de saúde, da educação, de saneamento básico, de moradia 

adequada, dentre outros; e no segundo, está relacionada ao sentimento de respeitabilidade e 

autoestima concernentes à própria pessoa humana. Ao tratar sobre a dignidade da pessoa 

humana, Imanuel Kant, conceitua como um valor que algo tem em si mesmo: 

 
No reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um 
preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 
coisa está acima de todo o preço, e, portanto, permite equivalente, então ela tem 
dignidade. (KANT, 2011, p.82). 
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Assim, direito à moradia adequada constitui-se dignidade. Contudo, para que a moradia 

seja adequada vai além daquela ideia de que ofereça guarida contra variações climáticas, que 

tenha teto e paredes. Ela deve ser um local salubre, seguro e de um tamanho mínimo para que 

se possa considerá-la habitável. É também necessário um bom serviço de saneamento básico e 

que disponha de equipamentos comunitários e sociais próximos, incluindo lazer, escola e que 

seja oficialmente reconhecida. 

Fruto dessas afirmações é importante se destacar que a laje enquanto forma de 

concretizar o mínimo de direito, por meio da moradia, traz à baila a noção de patrimônio 

mínimo humano que “propicia o empoderamento político e material dando aos sujeitos voz 

ativa no processo de discussão e significação de seus destinos” (MELINA FACHIN, 2019, p. 

252).  À noção de patrimônio mínimo atrela-se a noção de um mínimo existencial, ou seja, para 

que o indivíduo possa viver, ele deve possuir um mínimo existencial que o patrimônio mínimo, 

a propriedade, por mais simples que seja, assegura, que a pessoa possa desenvolver-se com 

dignidade.  

Assim, o direito à moradia, viabilizado pelo direito real de laje, forma as condições 

materiais básicas para uma existência calcada na dignidade humana, garantindo um mínimo 

existencial de uma pessoa. Para Ana Alice Carli (2009, p.46), o patrimônio possui a “especial 

função de assegurar o mínimo existencial de uma pessoa, para que ela possa desenvolver-se 

com dignidade e segurança”.  “O patrimônio mínimo, visto dessa forma, dá suporte material 

para a concretização dos direitos fundamentais” (MELINA FACHIN, 2019, p. 253).                    

Reconhecendo como um princípio fundamental o direito à moradia, a sua efetivação 

está submetida, segundo Gilmar Ferreira Mendes (1999), há algumas condições, entre elas, à 

reserva do financeiramente possível; são pretensões que criadas se fazem necessárias para a 

implementação de determinado direito, a submissão da reserva do possível. No entanto, 

assegura Mendes (2000, p.197) que “tais pretensões exigem não só ação legislativa, como, não 

raras vezes, medidas administrativas.” Com isso, ressalta que: 

 
Se o Estado está constitucionalmente obrigado a prover tais demandas, cabe indagar 
se, e em que medida, as ações com o propósito de satisfazer tais pretensões podem ser 
juridicizadas, isto é, se, e em que medida, tais ações se deixam vincular juridicamente. 
[...] A submissão dessas posições a regras jurídicas opera um fenômeno de 
transmutação, convertendo situações tradicionalmente consideradas de natureza 
política em situações jurídicas. Tem-se, pois, a juridicização do processo decisório, 
acentuando-se a tensão entre direito e política (2000, p. 313) . 

 
 

Nesse sentido, o direito à moradia, enquanto norma jurídica de direito fundamental é 

capaz de criar para os titulares desse direito o poder de exigir das autoridades a sua 



63 
 
implementação. Desta forma, os direitos fundamentais são revestidos de uma importância 

singular, pois impõem ao Estado um dever de respeito, de proteção e promoção, no sentido de 

que o Estado tem a obrigação de não descumprir um direito fundamental, de proteger o direito 

fundamental, e por fim de promover o aproveitamento desse direito para a população mais 

vulnerável (MARMELSTEIN, 2019).  

Sob essa formulação, diante do reconhecimento constitucional de que o direito de 

moradia é um direito fundamental, incluído no rol dos direitos sociais, segundo o art. 6º da 

Constituição, inserto no Título de Direitos e Garantias Fundamentais, entende-se que é uma 

norma constitucional de aplicação imediata, e portanto, deve ser empregada de forma direta, 

plena, conforme o art. 5º, §1º, uma vez que essa disposição constitucional  é um princípio 

aplicado a todos os direitos e garantias fundamentais, indistintamente. São normas que 

requerem do Estado uma atuação de cunho prestacional, mediante políticas públicas 

governamentais. O autor Robert Alexy (2012, p.499) elenca quais são os direitos prestacionais 

em sentido estrito: 

 
São direitos do indivíduo, em face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de 
meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia 
também obter de particulares. Quando se fala em direitos fundamentais sociais, como, 
por exemplo, direitos à assistência, à saúde, ao trabalho, à moradia e a educação, quer-
se primeiramente fazer menção a direitos a prestação em sentido estrito.  

 

Nessa perspectiva, tem-se que o direito à moradia é uma das premissas materiais possíveis 

de assegurar aos indivíduos condições mínimas de acesso a uma vida digna. Essa afirmação 

leva ao questionamento sobre a efetividade desse direito prestacional, que diante da limitação 

de recursos tem o Estado por vezes alegado a reserva do possível. O que não se pode esquecer 

é que o direito à moradia integra o mínimo existencial do ser humano, pois está intimamente 

ligado à sobrevivência do homem, uma vez que também assegura proteção à incolumidade 

física do indivíduo. Portanto, é questionável que para a concretização desse direito sejam 

alegadas condições orçamentárias.  

O discurso de que os recursos são escassos e há custos para a implementação de políticas 

públicas de promoção à moradia pode tolher a concreção desse direito. Assim, os custos devem 

ser vistos não como um impedimento, mas como um pressuposto para efetivação do direito 

social à moradia, conforme o dizer de Ingo Sarlet (2007, p.381) “na obrigação de todos os 

órgãos estatais e agentes públicos a tarefa de maximizar os recursos e minimizar o impacto da 

reserva do possível.”  
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Por conseguinte, em decorrência do princípio da aplicabilidade imediata afeta aos direitos 

fundamentais, os órgãos administrativos do Estado têm a obrigação de estimular o direito à 

moradia, instituindo programas, ações e políticas habitacionais na busca pela concreção desse 

direito social. Logo, o direito à moradia como um direito social de aplicabilidade imediata, 

dependente para a sua efetividade da intervenção Estatal, reconhecido como sendo um direito 

prestacional. Nesse enfoque, para a garantia de acesso a todos à habitação, a partir de programas 

com recursos públicos ou parcerias privadas para o segmento das pessoas que residem em 

condições precárias, torna-se indispensável conferir uma maior proteção e regulamentação ao 

direito real de laje, e para tanto se faz necessário conhecer sua natureza jurídica e o objeto sobre 

o qual se debruça, porque, destaque-se, em função da inexistência ou ineficácia de sua atuação, 

o Estado não tem tido condições de garantir o direito uma moradia que possibilite uma digna. 

 
3.2.2 Natureza jurídica: o objeto do direito real de laje 

 

Diante das considerações anteriores acerca do direito de laje como forma de viabilizar 

o direito de moradia, resta cristalino afirmar que as legislações existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, antes da Lei n.13.465/2017, não alcançou a situação habitacional nas 

comunidades mais carentes onde residem as pessoas nas conhecidas construções comumente 

denominadas por “lajes”. Embora essa nomenclatura não seja a mais técnica, ela retrata 

fielmente o aspecto estrutural da constituição desse novo direito real. Contudo, o legislador 

ordinário manteve o nome de cunho popular, exatamente para uma proximidade maior entre o 

texto legal e a realidade nessas comunidades. 

Cumpre ressaltar, inobstante o termo “laje” indique para uma construção com estrutura 

a ser desenvolvida no sentido vertical, valendo-se do espaço aéreo, esse direito real também 

pode ser instituído para o subsolo, apenas a “laje” é o ponto de partida, para cima, e o solo, o 

ponto de partida para baixo. Em vista disso, o direito real de laje abrange o espaço aéreo acima 

da laje, mas também o espaço abaixo do solo. Neste contexto, pode-se afirmar que o recente 

Direito Real de que trata a presente pesquisa é de um direito de “laje”, mas também um direito 

de “subsolo” (OLIVEIRA, 2017).  

No que se refere à natureza jurídica do Direito Real de Laje há que se destacar que ainda 

não há um consenso entre os juristas, nas pesquisas realizadas em diversos artigos publicados 

foi verificado que a maioria da doutrina da atualidade entende que se trata de um direito real 

sobre coisa alheia, visto que a laje, via de regra, vem construída sobre um imóvel de terceiro, 

assim como a construção no subsolo encontra-se em terreno alheio, seguem esse entendimento: 
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Rodrigo Reis Mazzei, Cristiano Chaves de Farias, Frederico Viegas de Lima, Flavio Tartuce. 

Por outro lado, são adeptos da existência de um direito real sobre coisa própria, Marco Aurélio 

Bezerra de Melo, Carlos Eduardo Elias de Oliveira, Vitor Kümpel, Nelson Rosenvald, Bruno 

de Ávila Borgarelli, entre outros, os quais entendem que o direito de laje se trata na verdade de 

um novo Direito Real sobre coisa própria, ao lado do direito real de propriedade.   

No entendimento da primeira corrente, Frederico Henrique Viegas de Lima assimila a 

concepção da laje como direto real sobre coisa alheia: 

 
[...] nesse momento podemos afirmar que existem óbices fáticos e jurídicos que nos 
impedem categorizar o direito de laje como um verdadeiro direito de propriedade na 
modalidade de propriedade plena, tal como prevista no inciso I do art. 1.225 do 
Código Civil. Somente a propriedade dita plena se diferencia dos demais direitos 
reais. Restando a dúvida para o intérprete acerca da caracterização e classificação da 
propriedade surgida a partir do direito de laje. Certamente propriedade com todos os 
seus requisitos e atributos não será. [...] por certo revela ser um direito real sobre coisa 
alheia que contém elementos e características recolhidos de uma gama de outros 
direitos reais restringidos, sejam de gozo ou fruição (2017).  

 

Nessa esteira, em julgado do STJ, publicado no informativo n. 610, o Ministro Luiz 

Felipe Salomão, em voto sob sua relatoria, assim compreende a caracterização desse novel 

direito real:    

Nesse passo, como instrumento de função social, notadamente em razão da realidade 
urbanística brasileira, previu o legislador, recentemente, o direito real de laje (CC, art. 
1225, XIII, redação da Lei 13.465/2017). O foco da norma foi o de regulamentar 
realidade social muito comum nas cidades brasileiras, conferindo, de alguma forma, 
dignidade à situação de inúmeras famílias carentes que vivem alijadas de uma 
proteção específica, dando maior concretude ao direito constitucional à moradia (CF, 
art. 6°). Criou-se, assim, um direito real sobre coisa alheia (CC, art. 1.510-A), na qual 
se reconheceu a proteção sobre aquela extensão - superfície sobreposta ou pavimento 
inferior - da construção original, conferindo destinação socioeconômica à referida 
construção. A laje é unidade imobiliária autônoma que, em sua perspectiva funcional, 
deve ser uma célula habitacional distinta (isolada) da construção-base, possuindo, 
inclusive, matrícula própria (§ 3°). Perfaz-se, assim, uma situação jurídica peculiar, 
na qual, na mesma área, coexistem unidades imobiliárias autônomas de titularidade 
distintas, sendo que, no tocante ao titular do direito de laje, responderá pelos encargos 
e tributos atinentes à sua área (§ 2°), podendo dela usar, gozar e dispor (§ 3°), bem 
como contribuir, proporcionalmente, com às taxas condominiais (despesas comuns de 
conservação e de serviços) (CC, art. 1.510-C). (STJ, REsp 1.478.254/RJ, 4ª. Turma, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.08.08.2017, DJe 04.09.2017) 
 

Em sentido contrário, a corrente que defende o direito real de laje como sendo direito 

real sobre coisa própria, Carlos Eduardo Elias de Oliveira, assim entende:  

 
A natureza jurídica é esclarecida pela leitura dos arts. 1.510-A e seguintes do Código 
Civil e do novo § 9º que foi acrescido ao art. 176 da Lei de Registros Públicos 
(conforme art. 56 da nova Lei). Na forma como foi redigido o Código Civil nesse 
ponto, o Direito Real de Laje é uma espécie de Direito Real de Propriedade sobre um 
espaço tridimensional que se expande a partir da laje de uma construção-base em 
direção ascendente ou a partir do solo dessa construção em direção subterrânea. Esse 
espaço tridimensional formará um poliedro, geralmente um paralelepípedo ou um 
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cubo. A figura geométrica dependerá da formatação da sua base de partida e também 
dos limites impostos no ato de instituição desse direito real e das regras urbanísticas. 
Teoricamente, esse espaço poderá corresponder a um poliedro em forma de pirâmide 
ou de cone, se isso for imposto no ato de instituição ou em regras urbanísticas. Esse 
espaço pode ser suspenso no ar quando o direito real for instituído sobre a laje do 
prédio existente no terreno ou pode ser subterrâneo quando o direito real for instituído 
no subsolo. (OLIVEIRA, 2017). 
 

Seguindo o entendimento de que a laje é verdadeiro direito real sobre coisa própria, 

Vitor Kümpel e Bruno de Ávila Borgarelli, destacam:  

 
Na realidade, prefere-se ver o direito de laje como direito real sobre coisa própria. 
Recorde-se que o direito real sobre coisa própria é aquele em que há uma unidade de 
poder, toda ela circunscrita a um único titular, que é exatamente o caso da laje.  Não 
há uma divisão de poder, como ocorre nos direitos reais sobre coisa alheia de fruição, 
garantia ou aquisição. Não dois titulares o titular do imóvel-base não guarda vínculo 
jurídico real com o titular da laje superior ou inferior.  O que há entre eles são direitos 
e deveres, na medida em que existem áreas comuns, tal qual ocorre nos direitos de 
vizinhança. (KUMPEL, BORGARELLI, 2017). 
 

Note-se que não há consenso entre os doutrinadores, enquanto aqueles que ao afirmarem 

que por possibilitar a abertura de matricula própria a laje é considerada como verdadeira 

propriedade, se filiam a corrente de que a laje é um direito real sobre coisa própria, já aqueles, 

que se filiam a corrente contrária, levantam a questão de que não existe a possibilidade de 

propriedade que não compreenda o solo sobre a qual está encravada, como prevê o §4º do artigo 

1.510-A, para estes últimos a laje seria um direito real sobre coisa alheia. 

A partir da visualização da localização topográfica do Direito Real de Laje não é 

possível definir com exatidão a sua natureza jurídica, uma vez que se encontra situada no 

Código Civil na parte do Livro III, Direito das Coisas, no Título II, destinado aos Direitos Reais, 

que o elenca no inciso XIII, art. 1.225, ao lado do Direito de Propriedade e dos direitos reais 

sobre coisa alheia. Neste cenário, a princípio, pode-se afirmar com exatidão que o Direito de 

laje é um direito real, pois, obedece às determinações da taxatividade, tipicidade, exclusividade, 

eficácia erga omnes, direito de sequela, características “individualizadoras” dos direitos reais. 

A indagação se restringiria a natureza jurídica do Direito Real de Laje, se direito sobre coisa 

própria ou sobre coisa alheia, uma vez que somente a propriedade é o direito real sobre coisa 

própria, os demais direitos reais consignados no art. 1.225, tratam-se de direitos reais sobre 

coisa alheia.  

Para alguns autores o direito de laje não se trata de um direito real novo, mas uma 

espécie de direito de superfície, já previsto na legislação brasileira, na modalidade de 

sobrelevação que está previsto no Estatuto da Cidade. Por sua vez a superfície se diferencia dos 

demais direitos reais, justamente pela possibilidade de se constituir um direito tendo por 

finalidade a construção ou uma plantação, separadas do direito de propriedade do solo, ou seja, 
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o que foi construído ou plantado por força do princípio superficies solo cedit seria incorporado 

ao solo, porém, a superfície suspende os efeitos desse princípio e passa a se constituir um direito 

real autônomo.  Ressalte-se que o direito de superfície é um direito real sobre a coisa alheia.  

De outra banda, o direito de laje outorga ao seu titular os mesmos atributos concedidos 

ao proprietário, de uso, gozo e disposição, contundo apresenta uma configuração híbrida que 

congrega elementos do direito de superfície e do condomínio edilício, apresentando-se como 

um direito real específico sobre coisa alheia “dado a sua especificidade ontológica e a sua 

finalidade prática de efetivar o direito à moradia em lugares específicos” (GAMA; AFFONSO, 

2019, p.14). No que se refere aos questionamentos de que a laje não é uma propriedade 

imobiliária, em virtude da construção acima do imóvel-base ou no subsolo, não possuir 

correspondência a uma fração ideal do terreno onde se acha encravada, essa análise está 

superada, tendo em vista as muitas transformações pelas quais vem passando a propriedade 

predial. Na contemporaneidade, o mercado imobiliário e o convívio social fizeram surgir novas 

formas de ocupação do solo, como por exemplo, a multipropriedade.  

Nessa Controvérsia acadêmica, aqueles que entendem a laje como direito real sobre 

coisa alheia, assim a conceituam porque sustentam, além da questão da não projeção da laje 

sobre o terreno, a uma grande proximidade deste instituto com o direito de superfície na 

modalidade sobrelevação, o que dificulta a definição da natureza jurídica como direito real 

sobre coisa própria, motivo pelo qual divide a doutrina e muitos juristas. Por outro o jurista 

Roberto Marquesi (2018), analisa a laje a partir da sua finalidade como um mecanismo de 

satisfação de interesses pessoais associado aos interesses da cidade, conformando-se ao 

conceito de propriedade contemporânea (MARQUESI, 2018). 

 Assim, no entender desta mestranda o direito de laje trata-se de um direito real 

imobiliário, autônomo, independente e perpétuo, conferindo ao seu titular a propriedade 

separada do solo, passível inclusive de disposição. É certo, que nos casos de laje sucessiva, a 

concessão da superfície do imóvel originário necessita da autorização dos titulares das demais 

lajes e do proprietário da construção-base, configurando de certa forma uma limitação ao direito 

de propriedade pleno. Ademais, some-se a estas, as seguintes particularidades: a) a laje não ter 

projeção sobre o solo onde se acha incrustada; b) apesar de possuir normativa própria, se recorre 

a normativa de outros institutos, como por exemplo o condomínio edilício, e, c) a destinação 

específica de efetivar a moradia em locais determinados. Por esses motivos, entende-se a laje 

como uma verdadeira propriedade com contornos diferenciados, e diante de suas 

especificidades, considerá-la como um direito real sobre a propriedade alheia, que veio 

preencher uma lacuna entre o direito de superfície e o condomínio edilício, institutos já 
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analisados, que se reafirme, com eles não se confunde. Nesse rumo, passa-se ao próximo item 

onde se abordará os elementos subjetivos da relação jurídica que institui a laje.  

 
3.2.3 Elementos subjetivos: as partes da relação lajeária (direitos e deveres)  

 

Na relação jurídica “lajeária” existem duas partes, o proprietário (também chamado 

concedente ou lajeado) e o “lajeário”. O primeiro é o dono da construção-base, e o segundo é o 

titular do direito de laje, que a partir desse direito poderá construir em base imobiliária alheia, 

em superfície superior ou inferior da construção originária, unidade imobiliária distinta daquela 

originalmente construída sobre o solo. Nesse passo, faz-se necessário tecer considerações sobre 

os direitos e deveres que se associam aos elementos subjetivos da relação “lajeária” (DIAS; 

MAFRA, 2018). 

Quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas na relação jurídica, o primeiro 

direito do proprietário do imóvel, ou lajeado, é a manutenção da propriedade do terreno sobre 

o qual edificou a construção-base. Uma vez que cada proprietário de laje, ou “lajeário”, é 

proprietário da sua unidade, sem participação de seu direito sobre o terreno em que se erigiu a 

construção base, excetuando o caso em que o proprietário da construção-base seja igualmente 

proprietário da laje.  

Além disso é direito do lajeado, proprietário da construção-base, negar-se à constituição 

de novos direitos de laje. Nesse sentido, o lajeário, proprietário da laje, pretendendo edificar 

uma nova laje, ou seja, no caso de construção de uma sobrelaje, necessita da anuência expressa 

de todos os demais lajeários, bem como do lajeado.  Outro direito conferido tanto ao lajeado 

como ao lajeário, ocorre nos casos da necessidade de reparações urgentes, a teor do artigo 

1.510-C, parágrafo segundo, que assegura às partes envolvidas a execução de reparações 

urgentes, independentemente de autorização judicial, sendo-lhe assegurado o direito de cobrar 

daquele que não contribuiu. Por último, o lajeado possui o direito de preferência de aquisição 

de qualquer das unidades sobrepostas, conforme preconiza o artigo 1.510-D, do Código Civil. 

(GAMA; AFFONSO, 2019). 

Quanto aos deveres dos lajeados, são eles: o de contribuir, proporcionalmente, com as 

áreas que servem a construção, arcar com as despesas urgentes realizadas em benefício de todo 

o edifício, e de manter uma relação de cordialidade e urbanidade com os proprietários das 

unidades do edifício construído em lajes, e ainda, o de reconstruir a construção-base no caso de 

ruína desta (FARIAS; EL DEBS; DIAS, 2020). No prédio edificado em lajes, as áreas que o 

servem estão necessariamente ligadas a construção-base, no entanto, essa situação não implica 
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que o lajeado seja o único responsável pelos custos de manutenção, os quais deverão ser 

divididos proporcionalmente de acordo com o proveito em que cada parte auferir e deverá 

constar no instrumento de formalização da cessão da laje (DIAS; MAFRA, 2018).    

No tocante aos proprietários das lajes, os lajeários, eles têm o direito a um acesso 

independente à sua laje, inobstante a redação final da Lei n. 13.465, de 2017, tenha alterado a 

redação do artigo 1.510-A, parágrafo 3º, tornando desnecessária essa exigência para que se 

configure a laje, tal acesso faz parte da funcionalidade da propriedade, em razão do propósito 

para o qual foi construída. Para os autores Dias e Mafra (2018), havendo viabilidade, possui o 

proprietário da laje o direito de inclusive utilizar parte da fração do terreno do proprietário da 

construção base para erigir um acesso independente (DIAS; MAFRA, 2018). 

Quanto aos demais direitos dos “lajeários”, cada unidade imobiliária autônoma possui 

os atributos inerentes à propriedade, como disposto no artigo 1.510-A, § 3º, no entanto, ele 

deixou de mencionar informações acerca da reivindicação. A prerrogativa de reivindicar a coisa 

nas mãos de quem, injustamente, a possua ou detenha, é medida atinente ao titular da 

propriedade através de ação própria, a ação reivindicatória. Ademais, Farias; El Debs; Dias 

(2020), afirmam que os lajeários têm o direito à posse podendo se utilizarem, caso necessário, 

dos interditos proibitórios.  

Por fim, o “lajeário” possui o direito de preferência de segundo grau, já que a prioridade 

é dada ao lajeado, nos termos do artigo 1.510-D, caput e parágrafos, do Código Civil. O 

“lajeário” também tem os deveres com relação à sua unidade autônoma, a tributação e encargos, 

por exemplo, que incidirem sobre sua laje, são de sua responsabilidade, conforme estabelece a 

lei civil, pela redação do parágrafo segundo do artigo 1.510-A. Finalmente o “lajeário” alienante 

possui o dever de oferecer sua laje aos demais “lajeários” para o exercício do direito de 

preferência, nos termos do artigo 1.510-D, caput e parágrafos, do Código Civil (FARIAS; EL 

DEBS; DIAS, 2020).     

Dessa forma, é evidente a importância de regulamentação coerente do exercício do 

direito de laje, quando de sua concessão, a qual, conforme se demonstrará a seguir, apresenta 

formas de constituição que devem estar em conformidade com a realidade existente nas 

comunidades mais carentes  

 
3.3 FORMAS DE CONSTITUIÇÃO 
 

A laje, por se tratar de um direito real, e não meramente obrigacional, tem um caráter 

absoluto, ou seja, é oponível erga omnes, poderá ser adquirida por meio de negócios jurídicos, 

onerosos ou gratuitos, inter vivos ou causa mortis, porém nada impede que possa ser adquirida 
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por outros mecanismos, conforme será demonstrado mais adiante. Destaque-se que o direito 

real somente se ultima, no sistema pátrio, pela transcrição do título ou contrato no registro 

imobiliário, no caso de bem imóvel.  

Nas palavras do autor Antônio Junqueira de Azevedo (2016, p.221), o negócio jurídico 

“[...] constitui a principal forma de exercício da autonomia privada, da liberdade negocial, 

revelando-se um ato jurídico pelo qual os contratantes realizam um ajuste de interesses com 

uma finalidade específica”. Nesse contexto, a constituição dos direitos reais por meio de 

negócios jurídicos servirá para adquirir, transferir ou modificar aqueles (FARIAS; EL DEBS; 

DIAS, 2020). Assim, exige a lei, que para condição de validade do negócio jurídico que diga 

respeito a direito reais, a manifestação de vontade das partes contratantes se fará por meio de 

instrumento público que deverá ser lavrado em cartório, notadamente a escritura pública. 

Além do mais, dispõe o artigo 172 da Lei n. 6015/73 - Lei de Registros Públicos - que 

as escrituras públicas que se referirem a direitos reais, deverão ser averbadas ou registradas no 

Cartório de Registro de Imóveis. Ressalte-se que o artigo 108 do Código Civil, enuncia que se 

o valor do imóvel for inferior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país, a lavratura 

da escritura se constituirá por instrumento particular, salvo disposição em contrário, 

ultrapassando esse teto estabelecido no código civil, a constituição se processará por escritura 

pública lavrada em cartório de notas que será levada a registro no cartório competente.   

De outra banda, para a construção da laje é necessário que seja verificada a viabilidade 

edilícia e urbanística da construção, por meio do alvará de construção ou certidão da prefeitura. 

Por oportuno, deve-se mencionar as formas de constituição da Laje que a doutrina assim 

definiu: a laje por concreção ou por cisão. 

Analisando-se a dinâmica do instituto, a modalidade por concreção se materializa 

quando se cede o espaço aéreo ou subterrâneo para a construção de uma edificação que será 

realizada pelo titular do novo direito real, ou seja, existe a edificação no solo, mas não existe a 

edificação sobreposta, a qual será erigida após a instituição o direito de laje, nos termos já 

demonstrado, por escritura pública, em concordância com o caput do art. 1.510-A do Código 

Civil. Por outro lado, a realidade que se impõe é a regularização das situações pré-existentes, 

nos casos em que já existe a edificação construída (imóvel-base mais construção sobreposta), 

que se encontram regularizadas juridicamente, em nome do proprietário (registrado e averbada 

a construção), porém a unidade superior pertence a outrem (de fato).  

Nesta situação, o proprietário deve instituir o regime da laje, do mesmo modo que na 

espécie por concreção, ou seja, o proprietário da edificação aliena ao titular da laje, a parte 

superior, ocorrendo a cisão entre o imóvel-base e a construção sobreposta. A diferença entre as 
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duas modalidades reside precisamente, é que na primeira o proprietário vende o espaço aéreo 

ou o subsolo para a construção, na segunda o imóvel já se encontra edificado.    

É a partir desse contexto que a Lei n. 13.465/17 nos trouxe a Reurb – Regularização 

Fundiária Urbana, para contemplar a população que reside em favelas ou assentamentos 

congêneres, e tornar possível a aquisição formal de uma laje, por óbvio, obedecendo-se as 

determinações impostas pela lei, a qual exige o cadastro no poder municipal e a submissão as 

exigências urbanísticas. Devendo o poder público manifestar-se no procedimento da Reurb, que 

instituiu as chamadas Reurb-S ou Reurb-E, conforme a destinação do imóvel a ser regularizado, 

uma vez que é da Municipalidade a competência para regulamentar o uso da propriedade 

territorial urbana, podendo inclusive ocorrer a existência de possível negativa de constituição 

deste tipo de direito real sobre imóvel, caso não cumpridas as formalidades urbanísticas 

exigidas.  

A Reurb-S é a modalidade de regularização fundiária de interesse social, voltada para 

os núcleos urbanos informais ocupados, predominantemente, pela população de baixa renda, 

assim reconhecidas por ato do poder executivo municipal. Nesta espécie, o pagamento do 

Projeto de Obras e Infraestrutura fica a cargo do Poder Público, os estudos técnicos para áreas 

ambientais sensíveis são mais flexíveis, há a isenção se emolumentos de registro e averbação 

previstos no §1° do artigo 13 da Lei n. 13.465/2017, e ainda, para o lançamento desses atos 

cartorários estão desobrigados da comprovação do pagamento de tributos ou penalidades 

tributárias. Sob outra perspectiva, a Reurb-E, regularização de interesse específico, destina-se 

aos casos que não estão contidos na Reurb-S. Nesse caso o custeio do Projeto e Obras de 

infraestrutura é de incumbência dos beneficiários, os estudos técnicos para áreas 

ambientalmente sensíveis são mais rigorosos, há a necessidade de comprovação do pagamento 

de tributos e a incidência de emolumentos de registro e averbação.  

Assim, resta evidente que a Reurb-S, facilita o reconhecimento da laje a ser formalizado 

por escritura pública, e que em momento subsequente deverá ser levada a registro no cartório 

imobiliário para abertura de uma nova matrícula42 distinta do imóvel-base, essa deverá ser a 

diretriz a ser seguida como de regra ocorre nos demais direitos reais43. Reafirma-se, portanto, 

que os negócios jurídicos celebrados, seja inter vivos, por compra e venda ou doação ou causa 

mortis, como é o caso do testamento e da sucessão legítima, poderá o titular do imóvel-base 

                                                           
42 § 3º Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, 
gozar e dispor. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
43 § 9o  A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de 
imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção-base e nas matrículas de lajes anteriores, 
com remissão recíproca. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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conceder a sua laje a terceiro, constituindo um direito real autônomo e independente, que deverá 

ser levado a registro imobiliário. Apresentado o panorama geral das formas de instituição e 

constituição do direito de laje, passa-se a analisar os institutos afins ao novel direito real. 

 
3.3.1 A análise e confronto com outros institutos    

 

Conforme mencionado no item anterior, o direito de laje mantém semelhanças com 

outros institutos seja conceitual, seja estruturalmente, embora com eles não se confunda. Resta, 

assim, evidente a necessidade de se distinguir as diferenças, de forma a evitar equívocos por 

ocasião de uma análise irrefletida dos institutos.  

 
3.3.1.1 Condomínio edilício 

 

O Direito Real de Laje consiste na edificação de unidades autônomas em projeção 

vertical, na superfície superior ou inferior de uma construção-base, tendo seus titulares 

propriedade exclusiva, sobre cada uma das construções, com direito de uso, gozo e disposição, 

e ao mesmo tempo, possuem propriedade comum, por exemplo nos alicerces, telhados, 

canalizações comuns de águas ou gás, conforme dispõe o caput do art. 1.510-C, por todas essas 

características guarda semelhança com o condomínio edilício, contudo, são evidentes as 

diferenças, porquanto o condomínio possui peculiaridades que não existem na laje. 

O condomínio edilício, no ensinamento de Orlando Gomes (2010, p.235):  

 
Caracteriza-se pela justaposição de propriedades distintas, perfeitamente 
individualizadas, ao lado do condomínio de partes do edifício, forçadamente comuns. 
Cada apartamento, sala, conjunto ou andar pertence exclusivamente a um proprietário, 
que, todavia, tem o exercício do seu direito limitado pelas obrigações especiais que 
decorrem de possuí-lo num edifício com outras unidades autônomas. Do mesmo passo 
que é dono do seu apartamento, faz-se necessariamente condômino de certas partes 
do imóvel que permanecem, para sempre, em estado de indivisão forçosa. (GOMES, 
2010, p. 235). 
 

Verifica-se na lição do autor que uma das diferenças entre o instituto do direito de laje 

e o condomínio edilício é a não existência do direito de preferência quando da alienação das 

unidades autônomas dos condomínios edilícios, o que não ocorre no direito de laje por expressa 

previsão legal do artigo 1.510-D. De acordo com a referida prescrição legal, o titular da 

construção-base e o titular da laje, nessa ordem, deverão ser cientificados da alienação e terá 

direito de preferência com terceiros em igualdade de condições. 

 Caio Mário da Silva Pereira (2017, p.183), ao caracterizar o condomínio edilício, assim 

destaca a “desnecessidade” do direito de preferência:  
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Compondo um conjunto indissolúvel e indivisível com a unidade de propriedade 
exclusiva, as partes comuns vinculadas àquela podem ser alienadas e gravadas 
livremente pelo seu proprietário, não sendo necessária a anuência dos demais 
comunheiros, nem havendo direito preferencial para a sua aquisição. (PEREIRA, 
2017, p. 183). 

 

Vê-se que no condomínio edilício não há a possibilidade de ser exercido o direito de 

preferência por ocasião da alienação da unidade imobiliária. Por outro lado, no direito de laje, 

ocorrendo a alienação das unidades superpostas, a preferência será dos titulares da construção-

base e a seguir do titular da laje, em igualdade de condições com terceiros, assegurada a 

prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta que será alienada. Para tanto, deverão 

ser notificados da possibilidade de alienação para se manifestarem no prazo de trinta dias, 

somente depois desse prazo a laje poderá alienada a terceiros, salvo se o contrato entre as partes 

dispuser o contrário. Logo, entre os dois institutos, resta evidente a distinção quanto ao direito 

de preferência.   

O direito de preferência não é a única distinção que se evidencia entre os dois institutos. 

Está previsto no § 4° do artigo 1.520-A que não cabe ao titular da laje atribuição da fração ideal 

do terreno ou participação proporcional em áreas já edificadas. Tal previsão desmonta a 

possibilidade de ser instituída copropriedade entre o titular da laje e o proprietário da construção 

base ou de qualquer parte já edificada deste. Portanto, torna-se inviável a constituição de um 

condomínio edilício entre a laje e o imóvel-base. Ademais, no condomínio edilício o 

proprietário possui a propriedade de uma fração ideal do terreno e da área comum.  

No que se refere o ponto da fração ideal do solo, merece especial atenção, pois essa 

particularidade se reveste em um aspecto que afasta por definitivo a proximidade do 

condomínio edilício da laje. Embora disponham ambos os institutos, que cabe ao titular da laje 

e ao titular da unidade imobiliário do condomínio edilício, como unidades autônomas e 

independentes, a propriedade exclusiva e a propriedade das áreas comuns, este último exige a 

vinculação com uma fração do solo ao qual o prédio condominial está edificado, procedendo-

se de forma diversa com a laje, conforme expressa previsão legal no § 4º do art. 1.510-A.  

Apesar das diferenças apresentadas, o artigo 1.510-C, de modo controverso, aproxima 

os institutos, quando dispõe sobre as despesas relativas à manutenção do edifício e prescreve 

que “as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo edifício”, 

caso não previstas em contrato, sobre elas deverão ser adotadas as normas aplicáveis aos 

condomínios edilícios, no que couber. Tratamento similar dispõe o artigo 1.336, I do Código 

Civil, ao estabelecer como dever de o condômino “contribuir para as despesas do condomínio 

na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. ”  
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Observa-se outra semelhança com o  instituto do condomínio edilício,  no regramento  

do §1º do artigo 1.510-C, quanto à existência de partes comuns entre o imóvel-base e o direito 

de laje, prevista expressamente nas partes que servem a todo o edifício, tais como: os alicerces, 

colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do 

prédio; o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular 

da laje; as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, 

comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício; e em geral, as coisas que sejam 

afetadas ao uso de todo o edifício, que deverão ser especificadas em contrato, quando da 

instituição da laje.  

Conclui-se, por fim, que, quanto às partes comuns devem ser aplicadas as disposições 

do condomínio edilício, conforme determina o próprio Código Civil 1.510-C44, enquanto em 

relação às unidades imobiliárias autônomas, “sobredificadas” ou “subedificadas” aplicam-se as 

normas que regulam a propriedade. De outro lado, Silvio de Salvo Venosa (2019), menciona a 

regra do Código Civil art. 1.510-B, ao proibir o titular da laje de prejudicar com obras novas ou 

falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício. Ressalta 

o autor que essa disposição decorre do direito de vizinhança, também presente na legislação 

dos condomínios em edifício.  

Embora os institutos sejam assemelhados em alguns aspectos, o direito real de laje não 

é uma espécie de condomínio edilício, pois além de não atribuir fração ideal do terreno ao titular 

da laje, esse novo instituto se subordina à legislação própria.     

 

3.3.1.2 O direito de superfície 

 

O direito de superfície tem sua origem em Roma, e no início o instituto possuía caráter 

obrigacional e regulava as concessões do solo público a particulares para que ali construíssem 

e explorassem as acessões edificadas.  Com o desenvolvimento de Roma e a necessidade do 

acesso à terra, o instituto foi expandido para as relações entre particulares, sendo utilizado para 

esse fim, o contrato de arrendamento com o objetivo de construir em terreno alheio, mediante 

pagamento de um foro anual (MATTOS, 2014). Vale ressaltar que imperava em Roma o 

princípio superfícies solo cedit, ou seja, tudo que se constrói ou planta passa a integrar o solo, 

                                                           
44 Art. 1.510-C. Sem prejuízo, no que couber, das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito 
real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento 
de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção-base e o titular da laje, na 
proporção que venha a ser estipulada em contrato. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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pertence ao proprietário da terra, não podendo ser transferido senão com o solo. Dessa forma, 

entendia-se que o acessório, as construções e plantações seguem o principal, a terra nua 

(MATTOS, 2014).  

Na legislação brasileira o direito de superfície está previsto no Estatuto da Cidade - Lei 

n. 10. 257/2001, artigos 21 a 24 - e no Código Civil.  No que diz respeito ao Estatuto da Cidade, 

esse diploma legal trouxe em seu texto instrumentos para melhor utilização do solo com o 

objetivo de tornar a urbanização acessível e regularizada, como a realização do direito de 

construir em terreno alheio. O Código Civil também acolheu essa orientação conforme previsão 

no artigo 1.225, inciso II. Na definição do direito de superfície, a lição de Clovis Beviláqua 

(1950) citado por Melhim Namem Chalhub (2011) “o direito de superfície consiste no direito 

real de construir, assentar qualquer obra, ou plantação em solo de outrem”.  Nesse sentido José 

Oliveira Ascensão (2000, p.525) assinala o seguinte: “A superfície pode ser simplesmente 

definida como o direito real de ter a coisa própria incorporada em terreno alheio”. Ao conceituar 

o direito de superfície regulamentado em seu país, o autor português, embora de forma sucinta, 

reproduz a definição no Brasil, contudo, pela leitura dos artigos 19 a 21 do Decreto 794/76 que 

dispôs sobre esse instituto, alterando o Código Civil lusitano, percebe-se que alguns 

dispositivos não têm correspondência na legislação brasileira. 

Com efeito, o direito real de superfície no Brasil verifica-se por uma sobreposição de 

dois imóveis autônomos, porém vinculados por contrato a ser registrado no Registro Geral de 

Imóveis, em que o proprietário cede o solo ao superficiário, para que se construa ou plante, o 

qual adquire a propriedade resolúvel das acessões por ele implantadas, ou seja, pelo prazo 

determinado no negócio jurídico. Registre-se, que o direito de superfície desfaz o princípio 

superfícies solo cedit, uma vez que suspenso esse princípio, ocorre a separação da propriedade 

superficiária do solo, e as acessões serão atribuídas ao superficiário, enquanto perdurar o 

contrato, e não ao titular do solo, ingressando no patrimônio deste, com a extinção do contrato. 

Destarte, sob o ponto de vista do proprietário do solo o direito de superfície é um direito real 

sobre a coisa alheia, posto que limitado, haja vista, o direito de usar e gozar terem sido cedidos 

ao superficiário, permanecendo consigo apenas o direito de dispor, condicionado ao direito de 

preferência, e de reaver. Já a propriedade superficiária se configura em uma propriedade 

autônoma podendo ser alienada e gravada de hipoteca, separada do solo conforme o §2º do art. 

1.473 do Código Civil, contudo, restrita ao prazo da concessão da superfície (MONTEIRO 

FILHO E RENTERIA, 2020).     

Entretanto, há distinções em ambos os diplomas legais no regramento quanto ao direito 

de superfície. O Estatuto dispõe que o tempo do direito de superfície poderá ser determinado 
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ou indeterminado, enquanto no Código Civil dispõe que será apenas determinado. O direito de 

utilizar o solo, o subsolo e o espaço aéreo está previsto no Estatuto da Cidade. Por outro lado, 

a Lei Civil não autorizou a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão, “como 

por exemplo a garagem no subsolo do edifício” (PAULO LÔBO, 2015, p.334). 

Embora com algumas diferenças, os dois modelos de legislação que regulamentam o 

direito de superfície não se excluem. O Código Civil, apesar de ser posterior, não revogou o 

Estatuto da Cidade, porque na lição de Ricardo Pereira Lira (2003, p.554): 

 
O direito de superfície contemplado no Estatuto da Cidade é um instituto de vocação 
diversa daquele previsto no novo Código Civil, voltado aquele para as necessidades 
do desenvolvimento urbano, editado como categoria necessária à organização regular 
e equânime dos assentamentos urbanos, como fator de institucionalização eventual da 
função social da cidade. No novo Código Civil, o direito de superfície será um 
instrumento destinado a atender interesses e necessidades privados (LIRA, 2003, 
p.554). 
 

Lira (2003, p. 554) também exemplifica o objeto do direito de superfície regido pelo 

Estatuto da Cidade: “[...] assim, a municipalidade pode conceder a alguém o subsolo, a título 

de superfície, para a construção de um estacionamento, e o solo a outrem, para a construção de 

um estádio poliesportivo”.                        

Nesse contexto, percebe-se que o direito real de superfície possui uma extrema 

semelhança com o direito real de laje. Chama atenção a proximidade em virtude de ocorrer em 

ambos os institutos a desvinculação da propriedade do solo. Para alguns autores, o direito de 

laje não precisaria de uma nova legislação para que fosse constituído, pois não se trata de um 

direito real novo, mas uma espécie de direito de superfície, já previsto no Estatuto da Cidade, 

na modalidade de “sobrelevação” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2017).  

Em sentido contrário, entendendo que os dois institutos podem coexistir, vê-se nos 

comentários à atualização da obra de Orlando Gomes (2010), pelo Professor Edson Fachin, que 

ressalta: “é possível constituir direito de superfície sobre a propriedade separada superficiária 

ou direito de superfície sobre direito de superfície. Existe o direito de sobrelevação, como 

também o Direito de Laje”. De outro giro, concebe o caráter sui generis do Direito de laje 

autores como Moacyr Petrocelli de Ávila Ribeiro (2019), o qual entende que o direito de laje 

se mostra no cenário jurídico brasileiro como uma maneira de se dissociar a propriedade da 

construção da propriedade do solo, com características próprias que o distinguem de outros 

institutos. Assinala ainda o autor: 

 
Faz-se, ainda, necessário desapegar de alguns ideais que não mais sobrevivem na 
sociedade pós-moderna, como considerar como correta apenas a noção de imóvel com 
lastro no solo. [...] o surgimento de novas relações jurídicas que esperam abrigo no 
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fólio real, como o direito de laje, a multipropriedade ou time sharing, além da 
possibilidade de unificação de imóvel enfitêutico e outro alodial, são situações 
jurídicos-reais que consideram o perfil funcional da unidade imobiliária (RIBEIRO, 
2019, p. 18). 
 

Outrossim, é nítida a aproximação estrutural entre o direito de laje e o direito de 

superfície, em razão sobretudo da divisão da propriedade em duas, decorrente da construção ou 

plantação em solo alheio, situação comum entre os institutos. Contudo, há distinções. Na 

superfície, a relação de direito real se perfaz com a construção ou a plantação em solo alheio, 

porém não possui autorização legal para que a obra seja realizada no subsolo, salvo se for 

inerente ao objeto da concessão. 

 O mesmo não ocorre com o direito de laje, onde não há previsão de plantações, apenas 

construções, as quais poderão ser edificadas acima ou abaixo do imóvel-base, que não é de 

propriedade do lajeário. E, para demonstrar outra diferenciação, afirma Roberto Marquesi 

(2018): “a laje pressupõe a construção existente, enquanto a superfície pode ser constituída 

sobre terreno nu”. Outra distinção é que o superficiário adquire a superfície por prazo 

determinado ou indeterminado, vez que se trata esse direito real de propriedade resolúvel e, 

decorrido o prazo avençado entre as partes, encerra-se o direito de superfície, com o 

cancelamento da averbação no registro do imóvel. Diferentemente, o lajeário adquire sem 

estipulação de prazo, conforme Nelson Rosenvald (2017), a propriedade da laje é perpétua e 

possui a particularidade de ser registrada em matrícula própria no Registro de Imóveis, 

totalmente desvinculada do imóvel-base. 

Vê-se, pois, confrontando o direito de laje com o direito de superfície, percebe-se que o 

novo instituto dele se afasta, contudo existe o direito de superfície na modalidade 

“sobrelevação”, o qual possibilita construir um ou mais pavimentos em uma edificação 

preexistente, aproximando-se ainda mais do direito de laje. Quanto ao direito de sobrelevação, 

entende parcela da doutrina ser este sinônimo do direito de laje, conforme ressalta Ricardo 

Pereira Lira (2003, p.554):  

 
O segundo é o direito de sobrelevação, previsto no Código Civil suíço, que nada mais 
é que um direito de superfície em segundo grau, quando o superficiário concede a 
terceiro o direito de construir sobre sua propriedade superficiária. Relevante 
considerar que esta categoria nada tem a ver com a propriedade horizontal, como o 
condomínio em edifício de apartamentos, pois nessa situação o solo é partido em 
frações ideais correspondentes a cada uma das propriedades exclusivas 
superiormente, quando na sobrelevação a propriedade do solo é inteiramente do 
primeiro concedente, que faz a concessão ao primeiro superficiário, que de sua vez 
faz outra concessão ao segundo superficiário (LIRA, 2003, p.554). 

 

Trata-se, assim, de um direito de superfície em segundo grau, que consiste na construção 

de um novo pavimento acima de uma laje já construída. Autores como Albuquerque Junior 
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(2017) defendem a desnecessidade da criação de um novo direito real, uma vez que a 

“sobrelevação” contempla a extensão do que dispõe o direito de laje. Assim é que o Estatuto da 

Cidade já previa expressamente no § 1° do art. 21 a viabilidade da utilização daquele instituto 

ao dispor que a forma de utilização do solo, subsolo ou espaço aéreo se dará na forma 

estabelecida no contrato, atendidas as disposições urbanísticas. Nesse cenário o autor reafirma 

seu posicionamento, ao mencionar que já é um instituto utilizado, tendo sido, inclusive, objeto 

de estudos da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que reconheceu no 

Enunciado 56845 a possibilidade de constituição da superfície por “sobrelevação” no Direito 

brasileiro.  

As controvérsias permanecem, pois, com a promulgação da Lei n. 13.465/17, vislumbra-

se que a aplicação do direito de laje tem um campo de incidência específica com regras próprias: 

as áreas “favelizadas” das grandes cidades. Em sentido contrário, a sobrelevação poderá ocorrer 

em qualquer espaço, urbano ou rural (GAMA; AFFONSO, 2019). 

Assim, o direito de laje, como dito anteriormente, por se tratar de um direito sui generis, 

está restrito a situações específicas, para as quais a lei foi criada, enquanto a “sobrelevação” 

abarcaria um campo de atuação mais amplo.  Essa diferenciação, portanto, decorre do âmbito 

de atuação para o qual a legislação foi elaborada, não obstante o direito de laje é originário de 

uma necessidade do meio social, logo, reclama uma visão diferenciada do legislador; enquanto 

a “sobrelevação” é uma construção da doutrina e a sua aplicação está adstrita à interpretação 

dada pelos juristas.  

Por todo o exposto, entende-se que o direito de laje não é uma espécie de direito de 

superfície na modalidade de “sobrelevação”, pois, a despeito das semelhanças, porquanto 

ambas constituem edificação realizada sobre construção preexistente, a “sobrelevação” é 

específica dos contratos de superfície. Além do mais, a “sobrelevação” não possui autonomia e 

independência, características da laje, bem como, é de caráter transitório, uma vez que o 

contrato de superfície tem prazo determinado, diverso da laje, que é contínuo.  

Esse pensamento, contudo, não é impeditivo para coexistência de ambas as 

possibilidades em suas específicas áreas de atuação, daí se denota que o direito de laje, embora 

estruturalmente assemelhe-se muito à “sobrelevação”, com ela também não se confunde.  

 

                                                           
45 Enunciado 568 VI Jornada de Direito Civil. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo 
ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato, admitindo-se o direito de sobrelevação, 
atendida a legislação urbanística. FEDERAL, Conselho da justiça. Enunciado VI. Jornada de Direito Civil. 
Disponível em : https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/639. Acesso em 10 de dez. 2020. 
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3.3.2 Direito de laje e figuras afins em outras legislações: uma análise comparada        

 

É de todo proveitoso e adequado a referência ao direito comparado, como forma de se 

avaliar a excepcionalidade do direito de laje e verificar a proximidade ou divergências com 

institutos que com ele se aproximam em países como Portugal e Espanha. A preferência pelos 

países ibéricos deu-se em razão da influência comum da legislação Romanística nesses países, 

visto que ao longo de suas trajetórias históricas, perceberam cada uma destas nações respostas 

distintas para as questões que se apresentavam. Desta forma a fim de ampliar a discussão e o 

entendimento acerca do instituto do Direito de Laje, analisar-se-ão as determinações sobre o 

direito de construir em edifício alheio nos ordenamentos jurídicos desses países.  

Como já mencionado nesse estudo, o direito real de laje evoluiu ao longo do tempo, 

nascido da necessidade de moradia, forjado nas comunidades mais carentes, chegou-se a Lei 

n.13.465/2017, que o apresentou como se conhece no cenário atual. Entretanto, o direito real 

de laje embora um instituto genuinamente presente apenas no direito brasileiro, de forma não 

idêntica, apresenta aproximações com outros institutos presentes em outros sistemas jurídicos 

do globo, como se verá a seguir. 

No contexto da legislação portuguesa, o art. 1.526 do Código Civil daquele país possui 

a seguinte redação: 

 
Art. 1.526 (Direito de construir sobre edifício alheio) – O direito de construir sobre 
edifício alheio está sujeito às disposições deste título e às limitações impostas à 
constituição da propriedade horizontal; levantado o edifício, são aplicáveis as regras 
da propriedade horizontal, passando o construtor a ser condómino das partes referidas 
no artigo 1421. 
 

Diante da análise do conteúdo do artigo acima demonstrado, verifica-se que o direito 

real de laje, apresenta semelhanças com um instituto também conhecido em Portugal como 

direito de superfície.  Veja-se que em Portugal o fato de estar inserido no título de direito de 

superfície, está limitado pelas regras da propriedade horizontal, como por exemplo o 

condomínio edilício, logo o seu titular uma vez concluída a construção passa a ser considerado 

condômino das partes comuns. 

Na lição do autor lusitano Santos Justo, o objeto do direito de superfície é determinado 

em dois momentos, o primeiro compreende a construção em solo alheio ou sobre edifício 

alheio; no segundo, incide sobre obras ou plantações adquiridas. Em Portugal, especificamente 

quanto ao direito de construir sobre edifício alheio, é reputado como um direito de sobrelevação, 

mas nesse caso, um direito materialmente ligado ao solo (2007, p.392). Enquanto, no Brasil 
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carece de menção expressa a figura da sobrelevação em direito de superfície, como já 

mencionado, trata-se muito mais de uma construção doutrinária. 

A aproximação dos institutos, entre o direito de laje, no Brasil e o direito de superfície 

em sobrelevação em Portugal, é similar no tocante ao reconhecimento que parte da doutrina 

brasileira faz em relação a laje, reputando-a como uma variante do direito de superfície, porém 

com aplicabilidade diferente. Ou seja, este direito real seria conhecido também no Brasil como 

o direito de superfície de segundo grau ou sobrelevação, contudo, com aplicabilidade da Lei n. 

10.257/2001, embora não esteja expressamente prevista nela, tão pouco no Código Civil.  Como 

já se aludiu, o Código Civil Brasileiro não autoriza expressamente o direito em sobrelevação, 

mas para o autores Monteiro Filho e Renteria (2020), o § 6º do art.1.510-A, anui taxativamente, 

a permissão ao titular da laje para ceder a superfície da sua construção para a instituição de um 

sucessivo direito real de laje. Para esses autores a sobrelevação pode ser instituída quantos vezes 

permitirem as posturas edilícias e urbanísticas, dependendo apenas que se observe o direito de 

preferência.   

Além de Portugal, o Direito Espanhol seguindo a tradição romanística, também prevê o 

direito de construir em prédio alheio, mas nesse caso, as semelhanças se aproximam 

estruturalmente do direito de laje, neste país foi adotado uma figura bifásica ao dispor sobre o 

direito de se construir acima ou abaixo da construção originária. Chama-se Derecho Real Del 

Vuelo e está previsto no Reglamento Hipotecario espanhol, art. 16(2):  

 
El derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones 
bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes, que, sin constituir derecho 
de superficie, se reserve el propietario en caso de enajenación de todo o parte de la 
finca o transmita a un tercero, será inscribible conforme a las normas del apartado 3º. 
del arhculo 8 de la Ley y sus concordantes. En la inscripción se hará constar: a) Las 
cuotas que hayan de corresponder a las nuevas plantas en los elementos y gastos 
comunes o las normas para su establecimiento. (...) d) Las normas de régimen de 
comunidad,  si se señalaren, para el caso de hacer construcción. 
 

A autora Felisa-María Corvo Lópes (2011) anuncia que, na Espanha, o direito de laje 

vem sendo estudado como alternativa ao contrato de troca de terreno por edificação futura. Este 

contrato permite a um terceiro edificar em terreno alheio, de tal modo que, finda a edificação, 

o dono do solo e o construtor adquiram a propriedade de partes diferentes do imóvel resultante. 

Complementando, a autora explica que o direito de laje só será alternativa ao contrato de troca 

de terreno por edificação futura, se for existir a possibilidade da constituição desse direito em 

imóvel não edificado. 

Nesse norte, continua a autora Felisa-María Corvo Lópes (2011, p.4-5), que referidos 

direitos pressupõem um edifício, que pode estar construído, em construção ou apenas como 
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projeto, e que sempre que estiverem presentes os requisitos para a propriedade horizontal, a 

sobredificação (direito de laje) e a subedificação são institutos adequados:  

 
Desde nuestro punto de vista, la naturaleza jurídica de los derechos de 
sobreedificación y subedificación presupone su constitución sobre un edificio – el cual 
puede encontrarse construido, en construcción, o en proyecto. No obstante, sabedores 
de la utilidad que puede suponer en algunos casos su constitución sobre un solar, 
consideramos que la misma podría admitirse cuando se den los presupuestos para la 
constitución de la propiedad horizontal. Dentro de tales supuestos, podría incluirse, a 
priori, aquel en que la constitución de los derechos de sobreedificación y 
subedificación se presenta como una alternativa al contrato de cambio de solar por 
edificación futura, pues una vez ejercitado el derecho, existirá una pluralidad de 
titulares, que serán a la vez cotitulares del suelo. Pensamos concretamente en el 
supuesto en que el propietario de un solar concede un derecho de sobreedificación o 
subedificación sobre el mismo a favor de un tercero que se obliga a entregar, como 
contraprestación, un número determinado de plantas, pisos, locales o plazas de garaje. 
Ejercitado el referido derecho, existirá una pluralidad de propietarios y una 
cotitularidad sobre el suelo. Así las cosas, parece que, aunque sea por esta vía 
excepcional, podría defenderse la viabilidad de la fórmula alternativa que estudiamos. 
 

 María Teresa Alonso Pérez (2005, p.709) esclarece que, no Direito Espanhol, o direito 

de laje implicaria em cotitularidade do solo, quando edificado:   

 
Puede tratarse también de un derecho de sobre y de subedificación, en cuyo caso el 
titular adquirirá una cuota en el suelo y en el resto de elementos comunes cuando 
realice la sobre o subedificación, incorporándose entonces como copropietario, y 
asumiendo entonces derecho a votar y obligación de contribuir a los gastos comunes. 
 

Analisando as disposições sobre o Derecho Real Del Vuelo, constata-se que há 

obrigatoriamente a vinculação do novo pavimento a cotas das partes comuns, além da 

elaboração de disposições sobre normas de convivência entre condôminos. Diferentemente do 

previsto na legislação brasileira, vê-se que em nos dispositivos legais estrangeiros citados se 

conhece apenas o direito de superfície, com peculiaridades conforme o ordenamento jurídico 

que o abriga. Por fim, destaque-se que as semelhanças da laje com o instituto do direito de 

construir em edifício alheio no direito português e no direito espanhol, que se denomina de 

Sobrelevação em Superfície e Derecho del Vuelo, respectivamente, mas se assemelha ao direito 

de superfície do que ao direito de laje, primeiro,  porque o direito de sobrelevação não é previsto 

expressamente na legislação brasileira, constitui apenas uma construção da Doutrina, a partir 

da interpretação do § 1º do art. 21 do Estatuto da Cidade, em segundo, porque a laje tem 

aplicação direcionada para as populações de baixa renda, requisito que não está explicitado nos 

artigos da legislação portuguesa e espanhola. E mais, no direito português não há possibilidade 

da construção no subsolo, sendo, contudo, permitido no direito espanhol.  

Por outro lado, as diferenças consistem no fato de que nos países ibéricos, edificada a 

construção sobre ou sob prédio alheio, nesse caso apenas na Espanha, a obra construída se 
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submete às regras do condomínio, passando o construtor a ser condômino das partes comuns 

do prédio. Embora previsto na laje algumas determinações nesse sentido, conforme o art. 1.510-

C, não cabe participação da laje no solo.  

Nos direitos português e espanhol, as partes comuns na Sobrelevação em Superfície e 

no Derecho del Vuelo referem-se além do solo, os alicerces, as colunas, os pilares, as paredes 

mestras, bem como todas as partes comuns componentes da estrutura do prédio; o telhado ou 

terraço, ainda que afeto ao uso de qualquer unidade; as entradas, as escadas e os corredores de 

uso ou passagem comum; e as instalações gerais de água, eletricidade, aquecimento, ar-

condicionado, gás, comunicações e semelhantes, os pátios e jardins anexos; os ascensores; as 

dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro; as garagens; e, em geral, as coisas que 

não sejam afetadas ao uso exclusivo, o que não ocorre no Direito Real de Laje. Explanados os 

aspectos do direito de laje com institutos afins com ênfase no direito comparado em países 

como Portugal e Espanha, passa-se ao capítulo III, no qual será feito a análise das consequências 

da normatização desse recente direito real repercutindo no campo econômico e social. 
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4 IMPLICAÇÕES JURÍDICAS, ECONÔMICAS E SOCIAIS DECORRENTES DA 
POSITIVAÇÃO DO DIREITO REAL DE LAJE 

 

É certo que se enxerga no direito de Laje uma relevante oportunidade de oferecer aos 

moradores das comunidades condições, pelo menos, mínimas de exercer o seu direito à 

cidadania. Contudo, a laje não se restringe somente a concretização da cidadania por meio do 

direito à moradia e do alcance à propriedade, mas, igualmente, estabelece formas de garantir 

aos moradores de auferir rendimentos, pois, sem sombra de dúvida, a construção de imóveis 

composto por lajes impactam na atividade imobiliária nas áreas menos valorizadas 

economicamente.  

Nesse passo não se pode olvidar das indagações que impulsionam esse estudo: a) em 

que circunstâncias o instituto do Direito de Laje atende o princípio da função social da 

propriedade e da cidade se poderá ser utilizado para fins não residenciais?; b) como a natureza 

jurídica do Direito de Laje atende a todas as características de um direito real sobre coisa própria 

ou se está inserido na categoria dos direitos reais sobre coisa alheia?; c) como o Direito de Laje 

poderá ser efetivado ante a escassez de imóveis formalmente regularizados? d) é possível 

instituir-se convenção de condomínio, considerando edificações tendo por base o Direito de 

Laje? O Direito Real de Laje constitui um Direito de Superfície? O Direito Real de Laje 

constitui uma espécie de condomínio?   

 

4.1 ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO DIREITO DE LAJE 

 

Hodiernamente, vive-se um cenário econômico e social conturbado em que milhões de 

brasileiros estão desempregados. Muitos desses indivíduos estão inseridos no universo de 

desemprego e sobrevivem de pequenas atividades informais, situação agravada pela pandemia 

do Covid-19. Assim, a efetividade do direito de laje pode minorar o problema social ao 

viabilizar a regularização fundiária concedendo um direito real ao possuidor do imóvel, 

permitindo acesso do morador de favelas, por exemplo, as faculdades da propriedade. Uma 

alternativa de exploração econômica do imóvel seria alugar as unidades distintas da construção-

base ou investir em algum negócio próprio a ser estabelecido na própria laje, obviamente 

atendidas as posturas municipais e as normas de vizinhança, o que se demonstra uma estratégia 

econômica, garantindo moradia e, ao mesmo tempo, levantando recursos para a subsistência do 

proprietário.  
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Por outro lado, sabe-se que a laje nos assentamentos informais não é uma novidade, 

embora recente seja o seu reconhecimento jurídico. Nesse rumo, muito antes da inclusão desse 

novel direito no ordenamento jurídico brasileiro, a autora Claudia Franco Correa (2008, p. 

1.009) no estudo direcionado para o “direito de laje” na Favela do Rio das Pedras, no Rio de 

Janeiro, demonstrou no artigo Direito de laje: o direito na vida e a vida no direito, o contexto 

mercadológico dessas propriedades:  

A título de ilustração menciono a entrevista com uma moradora da Rua Velha. Ela 
reside em Rio das Pedras há mais de 30 anos. Seu primitivo barraco de madeira, virou 
um "castelo", pois hoje ela diz que não vende o espaço de sua edificação, por menos 
de R$100.000,00. Trata-se de um prédio edificado em aproximadamente 60 m², com 
alguns andares, onde estão quitinetes e um pequeno apartamento usado como moradia 
da "proprietária". O valor das benfeitorias realizadas na construção, lhe permite, 
segundo sua avaliação, "alugar bem" as quitinetes, inclusive porque a Rua Velha é um 
ponto considerado privilegiado, localizado no Centro de Rio das Pedras. Ainda 
segundo seu depoimento, as locações das quitinetes lhe rendem mensalmente R$ 
2.400,00. (CORREIA, 2008, p.1009). 
 

Vislumbra-se que aliado aos fatores que possibilitam o lucro, citados anteriormente, tais 

como a possibilidade do registro imobiliário desses imóveis propicia que possam ser oferecidos 

em garantia hipotecária ou em alienação fiduciária, levando a aquecer as transações imobiliárias 

e, consequentemente, o potencial construtivo desses imóveis. Ressalte-se que por força da 

autonomia entre as construções, caso a hipoteca constituída não seja paga, a execução não 

atingirá o imóvel-base, o inverso também é verdadeiro. Vale ressaltar, igualmente, que o artigo 

57 da Lei n. 13.465/17 alterou o artigo 79946 do Código de Processo Civil de 2015, para 

acrescentar os incisos X e XI, os quais versam acerca da penhora da laje.  

Nesse sentido, é perfeitamente plausível, se considerar linhas de crédito mais vantajosas, 

com juros mais baixos e prazos flexíveis, uma vez que dado em garantia imóvel que possui 

registro imobiliário, além da segurança jurídica à sua propriedade, uma eventual análise de 

crédito, no cerne de um financiamento, tende a ser mais facilmente aprovado. Em tempos de 

crise econômica, com elevadas taxas de juros, oferecer um imóvel como garantia para obter 

empréstimo tem sido a alternativa utilizada para quem deseja empreender ou renegociar dívidas, 

pactuando taxas mais condizentes ao seu orçamento.  

Destaque-se que oferecida a laje em garantia, e eventualmente a dívida não seja 

adimplida, faz-se importante mencionar sobre a impenhorabilidade do bem de família, nos 

                                                           
46 Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: [...] X - requerer a intimação do titular da construção-base, bem como, 
se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje; XI - requerer a 
intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base. 
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termos do artigo 1.71147, do Código Civil, da Súmula nº 48648 do STJ, bem como do artigo 3º, 

V, da Lei n. 8.009/9049.  Por outro lado, a questão da possibilidade do titular do direito real de 

laje, por óbvio, após o registro imobiliário, hipotecar o imóvel, ou seja, garantir o pagamento 

de uma dívida, apesar de constar como direito real no art. 1.225 do Código Civil Brasileiro, 

conforme já se afirmou, não foi incluso no rol do art. 1.47350 como objeto da hipoteca. Entende-

se, que a laje como imóvel pode ser pode ser alienada obedecendo à exigência do art. 1.42051 

do Código Civil, da mesma forma deve ser considerada inclusa no rol do art. 1473 do Código 

Civil.  

De sorte, seja pela compra da laje já existente, seja pela aquisição do espaço aéreo (ainda 

sem a laje), que possibilitará uma construção futura, existe um mercado imobiliário específico 

voltado para conceder acesso à moradia para segmentos menos favorecidos economicamente.  

Essa verificação, acredita-se, afetará o olhar do mercado sobre esses imóveis, os quais no 

passado eram vistos como pouco valorizados nas transações imobiliárias, em razão sobretudo 

da insegurança jurídica que incide sobre eles.  

Portanto, viabilizar a formalização dessas lajes assegura a segurança jurídica dos 

imóveis, a possibilidade do proprietário da laje ter acesso ao mercado formal, a dignidade de 

moradia estimula a economia brasileira e faz circular riquezas, mesmo porque uma das 

resultantes da lei é, igualmente, melhorar o acesso ao crédito e a possibilidade de negociação 

dessas unidades, promove a dignidade de moradia e a inclusão social, pois, a laje passa a ser 

um bem de valor, um patrimônio a ser considerado, dado que até a aprovação da Lei n. 

13.465/17, a laje não incorporava valor econômico formal no patrimônio de seu proprietário. 

A vigência da lei de regularização fundiária que incorporou o direito de laje ao 

ordenamento jurídico brasileiro, regulamentando uma prática corriqueira existente nas áreas 

                                                           
47 Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte 
de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente 
ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei 
especial. 
48 BRASIL Superior Tribunal de Justiça Súmula 486: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que 
esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia 
da sua família. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/enunciados.jsp. Acesso em: 29 dez. 2020.   
49 BRASIL. Lei nº 8.009, de 1990. Art. 3º: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução 
civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8009.htm. Acesso em: 29 dez. 2020. 
50 Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca:I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; 
II - o domínio direto; III - o domínio útil; IV - as estradas de ferro; V - os recursos naturais a que se refere o art. 
1.230, independentemente do solo onde se acham; VI - os navios; VII - as aeronaves; VIII - o direito de uso 
especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007);IX - o direito real de uso; (Incluído pela Lei 
nº 11.481, de 2007); X - a propriedade superficiária. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007). 
51 Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem 
alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. 
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periféricas de se vender ou se construir um imóvel no sentido verticalizado sobre moradias 

originariamente horizontais, construídas sobre o solo, também causou certos 

descontentamentos no mundo jurídico e em alguns setores da sociedade civil, repercutindo em 

ações para se declarar a inconstitucionalidade da lei. O tópico seguinte analisará as ações e seus 

fundamentos.     

 

4.2 A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.465/17 

 

Em decorrência da promulgação da Lei n. 13.465 de 11 de julho de 2017 ocorreram 

importantes mudanças para os direitos reais, relacionadas à propriedade plena, exclusiva e 

ilimitada52 (TARTUCE, 2018). A partir de então, muito se debateu na comunidade jurídica 

sobre os efeitos práticos da recente Lei, assim como surgiram diversos questionamentos a 

respeito de sua constitucionalidade. Algumas ações direitas de inconstitucionalidade – ADI's – 

foram, à vista disso, ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de se declarar a 

inconstitucionalidade de determinados dispositivos que passaram a vigorar com o novo texto 

legal.  

Feitas as devidas pesquisas no sítio eletrônico do STF – Supremo Tribunal Federal, 

constatou-se que as ADI´s foram processadas pelas seguintes instituições democráticas: 

Ministério Público Federal, Partido dos Trabalhadores-PT e o Instituto dos Arquitetos do 

Brasil- IAB, os quais entenderam que a norma está eivada de inconstitucionalidade, isto é, seus 

preceitos legais quando analisados em face da constituição, com ela não se harmonizam. Tem-

se, portanto, três Ações Diretas de Inconstitucionalidade discutindo a norma como um todo ou 

algum dos seus artigos, individualmente. As mencionadas ADI´s, distribuídas na Suprema 

Corte estão registradas sob os números 5771, 5787 e 5883, respectivamente, foram distribuídas 

todas sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli. 

                                                           
52 a) introdução do direito real de laje no rol do art. 1.225 do Código Civil; b) regulamentação do direito real de 
laje entre os arts. 1.510-A a 1.510-E da codificação material e também na Lei de Registros Públicos (Lei 
6.015/1973); c) alteração dos requisitos para a usucapião urbana coletiva, tratada pelo Estatuto da Cidade; d) 
modificações no tratamento da usucapião extrajudicial ou administrativa, tornando-a possível juridicamente e 
sanando algumas dúvidas (alterações no art. 216-A da Lei de Registros Públicos, incluído pelo CPC/2015); e) 
introdução de novas modalidades de condomínio: o condomínio de lotes e o condomínio urbano simples; f) 
regulamentação do sistema de arrecadação de bens vagos, para os casos de abandono (o art. 1.276 do Código 
Civil); g)revogação de todo o capítulo da Lei Minha Casa, Minha Vida (Lei 11.977/2009) relativo à regularização 
fundiária, alterando substancialmente a legitimação da posse e a usucapião extrajudicial dela decorrente; h) 
alterações de procedimentos relativos à alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, facilitando o recebimento 
dos créditos; i) modificações na Medida Provisória 2.220, que trata da concessão especial de uso; j) alterações da 
Lei 9.636/1998, que trata da alienação de bens imóveis da União, facilitando a extinção da enfiteuse sobre terras 
da Marinha, por meio da remição; k) introdução de políticas para Regularização Fundiária Urbana (REURB); e l) 
introdução do instituto da legitimação fundiária. 
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Com essa breve introdução, passa-se a analisar os principais fundamentos jurídicos das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade, uma vez que essas ações são de grande relevância pela 

importância que o tema, regularização fundiária urbana, enseja para a sociedade brasileira, 

sendo certo, que aqui será abordado apenas as alterações com reflexo no direito à moradia e as 

inovações trazidas em decorrência do direito real de laje. A primeira ação de n.º 5771, foi 

proposta pela Procuradoria Geral da República, representada pelo então Procurador da 

República, Rodrigo Janot, aos 31 de agosto de 2017, que impugnou a íntegra da Lei n. 

13.465/2017, sob o argumento de inúmeros vícios formais e materiais. Quanto ao vício formal 

o Procurador sustenta a inconstitucionalidade sob dois aspectos, o primeiro, quanto a 

inconsistência da Medida Provisória n° 759 de 22 de dezembro de 2016, que resultou na Lei n. 

13.465/2017, e o segundo, que a dita Medida Provisória, trata de matérias privativas de Lei 

Complementar e do Direito Processual Civil.  

Desta feita, alega: a) que a referida Medida Provisória não respeitou alguns requisitos 

básicos constitucionais como, por exemplo, a urgência exigida para edição deste ato normativo. 

Afirma, igualmente, que a problemática de que tratou a medida provisória não era motivo 

suficiente para que fosse tomada uma medida de forma tão imediata. Isto porque, como é do 

conhecimento público os graves problemas sobre a questão fundiária no Brasil remontam ao 

período colonial, com a implantação do regime das sesmarias, portanto, não há o que se falar 

em relevância e urgência, características de uma Medida Provisória (art. 62, caput da 

Constituição Federal); b) que a Medida Provisória em referência alterou diversos dispositivos 

de  inúmeras legislações53 específicas relacionadas à regularização fundiária, avançando em 

sentido contrário dessas legislações, promovendo retrocessos, propiciando à “grilagem de 

                                                           
53 À título de esclarecimento, a Medida Provisória 759/2016 alterou as seguintes Leis: 
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos 
à reforma agrária; 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; 
Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras 
situadas em áreas da União, na Amazônia Legal; 
Lei 12.512, de 14 de outubro de 2011, que institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa 
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; 
Lei 13.001, de 20 de junho de 2014, que dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos a assentados da reforma 
agrária; 
Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos; 
Lei 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, aforamento e alienação de bens imóveis de 
domínio da União; 
Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida; 
Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a preservação da vegetação nativa; 
Lei 13.240, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre administração, alienação, transferência de gestão de 
imóveis da União e seu uso para constituição de fundos; e Lei 13.139, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre 
parcelamento e remissão de dívidas patrimoniais com a União. 
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terras”; c) ainda com relação ao ato do poder executivo em comento,  incluiu54 os incisos X e 

XI no artigo, 799 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a intimação do titular da 

construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair 

sobre o direito real de laje e do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-

base, ato que cabe ao Presidente da República legislar55. 

No que alude as inconstitucionalidades materiais, o membro do Ministério Público 

Federal, alegou que a mencionada Lei n.º 13.465/2017 fere o princípio da Constituição cidadã 

ao abordar temas estruturantes das políticas públicas estatais, tais como a regularização 

fundiária urbana e rural, direito social à moradia, função social da propriedade, salário mínimo 

com capacidade de atender as despesas com habitação e o direito da pessoa humana à dignidade, 

que remete ao direito à moradia digna. Concernente ao direito à moradia, alegou o parquet, que 

a citada Lei, infringiu o artigo 183 e 191 da Constituição Federal, que dispõe sobre a usucapião 

urbano e rural. Concernente ao direito de laje a ADI 5771 não faz um ataque direito, mormente 

no aspecto processual a que se refere o art. 799 do CPC, já mencionado, contudo, no mérito 

requer a declaração integral da inconstitucionalidade da Lei n.13.465/2017.  No tocante a 

função social da propriedade confrontou os artigos 5º, XXIII, 170, III, e 182, §2º, e com relação 

a necessidade do salário mínimo apto a atender as despesas com habitação, afrontou o artigo 

7º, IV da Carta Maior. Por fim, no que diz respeito, a regularização fundiária urbana a 

Procuradoria Geral da República alegou que a cidade é uma construção coletiva, que se reflete 

no plano de diretor, exigência para cidades com mais de 20 mil habitantes, conforme prescreve 

o artigo 29, XII da Constituição Federal. Ademais a lei “amplia indevidamente as hipóteses de 

regularização fundiária, sem levar em conta o licenciamento ambiental e urbanístico, a 

participação popular ou a elaboração de estudos técnicos” (MPF).  

Em consulta a tramitação processual56 da ADI 5771, verificou-se que após despacho do 

relator a época da distribuição do feito, Ministro Luís Fux, foi negado o pedido de medida 

cautelar de suspensão de toda a eficácia da lei impugnada, em seguida foi requerido e aceito na 

                                                           
54 Veja-se o art. 57 da Lei 13.465/2017: “Art. 57. O caput do art. 799 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos X e XI: ‘Art. 799. X – requerer a 
intimação do titular da construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora 
recair sobre o direito real de laje; XI – requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a 
construção-base. 
55Para aclarar esse raciocínio, Gomes Canotilho (2003, p. 1321) ao tratar sobre a inconstitucionalidade formal por 
descumprimento de pressupostos objetivos, ou seja, requisitos expressos na Constituição para produção de leis ou 
atos normativos, assevera: hoje, põe-se seriamente em dúvida se certos elementos tradicionalmente não reentrantes 
no processo legislativo não poderão ocasionar vícios e inconstitucionalidade. Estamos a nos referir aos chamados 
pressupostos, constitucionalmente considerados como elementos determinantes de competência dos órgãos 
legislativos em relação a certas matérias (pressupostos objetivos).    
56 Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5255150. Acesso em 10.01.2021. 
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qualidade de  amici curiae  as entidades,  Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da 

Comissão Pastoral da Terra - CPT, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo - SECOVI-SP e 

da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Estado de São 

Paulo - AELO-SP, encontrando-se desde 10.09.2020, concluso ao Relator Ministro Dias Toffoli  

para julgamento final do mérito.  

A respeito desta breve explanação, é importante esclarecer que as críticas e elogios à 

criação da Lei n.13.465/17, tem sua razão de ser, pois para parte da doutrina, entende que o 

referido diploma é um marco para a regularização das propriedades urbanas informais, uma vez 

que flexibiliza este procedimento, podendo, inclusive, ser administrativo. Por outro lado, 

entende outra parte da doutrina, se deve ater ao fato da possibilidade de a lei privatizar 

patrimônios públicos, tendo até mesmo os que defendem a tese de que a lei afronta alguns 

princípios ou direitos previstos constitucionalmente, como à função social da propriedade, 

dentre outros. Na justificativa do representante do Ministério Público, a Lei n. 13.465/17, 

ofende a função social da propriedade, ao substituir os artigos 46 e 47 da Lei n. 11.997/09, pelos 

artigos 11, 33 e 35, houve significativa redução de exigências ambientais e urbanísticas. 

Por sua vez, o Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou em outubro de 2017 no STF a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5787, na qual em síntese discorda de alguns 

dispositivos da Lei n. 13.465/2017. As alegações são semelhantes à ADI 5771, ao “questionar 

a constitucionalidade da lei sob o aspecto formal, devido à ausência de pressupostos de urgência 

e relevância para a regulamentação da matéria por meio de conversão de medida provisória”. 

Da mesma forma, também acusa que o modelo de regularização proposto pela nova lei é de um 

retrocesso social, por prejudicar a população de baixa renda:  

 
Que está sendo e será prejudicada com as mudanças e revogações dos procedimentos 
de regularização fundiária trazidos pela nova legislação, que desconsidera princípios 
constitucionais e facilita a concentração fundiária, o que fatalmente contribuirá para 
o aumento dos conflitos fundiários. ” (STF, 2017). 
 

Mais especificamente, em referência ao espaço urbano, o Partido dos Trabalhadores 

denunciou a violação do artigo 182 da Constituição da República, pelo ato normativo o qual 

permitiu que lei federal preveja o perímetro da área urbana. Senão veja-se, o artigo 11, I, da Lei 

n. 13.465/2017, que conceitua núcleo urbano, in verbis:  

 
Núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído 
por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista 
na Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do 
solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural”. 
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Alega o Partido dos Trabalhadores, que em momento subsequente, o § 6º do mesmo 

artigo prescreve que “Aplicam-se as disposições desta lei aos imóveis localizados em área rural, 

desde que a unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista 

na Lei n. 5.868, de 12 de dezembro de 1972”. Ressalte-se que, apesar do inciso I trazer o 

conceito de núcleo urbano, o § 6º autoriza a incidência da Lei para imóveis situados em área 

rural, desde que o tamanho da área seja menor que a fração mínima de parcelamento prevista 

na Lei n. 5.868/92.  

Desta forma, depreende-se pela leitura dos dois dispositivos que a novel legislação 

dispensa em áreas rurais as particularidades que caracterizam o espaço urbano na ocupação, 

como por exemplo: a presença de equipamento de infraestrutura e o adensamento populacional 

equivalente aquele existente em áreas urbanas, bastando apenas que a dimensão da área seja 

menor que a fração mínima de parcelamento.  Por outro lado, a ampliação do perímetro urbano 

deve ser precedida da aprovação de projeto específico, instituído por lei municipal, e com uma 

temática mínima especificada pelo Estatuto da Cidade, requisitos exigidos pelo § 2º do artigo 

182 da Constituição Federal. Assim, o artigo 11 da Lei n. 13.465/2017, conforme as alegações 

do autor na ADI 5787, está em flagrante inconstitucionalidade com o Texto Constitucional, pois 

afronta o § 2º da Constituição Federal de 1988, por adentrar na competência de outro ente 

federativo, o Município. Desta feita, da mesma forma verificou-se na ADI 578757 após 

despacho do relator a época, Ministro Luiz Fux, a negativa do pedido de medida cautelar que 

requereu a suspensão de toda a eficácia da lei impugnada, em seguida foi requerido e aceito na 

qualidade de amici curiae as mesmas entidades solicitantes da ADI 5771, encontrando-se o 

feito desde 10.09.2020, concluso ao Relator Ministro Dias Toffoli para julgamento final do 

mérito.  

A terceira ADI foi distribuída sob o n.º 5883, ajuizada em 29 de janeiro de 2018 pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), e traz, assim como nas outras duas anteriores, 

questionamentos semelhantes quanto as inconstitucionalidades formais e materiais da nova lei 

de Regularização Fundiária. Em resumo, questiona o instituto da legitimação fundiária dos 

serviços de registro eletrônico de imóveis e da usurpação das competências do Município. Em 

relação a legitimação fundiária o autor alega que a lei afronta as normas constitucionais da 

propriedade privada e ao patrimônio público favorecendo a grilagem. 

No tocante ao Registro Eletrônico de Imóveis, a lei dificulta o exercício das atividades 

do Registro Público Imobiliário, ao dispor sobre a existência de uma pessoa jurídica de direito 

                                                           
57 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5277531 
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privado, denominado de operador nacional do sistema de registro eletrônico que tem a função 

de implementar e operar o sistema de registro de imóveis além de fiscalizá-lo, em violação ao 

artigo 236 da Constituição Federal que atribui essas atividades exclusivamente  aos delegatários 

dos serviços notariais e de registro. Ainda conforme o pensamento do autor da ação, a lei viola 

o modelo estabelecido pela Magna Carta de 1988, que defere aos municípios a competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como o adequado ordenamento territorial, 

artigo 3058 da Constitucional Federal de 1988.  

Verificou-se na ADI 588359, após despacho do relator distribuído o feito por prevenção, 

Ministro Luiz Fux, foi negado o pedido de medida cautelar de suspensão de toda a eficácia da 

lei impugnada, em seguida foi requerido e aceito na qualidade de  amici curiae  as entidades,  

Colégio Registral do Rio Grande do Sul, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do 

Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB,  do Sindicato das Empresas de Compra, 

Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo 

- SECOVI-SP e da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do 

Estado de São Paulo - AELO-SP, encontrando-se desde 24.11.2020, concluso ao Relator 

Ministro Dias Toffoli  para julgamento final do mérito. Por oportuno, sem adentrar no mérito 

das ADI´s em referência, vez que as ações não afrontam o instituto da laje frontalmente, 

contudo requerem a impugnação da Lei n. 13.465/2017 integralmente, logo por via transversal 

atingirá o direito real de laje.  

 Desta forma, verifica-se, conforme as legislações já citadas nesse estudo, que existem 

as mais diversas formas de regularização das propriedades imobiliárias informais, nas quais 

podem ser adotadas medidas sociais, urbanísticas e principalmente jurídicas para fazer com que 

as referidas propriedades se tornem legais. Ademais, a Lei n. 13.465/17, parece não ter atribuído 

ao cidadão a importância que lhe cabe, como beneficiário direto da lei, nesse sentido, percebe-

se a falta de cuidado quanto a exigência nos requisitos para o ordenamento territorial da cidade, 

não levando em consideração o conjunto de medidas urbanísticas, sociais e ambientais essencial 

para o desenvolvimento sustentável do espaço urbano e para a qualidade de vida do cidadão;  

Ao contrário, preocupou-se em primeiro lugar na formalização jurídica da propriedade, aí 

incluso sua titulação, e, consequentemente, a mercantilização da cidade, reduzindo a 

regularização fundiária urbana a uma questão meramente imobiliária e negocial.  

                                                           
58 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
59 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5342200 
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Por outro lado, é importante se registrar que o planejamento deve intervir na ordenação 

do espaço urbano, assegurando o direito à cidade, previsto na Constituição e interpretado como 

o direito da população de ter o elementar, como moradia, serviços públicos, trabalho, lazer, 

saúde, transporte, infraestrutura, educação, cultura e saneamento ambiental. Pensar de outra 

forma é conceber a cidade como local de exclusão social e degradação ambiental, é não permitir 

que os indivíduos exerçam suas capacidades e liberdades, impõe-se, portanto, uma alteração de 

postura, por parte do Poder Público e da sociedade civil, que implique na centralidade do 

indivíduo e no respeito ao meio ambiente. 

Desta forma, é imperioso destacar que na ECO92 (Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), ocorrida no Brasil, que tratou entre outros temas sobre 

o desenvolvimento sustentável em cidades, vilas e povoados, indicou três princípios que devem 

nortear a política urbana:   

a) direito à cidadania, ou seja, a participação dos habitantes das cidades na condução 
de seus destinos; b) gestão democrática da cidade, esta compreendida como submissão 
do planejamento do espaço urbano ao controle e participação da sociedade civil; e c) 
a função social da cidade e da propriedade (LEAL, 2003, p. 164). 
 

Nesse diapasão a Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), tem como fundamento a 

política urbana que deve se guiar pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, mediante as diretrizes elencadas no artigo da 2º, de forma a viabilizar à 

população mais carente, acesso irrestrito à moradia digna e a preservação do meio ambiente, 

requisito para o progresso social, econômico e humano da sociedade. A estrutura do art. 2º60 é 

                                                           
60 Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; II – gestão democrática por meio da 
participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; III – cooperação entre 
os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social; IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; V – oferta de equipamentos 
urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais; VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização inadequada dos 
imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a 
edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; d) a instalação de 
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
estrutura correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; h) a exposição da 
população a riscos de desastres naturais; (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011). h) a exposição da 
população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012). VII – integração e complementaridade 
entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território 
sob sua área de influência; VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território 
sob sua área de influência; IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
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complementada por dezesseis incisos, que trazem na sua inteireza as disposições que devem 

regular as necessidades dos moradores das cidades, as quais, por sua vez, também se vinculam 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um complemento a efetivação do 

princípio da dignidade intrínseco a todo ser humano,  

Todavia, alegam os autores da ADI´s, que a Lei n. 13.465/2017, parece afrontar algumas 

diretrizes constitucionais e legais, aqui citadas, pois não leva em conta os planos diretores, 

tampouco os necessários licenciamentos ambientais e urbanísticos para alteração dos projetos 

que visam a regularização fundiária. Alegam, igualmente, vício formal por não ter existido a 

necessária urgência na edição da Medida Provisória n.759. Mesmo assim, não se pode 

concordar que todo o seu o texto seja inconstitucional, como requer o representante do Parquet. 

É inegável que ao tentar solucionar conflitos atuais, a lei em comento, pode ter gerado dúvidas 

quanto a efetivação de alguns instrumentos dispostos na legislação emergente, pois tudo que é 

novo assusta. Além do mais, a urgência na aprovação da lei e a ausência do debate com a 

sociedade brasileira sobre o tema de tão grande relevo, contribuiu para a insegurança nos 

operadores do direito, e consequentemente dúvidas quanto a sua real efetividade, o que é 

compreensível quando se trata de alterações em institutos há tempos consolidados na legislação 

brasileira.  

Em contrapartida, sem desconsiderar a existência de questões que possam ensejar 

incertezas quanto a constitucionalidade de um ou outro dispositivo da Lei n. 13.465/17, que 

merecem ser levadas a apreciação do Supremo Tribunal Federal, é de se ressaltar que o pedido 

                                                           
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos 
do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos 
bens pelos diferentes segmentos sociais; XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha 
resultado a valorização de imóveis urbanos; XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural 
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; XIII – audiência do Poder 
Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades 
com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população; XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante 
o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais; XV – simplificação da legislação de parcelamento, 
uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta 
dos lotes e unidades habitacionais; VI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção 
de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. XVII - estímulo 
à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos 
e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. 
(Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013) XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de 
energia, telecomunicações, abastecimento e água e saneamento. (Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015) XIX – 
garantia de condições condignas acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações 
urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos 
mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais 
empregados. (Incluído pela Lei nº 13.699, de 2018) 
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de declaração de inconstitucionalidade da integralidade da lei, quando poderia ter sido feito de 

forma individual a cada dispositivo, pede algumas reflexões. Em primeiro lugar a defesa da 

inconstitucionalidade por parte dos autores das ADI´s relatadas, se restringe apenas a ausência 

de urgência, não menciona a relevância, também requisito para edição de Medida Provisória. É 

certo que a escassez de moradia não é novidade no Brasil, mas não é por isso que retira a 

urgência de solucionar essa problemática.  

Se a urgência é notória não deveria se falar em inconstitucionalidade. Ademais, a 

Medida Provisória sofreu inúmeras emendas, tendo sido levada a análise pelo Congresso 

Nacional, onde foi discutida e aprovada, tendo ocorrido uma verdadeira apreciação pelo poder 

legislativo, antes da sanção do poder executivo. Logo, reafirme-se que a alegação de 

inconstitucionalidade na íntegra do ato normativo, esquecendo-se que a Lei n. 13.465/17, dispõe 

de temas variados completamente distintos, inviáveis de serem analisados de forma linear, não 

prospera, pois muitos foram os institutos que não foram questionados, entre eles o direito real 

de laje. Desse modo explicado, pode-se afirmar que a lei é constitucional. 

Na mesma linha de pensamento, a falta de debate com a sociedade brasileira na 

elaboração do direito real de laje, enunciada por alguns juristas, não deve estar vinculada à 

inconstitucionalidade da lei, pois verifica-se que em nenhuma das ADI´s citadas nesse estudo 

se questiona a constitucionalidade desse novo direito. Ademais é preciso que os juristas se 

apercebam da importância dessa nova figura jurídica, que se destina a regiões periféricas e faz 

parte da vida de diversos indivíduos no Brasil, que somente sonham em ter a sua propriedade 

regularizada. 

 

4.3 ASPECTOS REGISTRAIS DA LAJE 

 

O registro imobiliário brasileiro consiste na translação não só das informações que 

identificam as partes e o imóvel nos títulos que ingressam na serventia imobiliária, mas 

sobretudo, sobre a situação jurídica desse bem imóvel e do negócio jurídico a ele vinculado. 

Para tanto se exige uma rigorosa análise dos direitos reais apresentados nos títulos, os quais 

devem obedecer a princípios como o da continuidade, especialidade, publicidade, unitariedade 

da matrícula e da disponibilidade. Esse elenco de princípios não esgota os que regem o registro 

imobiliário brasileiro, mas para a presente pesquisa julga-se relevante os princípios citados. 

  Quanto ao estudo em tela, reputa-se de maior importância o princípio da continuidade, 

pois é a viga mestra do sistema registral brasileiro, é aquele que determina que somente a pessoa 

que figure no registro como titular do domínio de direito real poderá transmiti-lo ou onerá-lo a 
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outrem. Igualmente esse princípio vem expresso no artigo 236 da Lei n. 6.075/73 – Lei dos 

Registros Públicos – ao afirmar que somente será realizado algum registro se o imóvel possuir 

matrícula, ou seja, estiver cadastrado na serventia imobiliária que abrange a circunscrição na 

qual geograficamente o imóvel estiver localizado.  

O princípio da especialidade (Art. 176, parágrafo 1o, II, 3 da LRP), por sua vez, tem 

como finalidade identificar com precisão o imóvel, mediante a indicação de suas características 

e confrontações, localização, área e denominação, se rural, ou logradouro e número, se urbano, 

e sua designação cadastral, se houver; bem como as partes contratantes, que deverão ser 

identificados e particularizados, para que o registro expresse com exatidão o negócio jurídico 

que o originou.  Quanto ao princípio da disponibilidade, vincula-se a máxima de que ninguém 

pode transferir mais direito do que tem.  Em obediência a este princípio é fundamental se 

observar se o imóvel está, física e juridicamente, apto a ser transacionado. Portanto é um 

princípio que esta intrinsecamente relacionado ao direito propriedade no sentido de que se 

refere as faculdades da propriedade de usar, gozar e dispor de determinado bem imóvel.  

O ato de dispor de um bem imóvel significar a faculdade de transferir o imóvel para 

terceiro (alienações em geral: venda, doação permuta, etc.), ou de gravá-lo com algum ônus 

real (oferecendo-o em garantia hipotecária, instituindo usufruto sobre ele em favor de terceiro, 

etc.). Esse princípio deve ser observado no que diz respeito ao aspecto físico do imóvel, não se 

pode alienar um imóvel com 200 m² se a área é de 250 m². Assim como, sendo proprietário de 

uma casa, não pode vendê-la, se na matrícula conste apenas o terreno, tornando-se imperioso 

que antes seja averbada sua construção. Verifica-se, que o direito de propriedade e os demais 

direitos reais só passam a existir com o registro do respectivo título no fólio real. O registro, 

portanto, em cumprimento ao princípio da publicidade, cria para o negócio jurídico uma 

publicidade que deve ser de conhecimento público.  

O princípio da unitariedade da matrícula, consiste que a todo imóvel deve corresponder uma 

única matrícula, ou seja, um imóvel não pode ser matriculado mais de uma vez, e a cada matrícula deve 

corresponder um único imóvel, isto é, não é possível que a matrícula se refira a mais de um imóvel.  Por 

oportuno, ressalte-se que o princípio da unitariedade da matrícula, segundo o qual a cada imóvel 

deve corresponder  uma matrícula, conforme se extrai no art. 236 e art.237 da LRP, pois, 

conforme o princípio mencionado não se concebe que uma única matrícula abranja diversos 

imóveis, como exemplo, a situação que uma área após seccionada por uma estrada ou uma rua  

transforme o imóvel em diversos terrenos, nesse caso, cada terreno é considerado uma unidade 

imobiliária, devendo corresponder a cada gleba de terra uma matrícula individualmente. Da 

mesma forma, não se concebe a abertura de matrícula para frações ideais de imóvel.  
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Logo, a partir da concepção consagrada no artigo 176 §1º, I, o princípio da unitariedade 

está fortemente atrelado ao espaço territorial do imóvel, vindo a receber diversas críticas, pois 

não mais atende as situações dos direitos reais na atualidade. Aplicando-se esse raciocínio ao 

registro imobiliário da laje, verifica-se que a unitariedade da matrícula em virtude do novo 

panorama das propriedades imobiliárias e para se adequar as situações da sociedade na 

atualidade, “deve ser analisada sob o enfoque jurídico, voltado, sobretudo para o aspecto 

econômico” (Ávila Ribeiro, 2019, p. 22), além do aspecto social.  

A matrícula, portanto, é documento onde serão lançados os registros ou averbações 

elencadas no art. 167, incisos I e II da Lei n. 6.015/73. É comum se relatar que a matrícula é a 

certidão de nascimento do imóvel, por ela se verificam todos os atos de natureza jurídica e de 

direito real pelo qual incidem sobre o imóvel, desde que passa a ter existência jurídica. 

Igualmente deve retratar a realidade física do imóvel, além do mais, serão lançadas 

sequencialmente as mutações jurídicas, seja por meio de averbação ou de registro previstos em 

lei, “é a prova suficiente da propriedade do imóvel a que se refere, em nome da pessoa que nela 

figura como proprietário” (RIBEIRO, 2019, p.217). 

Dessa conformidade decorre a segurança jurídica dos registros imobiliários. Nas 

serventias imobiliárias é corriqueira a análise da matrícula do imóvel para verificar se o título 

protocolado está em consonância com os elementos da matrícula, tais como qualificação do 

proprietário, descrição física do imóvel, filiação do domínio. Em outro sentido, apresentado um 

contrato de compra e venda do direito de laje celebrado entre as partes, enquanto não levado a 

registro, gerará apenas efeitos obrigacionais entre as partes celebrantes. Assim, o negócio 

jurídico somente será oponível a terceiros e operará efeitos reais, quando o registro do título 

constitutivo do direito pactuado entre as partes for realizado em Cartório competente.  

Apesar de a Lei n. 13.465/2017 prever, em seu artigo 13, §1°, VII, a isenção do primeiro 

registro da laje no âmbito da Reurb-S, que deverá ser declarada em ato do poder executivo 

municipal, não há nenhuma previsão de redução de valores ou dispensas para pagamento de ato 

notarial (escritura pública) ou registro para outras modalidades de negócios que envolvam o 

mercado imobiliário de bens direcionados à população de baixa renda. Atualmente no Estado 

do Ceará a tabela de emolumentos extrajudiciais para o ano de 2021 com vigência a partir de 

04.01.2021, não há nenhuma isenção ou valor diferenciado para o registro da laje, embora esse 

direito seja destinado para pessoas de baixa renda. Na contramão, verificou-se que o adquirente 

de um bem imóvel na Cidade de Fortaleza tem de arcar com um imposto e seis taxas: a) Imposto 

Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - cujo percentual  é de 2% ou 0,5%, se financiado 

pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH; b) Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário 
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- FERMOJU - cujo valor é de 5% sobre os emolumentos; c) selo de autenticidade - valor de R$ 

28,17 para escritura pública e R$ 42,25 para o registro de imóveis   d) FAADEP - FUNDO DE 

APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  - cujo valor é de 5% sobre os 

emolumentos dos atos notariais e registrais;  e) FRMMP -  FUNDO DE 

REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -  cujo valor é 

de 5% sobre os emolumentos dos atos notariais e registrais  f) Escritura Pública, para imóveis 

com valores entre R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58, o custo é de R$ 748,96; g) Registro do 

Imóvel, além das buscas, indicação e prenotações, para imóveis com valores entre R$ 48.417,57 

até R$ 55.337, 23, o custo é de R$ 1.739, 8061.  

Assim, no caso de um imóvel no valor de R$ 50.000,00, o montante cobrado em 2021 

para a venda de uma laje, por exemplo, no morro Santa Terezinha no Bairro Serviluz, o 

adquirente teria de desembolsar o valor de R$ 3.996,09 ou R$ 3.246,09, se possuir 

financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação.  

Portanto, verificou-se que para a formalização do direito de propriedade, o ordenamento 

jurídico brasileiro exige se fazer cumprir certos pressupostos: (registro imobiliário, exigência 

de pagamento de taxas e impostos. Nessa seara, para alguns autores, as regras de registro 

público não têm acompanhado a evolução da sociedade, deixando de se reconhecer situações 

de há muito já existentes nas cidades brasileiras, notadamente nos centros populosos, em que é 

comum a figura da laje. Logo, a ausência do reconhecimento desse direito fazendo com que 

essa modalidade de propriedade imobiliária apenas exista na realidade fática, permanecendo à 

margem da lei, dificulta a vida dos seus possuidores nos aspectos econômicos, sociais e 

jurídicos. 

Nesse cenário a realidade da laje nos centros populosos foi tão intensa que impôs ao 

ordenamento jurídico um imóvel com particulares específicas de desvinculação física com o 

solo, mitigando até mesmo o princípio superfícies solo cedit. Assim, quanto ao aspecto registral 

o direito real de laje apresenta a característica de dissociação da propriedade ao solo. Embora a 

legislação brasileira já reconheça outras duas modalidades de propriedade que estão dissociadas 

do solo, como a superfície e o condomínio edilício. Nesse sentido, a laje inova no aspecto da 

não participação sobre o terreno que abriga a construção-base, demonstrando que é um direito 

que se aproxima da propriedade plena. 

                                                           
61 Portaria nº 21/2021 da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Disponível 
https://corregedoria.tjce.jus.br/noticias/tribunal-atualiza-valores-das-tabelas-de-emolumentos-para-o-ano-de-
2021/. Acesso em 01 de mar. de 2021. 
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Ainda quanto ao tema registral do direito de laje, Moacyr Petrocelli Ávila Ribeiro (2019, 

p. 35) aduz que diante do silêncio do legislador, compreende que para a elaboração do registro 

da laje, antes de tudo se faz imprescindível a averbação da construção-base, e que em momento 

seguinte, deverão ser obedecidas as exigências urbanísticas solicitadas pela municipalidade, 

como a certificação de posturas e restrições previstas na legislação municipal no que se refere 

a construção de novos pavimentos:  

 
Averba-se na matrícula do terreno, e nas lajes anteriores, se houver, a instituição da 
laje e a abertura da nova matrícula, identificando a construção a que se refere. Esta 
averbação e a respectiva abertura da matrícula – ainda em nome do titular da 
construção-base – criam verdadeiros “regime jurídico intermediário”. Frise-se este 
status juris do registro é transitório, efêmero funcionando como verdadeira “ponte 
jurídica’ para a instituição do direito de laje. Por último com a abertura da nova 
matrícula, registra-se a transmissão da titularidade da laje.  
 

Hodiernamente, cada vez mais é importante que se pense o direito registral imobiliário 

com um viés socioeconômico, voltado para os anseios da sociedade, possibilitando dessa forma 

a regularização imobiliária, e, por conseguinte, impulsionando a inclusão social e a circulação 

de riquezas, sem deixar de lado a segurança jurídica ínsita ao registro de imóveis. Outrossim, 

registre-se que diante de muitos desafios, especificamente quanto as questões registrárias, tais 

como a onerosidade do registro e a exigência da formalização jurídica do imóvel originário, a 

laje, embora possa ter sua eficácia mitigada em razão desses fatores, é passível de ser 

concretizada com uma ação conjunta dos governos municipais e os órgãos responsáveis para 

implementação das moradias nas comunidades de baixa renda. Outro tema que não se deve 

olvidar é a possibilidade do proprietário da construção-base ou o titular da laje, que contenham 

apenas o título de posse ter a possibilidade de ser reconhecido o seu domínio, o que se passa a 

analisar no próximo item. 

 

4.4 A POSSE COMO MEIO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO DE LAJE 

 

É sabido que nas áreas consideradas favelas ou assentamentos informais, os terrenos 

onde são edificadas as construções são em sua grande maioria provenientes de invasões de 

terras de propriedade duvidosa ou litigiosa, que por vezes tem no início do exercício da posse 

alguns vícios mencionados no artigo 1.20062 do Código Civil ou a má fé, ou mesmo quando o 

posseiro ocupa o imóvel de boa-fé nos termos do artigo 1.20163 do mesmo diploma legal. São 

terrenos que são conhecidos pelo linguajar popular de “terrenos de posseiros”, ou seja, tratam-

                                                           
62 Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 
63 Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 
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se de ocupações sem nenhuma documentação que comprove a titularidade, contudo, seus 

ocupantes exteriorizam alguns dos atributos inerentes ao domínio.  

O Código Civil não conceituou a posse, que é explicada pelas clássicas teorias subjetiva 

e objetiva. A teoria subjetiva de Savigny, é integrada por dois elementos, o corpus (elemento 

material) e o animus possideni (elemento psicológico), onde o primeiro elemento é o domínio 

de fato sobre a coisa, e o segundo, é a intenção de ser titular da coisa (SANTOS JUSTO, 2007, 

p.147). Contudo, o artigo 1.19664 do Código Civil Brasileiro, adotou a teoria objetiva de Ihering, 

pela qual se compreende que existe uma relação entre a coisa e o possuidor, onde o corpus se 

traduz pela simples aparência de propriedade, pela forma como terceiros veem a coisa, não se 

exige o animus domini (ORLANDO GOMES, 2010, p. 36-37). Portanto, na visão de Ihering, 

adotado pelo Código Civil Brasileiro, a posse é uma situação fática caracterizada pelo poder 

que o possuidor exerce sobre a coisa, bem como a forma como exerce esse poder sobre a coisa, 

exercendo todos os direitos inerentes ao titular da propriedade, se portando, em relação àquela 

como se seu dono fosse.   

Nesse sentido, a posse caracterizada como mansa e pacífica por um prazo determinado 

de tempo previsto em lei, é instrumento hábil para se requerer o direito à aquisição originária 

da propriedade por aquele que a exerce. A usucapião, portanto, é a forma como se constituirá 

essa posse qualificada, em propriedade. Assinale-se ainda, que a usucapião incidirá sobre o bem 

imóvel de outrem, que a perderá e surgirá a propriedade em nome daquele que possuía o imóvel, 

obedecidos alguns requisitos específicos em lei. Por outro lado, vale dizer, que a usucapião não 

é um meio que serve apenas a aquisição da propriedade, mas também de outros direitos reais, 

como a enfiteuse, as servidões aparentes, o uso, a habitação, o usufruto. Os direitos elencados 

são direitos reais sobre coisa alheias, nessa direção o Tribunal de Justiça de São Paulo já 

reconheceu que o domínio útil é suscetível de usucapião, como qualquer outro direito real sobre 

coisa alheia (RT596/58 e RJTJESP 94/264).  

Nesse diapasão, no que diz respeito à posse ad usucapionem como forma de aquisição 

do direito real de laje, deve esta manifestar-se por meio das condutas do possuidor, 

compreendidos o utilizar e usufruir de forma ininterrupta a coisa imóvel, apresentando a 

intenção de tê-la para si, prolongando-se a posse no tempo, de forma mansa e pacífica sem 

qualquer impedimento, e pelo possuidor o entendimento que a coisa lhe pertence, até mesmo 

com a possibilidade de fazer uso econômico da mesma. Tal espécie de posse, por sua evidente 

natureza inclusiva possui abrigo constitucional.         

                                                           
64 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 
inerentes à propriedade. 
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Nesse rumo a atual Constituição Brasileira em diversas passagens do seu texto se reporta 

a posse, elevando-a ao patamar da propriedade, conferindo-lhe proteção constitucional. No 

título “Da Ordem Econômica e Financeira”, instituiu o Capítulo VII, sobre a Política Urbana, 

estampada nos artigos 182 e 183, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, a ser 

efetivada pelo Poder Público Municipal, com o fim de ordenar o desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, consoante se verifica do artigo 18365, 

caput, ao prever a usucapião constitucional pró-morare, em área urbana de até 250m² (duzentos 

e cinquenta metros quadrados), desde que ocupada, ininterruptamente e sem oposição, por um 

período de cinco anos, pelo possuidor e sua família, que não seja proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural. 

Ainda no campo da Política Urbana, a proteção constitucional da posse é atribuída, à 

figura da concessão de uso especial para fins de moradia, como expressam os parágrafos 1º e 

2º do já citado artigo 183, regulamentada pela Medida Provisória n. 2.220, de 04.09.2001, 

conferida a concessão por uma única vez, ao homem ou à mulher, ou a ambos, não importando 

o estado civil destes. A posse, igualmente, tem  amparo constitucional no âmbito “Da Política 

Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária”, prevista no Capítulo III, do mesmo Título VII, 

precisamente nos artigos 187 a 191, tratando este último dispositivo, da usucapião 

constitucional pró-labore, dando destaque à posse pelo período de cinco anos ininterrupta e 

sem oposição, daquele que não sendo proprietário de imóvel urbano ou rural, ocupe área de 

terra, em zona rural, não superior a 50 ha (cinquenta hectares), a fazendo produtiva, por seu 

trabalho e de sua família, utilizando-a para sua moradia. 

Registre-se que a posse continuada como instrumento que leva à aquisição da 

propriedade, possui função social, pois o imóvel deve ter funcionalidade, serventia. Assim, se 

o proprietário não cuida do seu imóvel, deixando-o sem destinação, demonstrando desinteresse 

como se não fosse de fato proprietário, essa atitude pode ensejar que outrem se aposse do bem 

imóvel. Por consequência, apossada a coisa, decorrido o lapso temporal definido em lei, de 

forma mansa e pacífica, e, tendo o possuidor cuidado do bem, lhe dado finalidade, utilizando-a 

como se sua fosse, o proprietário que não tratou de zelar o seu bem, perderá em prol daquele 

que se apossou. Como assinala José Carlos de Moraes Salles (2005, p. 49) também interessa a 

coletividade a paz social e a consolidação da situação de fato em situação de direito, como 

forma de evitar conflitos.   

                                                           
65 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
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Assim, a usucapião como um dos principais efeitos da posse, igualmente tem abrigo no 

Código Civil e possui diversas modalidades, conforme o prazo e os pressupostos para a 

aquisição da propriedade. Dispõe à Lei Civil, a usucapião extraordinária, fundada na posse 

independentemente de justo título e boa-fé, com prazo de quinze anos (art. 1.238), em se 

tratando de posse simples; reduzindo para dez anos, “se o possuidor houver estabelecido no 

imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo” (§ 

único).  A usucapião ordinária, com justo título e boa-fé, cujo prazo o Código fixa em dez anos 

(art. 1.242), se de posse simples, reduzindo-o para cinco “se o imóvel houver sido adquirido, 

onerosamente, com base em transcrição constante do registro próprio, cancelada 

posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem a sua moradia, ou realizado investimento 

de interesse social e econômico” (§ único). Elenca também a usucapião de imóvel rural fundada 

em posse qualificada pelo trabalho e pela habitação (art. 1.239), e por fim, a usucapião de 

imóvel urbano fundada em posse qualificada pela habitação (art. 1.240). 

Para o autor Teori Zavascki (2005, p.14) essas novas feições da usucapião denominam-

se de posse qualificada, delimitada por “um elemento fático da função social: a posse exercida 

a título de moradia e enriquecida pelo trabalho ou por investimentos. ” A justificativa para a 

posse qualificada pela moradia ou pelo trabalho reside exatamente na função social e na forma 

de exercitar seu direito sobre o bem imóvel orientando-o para valores existenciais (MONTEIRO 

FILHO  e  RENTERIA, 2020).  

Superadas as colocações sobre o instituto da posse, é relevante que se verifique a forma 

de aquisição do direito real de laje no âmbito da Usucapião. Embora o legislador tenha sido 

omisso sobre a questão, o assunto é plenamente viável haja vista a possibilidade da usucapião 

sobre direitos reais sobre a coisa alheia, âmbito que no entendimento dessa pesquisa o direito 

real de laje se insere. Sobre a usucapião, muito se discutiu na doutrina sobre a possibilidade de 

se utilizar desse instituto para a aquisição de outros direitos reais que não a propriedade, tais 

como o usufruto, o direito de superfície, a servidão, a enfiteuse e os demais direitos do rol do 

art. 1.225 do Código Civil. Apesar dos vários questionamentos, o assunto já se encontra 

sedimentado entre os doutrinadores civilistas, (FARIAS; EL DEBS; DIAS, 2020), no sentido 

de que é possível a usucapião sobre os direitos reais, além do direito de propriedade. Nesse 

sentido, José Guilherme Loureiro (2011, p.267) sustenta que é possível usucapir imóvel 

superficiário:  

Cumpre ressaltar, ainda que, alguém seja possuidor de boa-fé e justo título, embora 
tenha adotado as cautelas legais para a aquisição do direito de superfície (v.g., 
mediante contrato por instrumento público), pode ocorrer que o título fosse eivado de 
nulidade desconhecida do adquirente (v.g., aquisição a non domino). Nada impede 
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que o possuidor de boa-fé venha, verificada a prescrição aquisitiva, a usucapir a 
superfície.  
 

Portanto, é evidente a plausibilidade da usucapião no direito de laje, uma vez que todo 

imóvel passível de posse pode ser usucapido, bem como a propriedade e os demais direitos 

reais, entre eles, a superfície, a enfiteuse, a servidão aparente e o usufruto, tanto mais a laje que 

é passível de posse e configura uma nova modalidade de direito real. Esse entendimento é até 

mesmo objeto do Enunciado nº 627 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal “O direito real de laje em terreno privado é passível de usucapião”.66 

Para o autor Francisco Eduardo Loureiro (2017), conforme a sua compreensão, a 

usucapião como forma de aquisição da laje é a terceira modalidade de aquisição, existindo 

também a possibilidade da celebração dos negócios jurídicos inter vivos e causa mortis, 

acrescentando que as formas de usucapião que se coadunam com a laje, são elas: extraordinária, 

ordinária, especial urbana, ou mesmo entre ex-cônjuges ou companheiros. Nesse rumo, em 

Recurso de apelação julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi reconhecido a 

possibilidade da usucapião do direito real de laje, em qualquer de suas modalidades, inclusive 

a extrajudicial, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos da prescrição 

aquisitiva67. 

Desta forma é reconhecida a possibilidade da usucapião desde que se obedeça aos 

pressupostos e os requisitos específicos da modalidade na qual deseja-se usucapir, não se 

esquecendo que não há proibição para a usucapião extrajudicial, desde que com a concordância 

do titular dominial do terreno e confrontantes.  Logo, nada impede que o titular da posse ad 

usucapionem da construção erguida sobre o imóvel-base possa vir a requerer a usucapião 

somente da unidade imobiliária que ocupa, sem abranger a construção abaixo, nem o terreno 

onde encontra-se encravada.  

Nesse sentido, atendendo o disposto na Lei Civil, para que seja viável a usucapião 

algumas particularidades devem ser pormenorizadas, de modo que possuindo o imóvel-base 

matrícula no registro imobiliário, parece ser tranquilo o entendimento de que a usucapião é 

meio hábil para a aquisição da construção sobre a laje.  O obstáculo surge quando o concedente, 

titular de direitos sobre o terreno e a construção-base, não tiver o imóvel formalmente 

regularizado no Registro Imobiliário. Outro óbice é como se aplicar o instituto da usucapião ao 

                                                           
66 Enunciado 627 da VIII Jornada de Direito Civil. Disponível em 
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1210. Acesso em  10.02.2021. 
67 TJSP; Apelação Cível 1005365-70.2014.8.26.0020; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara 
de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de 
Registro: 06/07/2020 
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Direito de Laje, no caso do parágrafo 1º68 do artigo 1.510-A, que dispõe expressamente sobre 

a possibilidade da construção sobre a laje em terreno público.  

Em ambos os casos, os obstáculos tornam-se um desafio, pois, nos terrenos privados, 

que em sua grande maioria são precedidos de invasões, são objetos de posse; os terrenos 

públicos, quando não são igualmente invadidos, são adquiridos mediante “ato de concessão ou 

de autorização de uso celebrada pelo poder público” (CORRÊA, 2016). Na situação em que a 

edificação estiver construída sobre áreas pertencentes ao patrimônio público, o instituto da 

usucapião, a princípio, estaria impossibilitado de ser aplicado, por que não é permitido pelo 

ordenamento jurídico que imóveis públicos sejam usucapidos, por força do artigo 183 § 3º. 

Ressalte-se que a vedação da usucapião aos bens dominicais e aos demais bens públicos não é 

recente, data da vigência do Código Civil de 1916, art. 67, e Súmula 340 do Supremo Tribunal 

Federal, ambos anteriores a Constituição Federal de 1988 e a vigência ao Código Civil de 2002.  

Contudo duas situações se impõem, a primeira quando o imóvel sobre a laje está construído 

sobre um prédio público com assento no Cartório Imobiliário, a segunda, quando no terreno 

público foi construído uma construção-base por um particular e cedida a outrem para que ali 

construísse um imóvel sobre a laje.  

No primeiro caso para FARIAS; EL DEBS; DIAS (2020, p.146), não há nenhum óbice 

a usucapião da construção sobre a laje, pois no entendimento dos autores após lavrada a 

sentença, diante da autonomia do direito de laje, a propriedade seria bipartida, o imóvel-base 

permaneceria com o ente da Administração Pública, e o imóvel sobre a laje com o autor da 

ação: "a propriedade da coisa originariamente construída permanecendo com o Poder Público 

e a titularidade da laje com o usucapiente. ” 

No segundo caso, não resta dúvida que é uma intrincada situação para os juristas se 

debruçarem. Não obstante, diante da importância em se concretizar o acesso à cidade formal, o 

direito de moradia e à propriedade desta, bem como a dignidade de seus moradores, deve-se 

buscar meios alternativos para efetivar o direito de laje. Assim, à título de reflexão, não havendo 

registro da construção-base a usucapião poderia ser intentada apenas quanto à laje, e a sentença 

alcançaria unicamente a esse imóvel fazendo referência na matrícula aberta por ocasião do 

registro da laje que a edificação do imóvel-base e o terreno não estão formalizados. Essa é a 

posição de Francisco Eduardo Loureiro (2017) que entende, como já mencionado, a 

                                                           
68 O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em 
projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não 
pertencentes ao proprietário da construção-base. 
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possibilidade de abertura da matrícula e registro do Direito Real de Laje sem que a construção-

base e terreno tenham o domínio juridicamente reconhecidos. Sob esse ponto de vista, a 

regularização anterior do imóvel-base não seria requisito indispensável para que a laje fosse 

matriculada. Por outo lado, pode-se igualmente buscar na conjugação dos demais instrumentos 

de regularização fundiária elencados na Lei n.13.465/2017, uma resposta para os imóveis 

construídos sobre lajes em terrenos sem assento no registro de imóveis, especialmente os 

públicos. 

Importante ressaltar que o indivíduo que detém a concessão do poder público sobre o 

imóvel-base, e cede a superfície deste para construção da laje, age sem amparo na lei, pois ao 

desvirtuar sua finalidade ou não lhe dar o uso prometido no contrato firmado com a 

administração pública, resultará no retorno do imóvel ao ente concedente.69 Nesse sentido a 

lição de José Carvalho Filho (2011, p.1089) “Além do mais, o concessionário não fica livre 

para dar ao uso a destinação que lhe convier, mas, ao contrário, será obrigado e destiná-lo ao 

fim estabelecido em lei, o que mantém resguardado o interesse público que originou a 

concessão real de uso”. Dessa forma o ente público evitaria que o particular utilize o imóvel a 

seu critério, podendo a vir prejudicar a coletividade. 

De outra banda, partindo-se do reconhecimento de que para se ajuizar a ação de 

usucapião da laje é requisito que o terreno e a construção-base nele encravado estejam 

formalmente regularizados, traz-se ao bojo dessa pesquisa o instituto da legitimação fundiária, 

instrumento de regularização previsto no artigo 2370 da Lei n. 13.465/2017, que constitui forma 

originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público, 

exclusivamente no âmbito da REURB. Tal direito pode ser utilizado como meio para se 

formalizar plenamente as construções-base daquele que detiver sob a sua posse em áreas 

                                                           
69 Dec-lei n. 271 de 28 de fevereiro de 1967. Art. 7o  É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou 
particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins 
específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da 
terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades  tradicionais e seus meios de 
subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 
2007). § 3º Resolve-se a concessão antes de seu têrmo, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa 
da estabelecida no contrato ou têrmo, ou descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as 
benfeitorias de qualquer natureza. 
70 Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido 
por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em 
área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal 
consolidado existente em 22 de dezembro de 2016.§1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida 
ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições: I- o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou 
proprietário de imóvel urbano ou rural; II- o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse 
ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; e III- em 
caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de 
sua ocupação. 
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privadas e públicas, unidade imobiliária, integrante de núcleo urbano informal consolidado71 

existente até 22 de dezembro de 2016.   

Desta forma, observado que a legitimação fundiária é modo originário de aquisição da 

propriedade, é aplicável a imóveis públicos e privados no âmbito da REURB-S, além dos 

pressupostos previstos no art. 23, §1º da Lei 13.465/2017, para sua concessão, pode-se afirmar 

que as lajes erguidas sobre construções-bases informais em terreno público que estejam no 

campo da REURB-S, podem por este instrumento ser formalizadas, por outro lado as lajes que 

não estejam no campo da REURB-S ou que estejam, mas não preencham os requisitos para 

concessão da legitimação fundiária, não poderiam ser regularizadas por nenhum meio, nem por 

usucapião, pois o terreno na qual está encravada é público. 

Por meio da legitimação fundiária, o ocupante adquire a unidade imobiliária, livre e 

desembaraçada de ônus, gravames, direitos reais, e impostos; os gravames e indisponibilidades 

ficarão constando nos imóveis sob os quais não for expedido título de legitimação fundiária 

(art. 23, §2º).  Percebe-se que a intenção do legislador ao elaborar este instituto, assim como o 

direito de laje, é a plena regularização de áreas populares, que além de afastar a impossibilidade 

de aquisição dos bens públicos no âmbito da REURB-S, ainda isenta a Municipalidade do 

pagamento do ITCMD, “que os Estados geralmente cobram dos Municípios quando este ente 

público transmite a propriedade a ser regularizada”, e do pagamento de emolumentos 

cartorários (art.13, §1º, III) (TARTUCE, 2017). 

 Na hipótese em que a laje se encontra em terreno particular, deve-se igualmente 

observar o teor do art. 1.510-A do Código Civil, que expressamente dispõe que somente é 

permitido a regularização da laje se o imóvel-base estiver regularizado, o que comumente não 

se verifica. Está-se, portanto, diante de uma intricada situação, pois a regularização da laje está 

condicionada a da construção-base, e algumas situações podem ocorrer, por exemplo, em que 

a construção-base encravada em terreno particular não esteja regularizada em nome do 

possuidor, assim sendo, não há como este ocupante, que é terceiro, constituir o direito real de 

laje em favor do possuidor da laje.  

A necessidade do possuidor de se submeter à legitimação fundiária no campo da Reurb-

S ou de adquirir a propriedade por usucapião para que seja possível a regularização da laje, 

consiste na hipótese, de que o imóvel não possui assento registral imobiliário ou mesmo 

                                                           
71Lei 13.465/2017 - Art. 3º [...] III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados 
o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos 
públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município.  
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possuindo registro, a propriedade está na posse de outrem que não o proprietário. Poderá 

também ocorrer, no caso em que não é possível a regularização fundiária, em virtude de a 

construção-base ainda não ter cumprido o lapso temporal para a usucapião, logo, o registro da 

construção-base em nome de seu possuidor não será possível. Como consequência, enquanto 

não for regularizada a construção-base, a relação entre as partes continuará apenas no campo 

do direito obrigacional.   

Reafirma-se que no cenário onde a construção-base já é regularizada não se verificam 

grandes dificuldades, pois a usucapião está habilitada a ser processada submetendo-se aos seus 

pressupostos, gerais e específicos. Em sentido contrário, se o terreno particular e o imóvel sobre 

o qual se assenta a laje não tem matrícula ou está registrado em nome de alguém que não o 

possuidor que a cedeu, defende-se a possibilidade, ainda assim, de o possuidor da laje intentar 

ação de usucapião para adquirir a propriedade da laje, subordinando-se às modalidades cabíveis 

da usucapião.  

Ao passo que se a construção-base é devidamente regularizada em nome do seu 

possuidor que fez a cessão da laje, não há nenhuma dificuldade para se acionar a constituição 

do direito real de laje por usucapião, ou por qualquer outra forma de aquisição. A problemática 

reside é quando essa construção-base não é regularizada, pois como já mencionado o caput do 

art. 1.510-A do Código Civil vincula a constituição do direito real de laje à regularidade da 

construção-base.  

Por outro lado, a regra da acessão constante no art. 1.255 do Código Civil expõe que 

aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, a construção, se agiu 

de boa-fé terá direito a indenização. Sendo assim, seguindo a regra da acessão, uma ação de 

usucapião procedente declararia a propriedade da construção-base e da laje como sendo apenas 

um imóvel, composto de parte superior e inferior, sem unidades autônomas e independentes, 

em favor exclusivamente do possuidor da construção-base, pois a laje seria considerada tão 

somente uma acessão. Se o possuidor da laje ajuizasse essa mesma ação, possivelmente a 

sentença seria de improcedência, porque a declaração de propriedade deveria abarcar todas as 

construções do terreno, e o pedido estaria restrito apenas à construção da laje. Após a 

promulgação da Lei n. 13.465/2017, que instituiu o direito real de laje, ambas as construções 

são independentes, a cisão entre a propriedade do solo e a propriedade da laje, passou a ser 

permitida. 

É importante, que a bem dos interesses sociais dos moradores das áreas “favelizadas”, 

com vistas a consecução do direito à moradia plenamente formalizada e para maior efetividade 

desse direito real, devem esses fatores se sobreporem à regra da acessão, assim como a 
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determinação de que para a constituição do direito real de laje depende da regularidade da 

construção-base, permitindo-se nessa circunstância a usucapião do direito real de laje, ainda 

que não englobe a construção-base. 

Registre-se que, conforme pesquisas, verificou-se que já foi prolatada uma sentença que 

declarou a usucapião de uma laje, proferida em 14 de julho de 2017, nos autos dos processos nº 

0027691-84.2013.8.17.0001 e 007137644.2013.8.17.0001, pelo juízo da 26ª Vara Cível da 

Comarca de Recife, Estado do Pernambuco, no julgamento simultâneo de duas ações de 

usucapião reunidas por força de conexão. Na primeira ação de usucapião, um casal pleiteou a 

declaração de propriedade do imóvel em que residem por força de escritura pública de cessão 

de direitos hereditários que não foi registrada porque o bem não possuía registro. Na segunda 

ação de usucapião, a autora, filha do autor da primeira ação, pleiteou o reconhecimento da 

usucapião de imóvel construído na parte superior do terreno do seu genitor (autor da primeira 

ação), cedida por ele por meio de escritura pública de cessão e transferência de direitos de 

indenização de benfeitorias e posse.  

O juiz julgou procedente a primeira ação e improcedente a segunda, mas reconheceu, 

nesta, o domínio sobre a casa construída sobre a laje, determinando que fosse registrado em 

matrícula própria. A Sentença na íntegra, que faz parte dos anexos deste estudo, foi de grande 

importância porque, além de se ver declarado a viabilidade deste instituto por meio da 

usucapião, a decisão do juiz no referido julgamento possibilitou a concretização do direito à 

moradia e o direito de propriedade.   

Por fim, expostos os aspectos da usucapião vislumbra-se que este instituto é plenamente 

compatível com o direito lajeário, nos casos de inexistência de inscrição imobiliária na 

construção-base ou do imóvel erguido sobre a laje, por certo é um importante instrumento na 

efetivação desse recente direito real. Igualmente relevante são as exigências tributárias impostas 

pelo ente público para a instituição da laje,  

  

4.5 ENCARGOS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A UNIDADE IMOBILIÁRIA 
AUTÔNOMA   

O enfoque a ser dissertado neste tópico refere-se ao tratamento que o Direito Tributário 

concede ao Direito Real de Laje. A Lei Civil72 foi bastante clara quanto a incidência dos tributos 

sobre a laje, nenhuma dúvida restou, pois segue o que determina o Código Tributário Nacional 

ao dispor sobre o fator gerador Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é “a propriedade, o 

                                                           
72 § 2º do 1.510-A do Código Civil que “O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que 
incidirem sobre a sua unidade. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei 

civil. ” Logo, por tratar-se a laje de uma propriedade e considerada independente com relação 

ao prédio-base, o imposto predial, assim como despesas com energia elétrica e água serão de 

responsabilidade individualizada, do titular da laje, quanto a unidade autônoma, e do 

proprietário, quando ao terreno e a construção-base.    

Da mesma forma se deve processar a tributação no que se refere ao direito de laje em 

segundo grau ou “sobrelevação” (§6º73 do artigo 1.510-A), podendo ocorrer, inclusive, 

sucessivas vezes, é de modo acertado que incidam os tributos também sobre essas construções 

e que seu titular se responsabilize pelos tributos municipais, não gerando responsabilidade ao 

dono do imóvel-base ou dos demais titulares das lajes.  Por oportuno, interessante a observação 

de Aliomar Baleeiro ao diferenciar o fato gerador do Imposto Territorial Rural (ITR) e o 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU): “Diferentemente do legislador quanto ao imposto 

territorial rural (CTN, art. 29), o imposto territorial urbano atingirá tanto o imóvel por natureza, 

o solo (Código Civil, art. 43, I), quanto aquele por acessão física (CTN, art. 32; Código Civil, 

art. 43, II). ” 

Assim, cada laje construída corresponde a uma unidade habitacional que deve ser 

tributada, portanto, os impostos que incidem sobre a laje não devem influenciar na tributação 

do imóvel-base e no terreno onde se acha encravado. Isto é, não pode haver majoração da 

alíquota do IPTU na construção-base sob a alegativa de que a edificação da laje realiza melhoria 

de valor econômico nesse imóvel (FARIAS; EL DEBS; DIAS, 2020). Pois se assim o fosse, ou 

seja, se ocorresse a progressividade do IPTU em decorrência da laje, estaria caracterizado o bis 

in idem, uma vez que a laje é autônoma, e é devido o IPTU sobre a área construída. Ressalte-se 

que a progressividade do IPTU aqui mencionada, não se refere aquela enquanto instrumento de 

política urbana destinada a garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana, 

reporta-se a progressividade fiscal decorrente do valor do imóvel, ordenada no art. 156, § 1º, I, 

da Constituição de 1988.   

Igualmente, não é admissível que o titular da laje, a quem não é atribuído fração ideal 

do terreno no qual está edificada (§4º do artigo 1.510-A), venha a ser tributado com alíquotas 

que se refiram às benfeitorias implantadas no terreno onde está incorporada sua laje, ou mesmo 

que tenha que suportar com a tributação de áreas edificadas que não estão relacionadas com o 

prédio-base.  

                                                           
73 § 6º 1.510-A do Código Civil O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de 
um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-base e das demais 
lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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Por outro lado, merece destaque a circunstância, por vezes comum, em que construído 

o pavimento superior, não está juridicamente formalizado, porém, foi alienado ou cedido a um 

terceiro (lajeário), que sobre o imóvel exerce o seu poder de dono apenas a título de posse. É 

sabido que a Carta Política de 1988 no inciso I do art. 156 define o fato gerador para cobrança 

do IPTU, a propriedade urbana, configurando à primeira vista que o imóvel que não se reveste 

das características de propriedade não é passível de cobrança desse imposto. Em sentido, mais 

amplo, o CTN-Código Tributário Nacional no art. 32 dispõe que o fato gerador do IPTU incide 

sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, 

o que por certo contemplaria a circunstância adquirida na condição de posse. O dilema reside é 

se o CTN estaria e agigantando frente a Constituição.  

Na lição de Sacha Calmon Navarro Coêlho (2020, p. 419), compreende-se que não se 

trata de um excesso do CTN, pois “a posse prevista no Código Tributário Nacional como 

tributável é a de pessoa que já é ou pode vir a ser proprietária da coisa”. É aquela posse que se 

qualifica pela atitude do possuidor que age como se proprietário fosse. A simples posse direta 

do locatário, do administrador de bem de terceiro ou daquele que possui o bem de forma 

precária, não faz surgir o fato gerador do IPTU.   

Vale ressaltar também que o Estatuto da Cidade traz determinação específica 

concernente a cobrança de IPTU no direito de superfície, ao dispor que “o superficiário 

responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade 

superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os 

encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição 

em contrário do contrato respectivo”.74 

 O Município de Fortaleza, por sua vez, no art. 26675 no seu Código Tributário, dispõe 

sobre a solidariedade passiva quanto ao IPTU entre o proprietário e o superficiário, embora não 

seja claro o citado diploma legal, acredita-se que a incidência do imposto municipal deva fazer 

referência a parcela de ocupação efetiva. Diferentemente quanto ao direito real de laje, ocorrerá 

dois fatos geradores para a cobrança do IPTU, sobre a construção-base e sobre a laje, que 

incidirá individualmente.  

Não dispõe o Código Tributário do Município de Fortaleza sobre a laje, seja quanto a 

incidência do IPTU ou a forma como se dará o instituto da solidariedade, acredita-se não ser 

cabível esta última, uma vez que são unidades independentes, além do mais não é razoável que 

                                                           
74 Art. 21 §3º da lei n. 10.257/01 
75 Lei Complementar n.  159, de 26/12/2013. Art. 266. São responsáveis solidários pelo pagamento do IPTU, 
além de outros previstos neste Código: I - o titular do direto de usufruto, de superfície, de uso ou de habitação; 
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o lajeário seja responsável pelos tributos do imóvel-base. Supõe-se que para regulamentar esse 

tema o Código Tributário deva ser alterado de forma a prever esses novos fatos geradores.   

Em síntese os impostos só deverão incidir após a instituição do Direto Real de laje, que 

ocorrerá após o registro do título de propriedade e o cadastro na repartição pública competente, 

no entanto, acredita-se que a falta de pagamento não gerará qualquer responsabilidade ou 

sanção ao titular do prédio-base. No que diz respeito aos impostos de transmissão seja por ato 

inter vivos ou causa mortis, se a transferência for a título gratuito incidirá o ITCMD –Imposto 

de Transferência Causa Mortis e Doação, se for oneroso o ITBI –Imposto de Transferência de 

Bens Imóveis. Saliente-se que o fato gerador para cobrança do ITCMD e para o ITBI, não é o 

direito de laje, mas a transferência para outra titularidade, que serão regulados pelo Estado e 

Município, respectivamente, conforme a localização do imóvel.  

De outro giro, cumpre mencionar a posse enquanto uma das hipóteses de incidência do 

IPTU, embora com a laje não se confunda, pois, o imóvel lajeado trata-se de um direito real, e 

a posse é a uma situação fática com animus domini, que exterioriza atitudes de proprietário.  

Sendo certo que o direito real de laje se perfaz com o registro cartorário e não possuía 

regulamentação antes da Lei n. 13.465/2017, a posse que deve ser tributada é aquela que 

exterioriza a propriedade, a posse ad usucapionem.  

A realidade fática vem demonstrando que as construções sobre as lajes, na sua grande 

maioria não são submetidas ao regime tributário, uma vez que as unidades imobiliárias deixam 

de ser cadastradas no órgão competente, porque geralmente são implantadas em terrenos que 

não possuem título de domínio, provenientes de ocupação irregulares. Essa situação de 

irregularidade causa à administração municipal dificuldades no lançamento do IPTU, dado que 

exigências urbanísticas e cartorárias impossibilitam o cadastro desses imóveis. Por oportuno, 

reafirma-se que o pagamento do IPTU vai além da comprovação da propriedade do imóvel, 

uma vez que igualmente é cabível quando se exerce a posse, desde que exercida como uma 

extensão da propriedade.  

Nessa linha, é coerente destacar que a incidência do IPTU se processa de forma 

autônoma na laje, ou seja, as inscrições são distintas, logo, a cobrança é feita ao proprietário do 

imóvel-base e ao titular da laje construída, individualmente, é o que se depreende da leitura o § 

2º do art. 1.510-A76. Dissertado as implicações tributárias da laje, passa-se ao último tópico que 

se reputa relevante para a investigação aqui pretendida, a efetividade do direito real de laje.  

   

                                                           
76 Art, 1510-A § 2º O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua 
unidade. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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4.6 A EFETIVIDADE DO DIREITO REAL DE LAJE 

 

A análise da efetividade do Direto de Laje, remete necessariamente para o exame da 

efetividade jurídica da Lei n. 13.465/2017, que originou esse novo instituto de direito real, pois 

de nada adianta a existência de instrumentos vanguardistas se eles deixam de ser aplicados, 

embora que eventualmente possam existir motivos para a não aplicabilidade da norma que os 

instituiu. Para avançar neste estudo, torna-se indispensável assimilar com exatidão a 

compreensão da expressão efetividade no campo das ciências jurídicas. 

No âmbito do Direito, é tradicional a diferenciação entre vigência, validade e eficácia 

da norma jurídica, possuindo, cada uma delas, um significado, que passa despercebido ao 

entendimento da maioria da população.  Para o leigo, se uma norma está vigente, ele presume 

que ela é também eficaz, no entanto, a distinção entre essas duas concepções é um preceito 

evidente para o Direito Positivado. Para tanto a lição do constitucionalista José Afonso da Silva, 

é muito esclarecedora: 

 
A vigência, [...] tomada no seu sentido técnico-formal, é norma que foi regularmente 
promulgada e publicada, com a condição de entrar em vigor em data determinada. 
Vigência (do verbo viger, do latim vigere) é, no sentido indicado, a qualidade da 
norma que a faz existir juridicamente e a torna de observância obrigatória, isto é, que 
a faz exigível, sob certas condições. Vigência, pois é o modo específico de existência 
da norma jurídica. (SILVA, 2004, p. 52). 

 

Assim, enquanto a vigência se refere ao aspecto formal de uma norma jurídica, a 

validade diz respeito a observância às regras para a produção dessa norma. Nesse norte, e com 

a intenção de fazer a distinção entre os conceitos de uma norma válida e vigente, o jurista 

italiano Norberto Bobbio (2003, p.17) elenca três pontos para se identificar se uma norma é de 

fato válida: 

 
Em particular, para decidir se uma norma é válida (isto é, como regra jurídica 
pertencente a um determinado sistema), é necessário com frequência realizar três 
operações: 1) averiguar se a autoridade que a emanou tinha o poder legítimo de 
emanar normas jurídicas, ou seja, normas obrigatórias naquele determinado 
ordenamento jurídico(essa pesquisa leva inevitavelmente a remontar à norma 
fundamental, que é o fundamento de validade de todas as normas de um determinado 
sistema); 2) averiguar se não foi ab-rogada, tendo em vista que uma norma pode ter 
sido válida, no sentido de que foi emanado por um poder autorizado para tanto, mas 
não significa que ainda seja válida, o que ocorre quando uma outra norma sucessiva 
no tempo a ab-rogou expressamente ou regulou a mesma matéria; 3) averiguar se não 
é incompatível com outras normas do sistema (o que também é chamado de ab-
rogação implícita), sobretudo com uma norma hierarquicamente superior [...] ou com 
uma norma sucessiva, a partir do momento em que em todo ordenamento jurídico 
vigora o princípio de que duas normas incompatíveis não podem ser ambas válidas 
(assim como num sistema científico duas proposições contraditórias não podem ser 
ambas verdadeiras). 
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Portanto, é perfeitamente compreensível essa diferenciação entre a norma válida e a 

vigente, entretanto, o presente tópico tem sua centralidade voltada para a análise dos conceitos 

de eficácia e efetividade da norma, especificamente à Lei n. 13.465/2017, no que se refere à 

capacidade de produzir efeitos e se esses efeitos efetivamente se produzem. Nesse sentido José 

Afonso da Silva, constatou que eficácia e efetividade, são também conceitos que não se 

confundem: 

 
Eficácia é a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como metas. 
Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste na capacidade de atingir os 
objetivos nela traduzido, que vêm a ser, em última análise, realizar os ditames 
jurídicos objetivados pelo legislador. Nesse sentido, a eficácia diz respeito à 
aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma como possibilidade de sua 
aplicação jurídica. O alcance dos objetivos da norma constitui a efetividade. Esta é, 
portanto, a medida da extensão em que o objetivo é alcançado, relacionando-se ao 
produto final. Por isso é que, tratando-se de normas jurídicas, se fala em eficácia social 
em relação à efetividade, porque o produto final objetivado pela norma se 
consubstancia no controle social que ela pretende, enquanto a eficácia jurídica é 
apenas a possibilidade de que isto venha a acontecer. (SILVA, 2004, p. 66). 
 

Como se vê, a eficácia jurídica diz respeito a uma possibilidade da norma para produzir 

efeitos, enquanto a efetividade, denominada por alguns autores de eficácia social da norma é a 

concretização do preceito normativo, pois “uma norma que nunca e em parte alguma é aplicada 

e respeitada, isto é, uma norma que - como costuma dizer-se - não é eficaz, em uma certa 

medida, não será considerada como norma válida” (KELSEN, 1998, p.08), ou seja,  aqui  o 

autor relaciona a efetividade da norma à sua validade. Para Kelsen, a validade de uma norma 

deverá ter um mínimo de eficácia, sem o qual não passará de uma mera idealização do 

legislador. Outrossim, pode-se verificar que o mínimo de eficácia de uma norma concerne a 

possibilidade de cumprimento por parte daqueles a quem o texto normativo é direcionado, a 

sociedade. 

 De outra forma, declarada a inconstitucionalidade77 da Lei n. 13.465/17, conforme 

possibilidade mencionada em tópico anterior, acarretaria por certo a nulidade da norma e de 

todos os seus dispositivos, pois a decisão produzirá efeitos contra todos, erga omnes, e também 

efeito retroativo, ex tunc, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível 

com a Constituição. Por sua vez, se no futuro advier a inconstitucionalidade, é cabível a 

modulação dos efeitos temporais, desde que atrelado a outros dois requisitos, 2/3 de aceitação 

dos ministros do STF (oito ministros), e motivo de segurança jurídica ou excepcional interesse 

                                                           
77 Art. 102, § 2º, da CF/88 - As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal  
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social, o que significa que o STF pode mudar a eficácia da decisão no tempo, podendo dizer 

que não retroagirá em certo período, ou seja, poderá ocorrer três situações: fixação da eficácia 

com efeito ex nunc, ou a eficácia será determinada para outro momento que constará na decisão, 

ou ainda,  restrição dos efeitos da declaração.78  

            Feitas essas considerações pretende-se avançar para entender em que situação está o 

grau de efetividade, exclusivamente quanto ao instituto do direito de laje, no âmbito da Lei n. 

13.465/2017. Propõe-se, portanto, analisar não apenas o “dever-ser”, mas também o “ser”, sob 

o ângulo do efetivo cumprimento da norma no plano da vida social dos moradores dos 

assentamentos informais, visando certificar se as repercussões sociais da norma estão de acordo 

com aquelas presumidas e desejadas pelo legislador ao produzir a norma. Um instrumento de 

regularização fundiária ou qualquer outro instituto de direito voltado para essa finalidade, pode 

ser muito bem elaborado, mas se tiver baixa efetividade tem pouco ou nenhum poder 

transformador no contexto urbano das cidades. 

            Nessa toada a Lei Federal n. 13.465/2017, tem sido considerada um reforço nas 

tentativas das políticas públicas habitacionais de se encontrar uma forma mais efetiva para a 

consecução da regularização dos imóveis informais, promovendo a tão almejada moradia. 

Porém passados mais de três anos de sua promulgação se faz necessário afastar a sensação de 

descrédito na lei, o conhecido ditado popular, quando a lei não é efetiva, porque deixa de ser 

aplicada, a “lei não pegou”.  

De outro giro, em que pese o advento da Lei n. 13.465/2017, percebe-se que, 

historicamente, o Poder Público tem sido leniente com a questão da falta de moradia, em parte 

devido à ausência de investimento em políticas públicas habitacionais que pudessem 

proporcionar a sua efetivação nas comunidades menos favorecidas. Neste sentido, ensina Linda 

Maria de Pontes Gondim (2007, 307):  

 
Historicamente, o crescimento urbano, no Brasil tem sido marcado pela exclusão 
social e pela segregação espacial, que tornam o direito à habitação inacessível para a 
maioria da população. [...] Longe de ser uma consequência de falta de planejamento 
ou da ação de governos inescrupulosos, o padrão de crescimento periférico das 
grandes cidades brasileiras decorre de fatores estruturais e políticos: a propriedade 
privada da terra, a natureza monopolística do espaço, a localização desigual dos 

                                                           
78Lei n. 8869/99 - Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato 
normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros.Art. 23. Efetuado o julgamento, 
proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou 
noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se trate de ação direta de 
inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá 
o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração 
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
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serviços públicos e o rápido crescimento da população de baixa renda levam a 
segregação dos grupos mais pobres nos lugares mais longínquos e menos equipados. 

 
Entretanto, ao analisar o cenário das comunidades informais, constata-se alguns 

impedimentos para aplicação da Lei n. 13.465 de 2017, no sentido de efetivar o direito real de 

laje. Em primeiro lugar quando a lei dispõe sobre o “proprietário da construção base”, na 

verdade quer se dizer que para a existência da laje deve antes existir a propriedade do solo, ou 

seja, a coexistência de duas unidades autônomas de titularidades distintas situadas em uma 

mesma área, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no julgamento 

da apelação que entendeu por denegar esse recurso em que não ficou comprovada a distinção 

nas titularidades do imóvel-base e da laje79. Logo configurado o Direito de Laje, o imóvel-

base deve possuir o respectivo registro imobiliário, o que na prática culmina por se tornar uma 

forma de impedimento a sua concretização nas localidades que possuem ocupações informais, 

uma vez que, comumente, os imóveis situados nessas localidades encontram-se fora do mundo 

jurídico.   

Na prática, o que invariavelmente ocorre é a construção da laje em edificação-base 

particular, sobre a qual se exerce a posse adquirida através de um simples instrumento particular 

de compra e venda. Portanto, aí reside um dos pontos que dificultam o direito de laje atingir 

seus objetivos, conforme foi positivado na nova legislação da regularização fundiária, que se 

exige que os imóveis-base onde as habitações foram erguidas estejam munidas de regularidade 

imobiliária, razão pela qual se vislumbra a dificuldade na efetividade da Lei n. 13.465 de 2017. 

Neste sentido, leciona o Autor Marco Aurélio Bezerra de Melo (2017)80: 

 
Essa frustração pode se verificar porque o denominado direito de laje surge de modo 
informal, em tais comunidades, a partir de ocupações irregulares que não possuem 
assento registral imobiliário, afastando-se da premissa trazida pelo artigo 1510-A, do 
Código Civil. O citado dispositivo legal prevê que o direito real de laje se assentará 
a partir da existência de propriedade formal da construção-base, fato que, repise-se, 
não ocorre na realidade das favelas.  
 

Logo, a realidade desses imóveis que se encontram fora do sistema brasileiro de registro 

de imóveis, traz como consequência a vulnerabilidade jurídica dos negócios firmados entre os 

moradores, tendo em vista que a relação jurídica daí decorrente restringe-se ao campo 

                                                           
79 TJ-CE - APL: 01543914320158060001 CE 0154391-43.2015.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO 
MENDES FORTE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 
02/07/2020). 
80 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito à posse de laje. Disponível em 
http://genjuridico.com.br/2017/10/26/direito-posse-da-laje/. Acesso em: 03 mar.2021. 
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obrigacional81, submetendo-se à boa fé das partes contratantes, baseada unicamente na 

confiança.  Por oportuno, se observa, uma inconsistência no novo direito real, a partir da 

constatação da realidade de que por vezes a construção originária não está formalmente 

documentada, vertendo em um problema social e econômico que somente poderá ser resolvido 

com a formalização de ambas as construções. Por questão de lógica acredita-se que para a 

solução dessa questão primeiro regularizar-se-á a construção-base para em um segundo 

momento oficializar a edificação superior. Assim, no dizer de Claudia Franco Corrêa (2012, 

p.169), a definição do termo “laje”, como expressa no texto legal não corresponde inteiramente 

a realidade fática vivida nas favelas.  

Completa a autora que os dispositivos da lei denotam certa imprecisão, porquanto 

vender uma laje não corresponde unicamente alienar uma construção já edificada sobre ela, mas 

também pode decorrer da venda do espaço aéreo superior dos imóveis, em que não consta 

nenhuma construção, venda esta que será determinada pelas medidas de largura e comprimento 

do imóvel-base, para que no futuro possa ser construído sob a laje uma unidade distinta.  

Sobre essa imprecisão terminológica Roberto Vagner Marquesi (2018, p.3) aduz que é 

um conceito afeto aos profissionais da construção civil: 

 
Laje é a parte estrutural que é feita de concreto serve como cobertura ou piso de uma 
construção, delimitando-a na verticalidade. A face externa da laje constitui um espaço 
morto, porquanto corriqueiramente, não é utilizado pelo dono. Na verdade, o que o 
legislador rotula “laje” é a edificação que acima ou abaixo dela se faz. Não se deveria, 
portanto, chamar a nova figura “direito de laje”, mas de “direito sobre a laje” ou “sob 
a laje”. Logo, quando a concessão desse direito real tem por objeto a construção a ser 
feita acima do prédio-base, pode-se chamá-la “sobreposição”; se a concessão tem por 
objeto construção a ser realizada abaixo, lícito é rotulá-la “sotoposição”.  
 

Com efeito, sem se adentrar quanto a natureza jurídica do instituto, ou se trata ou não 

de uma espécie de direito de superfície na modalidade de “sobrelevação”, o direito aqui 

discutido parece muito mais tratar-se de um direito de edificar sobre imóvel alheio, pois a ideia 

de terceiros utilizar o espaço para festas ou outra finalidade, realidade comum nas favelas do 

Rio de Janeiro, sem nada construir, não se coaduna com a previsão legal.  

Isso porque tal medida legislativa não se mostra capaz de regulamentar as moradias sem 

regularidade imobiliária no imóvel-base situadas nas localidades menos favorecidas, mas 

somente para regularizar eventuais ocupações que já são formais. Além desses obstáculos 

                                                           
81 Acerca da negociação da laje decidiu-se antes da MP 759/2016: “Venda de laje. Direito obrigacional. 
Ilegitimidade configurada diante da natureza do direito. Direito de sobrelevação configurado, ainda que não 
disciplinado no Código Civil de 1916 ou de 2002. Direito de natureza obrigacional. Desnecessidade de outorga 
uxória. Inexistência de nulidade, eis que não se trata de direito real, dispensando-se a escritura pública” (TJRJ, 
12ª. Câm. Cív. Ap. 0003373-4.2020.8.19-28, Rel. Des. Cherubin Schawartz, j. 12.nov.2013). 
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provenientes do próprio texto legislativo, o procedimento para a regularização de construções 

junto aos órgãos públicos se mostra por vezes complexo, moroso e até inacessível pelo ponto 

de vista econômico para a população de baixa renda, visto que antes necessitava da expedição 

de certidões de “baixa de construção e Habite-se”, e da certidão negativa de tributos e 

contribuições previdenciárias, porém com o advento do Decreto n. 9.310/18, ficaram 

dispensadas essas exigências.  

Portanto, quando um proprietário construiu sua moradia, e posteriormente constrói o 

segundo piso de sua casa, com acesso independente e cede ou aliena a outrem o direito de 

construir, sem, no entanto, alienar o solo, uma vez que é uma característica da laje, este terceiro 

passa a exercer seus direitos apenas sobre a extensão da construção originária, ou seja, sobre a 

laje. Nesse passo, parece cada vez mais evidente que o direito de laje se encaminha para um 

direito de se construir sobre propriedade alheia, configurando um direito real autônomo, com 

particularidades bem específicas.  

Tais exigências, contudo, permanecem fora do âmbito da REURB-S, dificultando a 

instrumentalização do direito real de laje, conforme noticiam Cezar Fiuza e Marcelo Couto 

(2017, p.16): 

Toda essa burocracia representa um entrave na concretização do que se poderia 
chamar de princípio da correspondência entre a situação fática e a matricial. Se o novo 
direito real visa, de fato, possibilitar a regularização da situação registral de pessoas 
que ocupem essas edificações sobrepostas, deveria facilitar o ingresso das construções 
na matrícula. 
 

Sem dúvida o decreto mencionado ajuda na efetividade da lei, de forma a produzir os 

efeitos planejados pelo legislador no que se refere a regularizar as ocupações urbanas 

verticalizadas existentes nas favelas, deixando de exigir o “habite-se” e outras certidões, mas 

apenas na seara da Reurb-S. Logo, o objetivo da lei de proporcionar a regularização fundiária 

das lajes, em tese deixará de ser satisfeito, pois não alcançará todas aquelas pessoas que residem 

em unidades sobrepostas. Dessa forma, considerando que a premissa do direito real de laje é o 

registro da construção base, bem como a atuação dos entes públicos, torna-se difícil o seu 

aperfeiçoamento, mas não impossível. O que se quer enfatizar é que para dar efetividade à laje 

como forma de assegurar uma moradia plenamente regularizada, perpassa obrigatoriamente 

pela regularização jurídica da construção originária.   

Indaga-se o que se pode realmente esperar dessa nova legislação, a partir do direito de 

laje, e o que é preciso fazer para esse novo instituto possa ser plenamente eficaz. Quais as 

restrições que impossibilitam a concretização da “laje”? Portanto, os questionamentos sobre a 

viabilidade dessa nova perspectiva de propriedade imobiliária, perpassa pela compreensão dos 
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juristas, gestores públicos, urbanistas e pela sociedade em geral, especialmente para quem a lei 

é direcionada, os moradores das regiões periféricas.  

Diante disso, observa-se a dificuldade na efetividade do direito real de laje, seja quanto 

a regularização do imóvel-base, seja quanto a unidade sobreposta, situadas nas áreas abrangidas 

pela Reurb-S ou fora destas. Assim, embora o Poder Público procure empreender esforços para 

garantir a efetivação desse direito, por outro lado, mantém exigências, tornando-se inviável a 

redução das situações de informalidade.  

Em contrapartida, apesar das dificuldades na concretização desse direito real, em virtude 

ente outros fatores, dos imóveis não possuírem registro imobiliário, sendo certo que na sua 

grande maioria são imóveis provenientes de direitos possessórios, questiona-se a possibilidade 

da aceitação da usucapião como forma de formalizar esses imóveis.  

Depois de tudo que foi exposto, quanto a formação de favelas, o adensamento 

populacional, o déficit habitacional, a laje enquanto instrumento de regularização fundiária e 

como meio para a concretização do princípio da função social da propriedade, sem olvidar da 

proximidade com outros institutos e da discutida natureza jurídica desse novel direito real, não 

resta dúvida que a regulamentação da laje veio como uma alternativa a se somar na tentativa da 

resolução da escassez de moradia ou pelo menos uma forma de mitigar a vasta problemática 

habitacional. Ademais não custa reafirmar que a laje veio formalizar diversas situações já 

criadas, mas que continuam marginais ou com tratamento inadequado. De qualquer vértice, a 

intenção por óbvio contempla o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  

Em contrapartida, a preocupação com a moradia veio retratada na Constituição Federal 

de 1988, na medida em que estabeleceu a usucapião urbano (artigo 183) e rural, artigo (191), 

assim como posteriormente, com a emenda 26, a elevou ao status de direito social no art. 6º da 

Constituição Federal. Desta forma, a laje enquanto instrumento que formaliza o imóvel estará 

cumprindo sua função social, quando impede que a utilização do solo urbano se transforme em 

forma de segregação e exclusão social, garantindo a possibilidade de moradia digna a seus 

habitantes. No que concerne ao solo, a forma de usar e edificar o imóvel não diz respeito apenas 

a seu proprietário, mas apresenta repercussão no seu entorno e atinge, de forma indireta, toda a 

coletividade. Nesse sentido é inconteste que o princípio da função social impõe ao proprietário 

uma obrigação de fazer, um dever positivo no sentido de que o uso da propriedade seja 

condicionado a uma finalidade social. Portanto, incide com intensidade na estrutura do direito 

real de laje. 

Com efeito, enquanto alguns entendem a possibilidade do Direito real de laje tratar-se 

de uma espécie de direito de superfície na modalidade de “sobrelevação” nos termos do §1º do 
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Estatuto da Cidade,  eis que a laje se assemelha fisicamente a propriedade “superficiária”, outra 

vertente, sustenta que o direito de laje trata-se, em razão das suas características – possui 

matrícula própria, é perpétua, é autônoma e independente - um direito real sobre coisa própria, 

um verdadeiro direito de propriedade, diferentemente do Direito de superfície que é classificado 

como um direito sobre coisa alheia – não há matrícula própria para a propriedade 

“superficiária”,  é limitado e resolúvel. Além do mais, defendem os seguidores da segunda 

corrente, a sobrelevação se quer está expressa no ordenamento jurídico brasileiro (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015).  

Apesar da relação de aproximação com o instituto do direito de superfície, percebe-se 

igualmente uma similitude com o condomínio edilício, especialmente pela leitura do art. 1.510-   

em que deixa evidente o emprego de normas condominiais nas disposições referente à utilização 

da laje.  Apesar de guardar uma certa identidade, a laje é instituto que não pode ser traduzido 

como um condomínio edilício, pois neste é obrigatório atribuir a unidade imobiliária uma fração 

ideal que corresponde ao solo e as áreas comuns.  Não obstante as semelhanças com os dois 

institutos, seja no aspecto estrutural, seja na questão da utilização da mesma normatização, o 

direito de laje deles se afasta como demonstrado nas particularidades acima.  

Ademais verificou-se, que o direito de laje esbarra na problemática da ausência de 

titulação do domínio do imóvel-base, repercutindo sobremaneira na efetividade desse direito. 

Por oportuno, tem-se constatado, que a formalização de imóveis em áreas periféricas não é um 

tema fácil, pois os imóveis na sua maioria são procedentes de invasões de imóveis públicos ou 

privados. Com a finalidade de efetivar o direito real de laje nessas ocupações desordenadas, em 

especial em terrenos públicos, uma vez que não são passíveis da usucapião, é idealizada a 

proposta de se utilizar o instituto da legitimação fundiária previsto no art. 23 da Lei n.13.465/17 

(Reurb), para regularizar os imóveis-base que se enquadrem nessa situação. Assim, 

regularizado o imóvel-base pela legitimação fundiária, seria possível a constituição do regime 

da laje e a possibilidade de alienação do espaço aéreo ou do subsolo. Por outro lado, se o imóvel 

é privado e está fora da REURB, defende-se a possibilidade de regularizar o imóvel-base pela 

usucapião.  

Na medida em que se avança na dinâmica da pesquisa se percebe que o direito real de 

laje é um direito inovador, pois mescla características de uma propriedade plena com 

características de uma propriedade com algumas limitações. A exigência de se cientificar o 

proprietário da construção-base e demais lajeários (laje sucessiva), para exercer a preferência 

no caso de alienação das unidades sobrepostas, limita o poder de disposição do titular da laje. 

É certo que se pode dispensar ou renunciar a preferência se o contrato assim o prever (parte 
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final do art. 1.510-D).  Nesse sentido essa mestranda entende que o direito de laje não é um 

direito de propriedade pleno, pois, embora gere os mesmos atributos da propriedade, como o 

ato de usar, gozar e dispor, a parte final do art. 1.510-D, restringe o poder de disposição, 

podendo ocorrer inclusive a retomada do imóvel pelo proprietário da construção-base se não 

ocorre a prévia comunicação da alienação.  

Portanto, ao mesmo tempo que traz singularidades, como a perpetuidade, a autonomia, 

a independência, o registro em matrícula própria, características intrínsecas a uma propriedade 

plena, por outro lado, impõe condições ao ato de disposição. Ressalte-se que a determinação do 

emprego de normas aplicáveis a propriedade condominial, quanto as despesas e regras de 

convivência, inclusive podendo ser elaborada convenção de condomínio, bem como a 

inexistência de atribuição de cotas sobre o solo, são características que se somam as outras, 

realçando a especificidade deste instituto.  

Por conseguinte, não se pode esquecer a motivação com que foi elaborado o direito real 

de laje para a sociedade contemporânea brasileira, eis que necessita ser percebido além de um 

instrumento de concretização da moradia, igualmente como um mecanismo de promoção da 

função social da propriedade e da cidade, ocupando espaços nas relações jurídicas em que não 

há instituto adequado. Por todo o exposto, no meu sentir entendo que a laje é um direito real 

sobre a propriedade alheia, mas que deve ser visto como um direito real específico com 

contornos de propriedade.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O Direito Real de Laje, que entrou em vigor a partir da promulgação da lei 

n.13.465/2017, a qual busca desburocratizar e simplificar o processo de regularização fundiária 

urbana, trouxe diversas modificações para o Código Civil nos últimos anos. Nesse sentido, 

buscou-se, neste trabalho, tecer uma análise da referida lei, levando em consideração seus 

limites e desafios.  

O primeiro capítulo deste estudo fez um apanhado acerca do surgimento do direito de 

propriedade. Nesse sentido, a análise partiu do surgimento da propriedade em Roma até o 

período oitocentista. Além disso, analisou-se a evolução do referido direito no Brasil. 

Evidenciou-se, por oportuno, os direitos reais no código civil brasileiro e os tipos de 

propriedade. Promoveu-se a reflexão sobre a garantia do direito de propriedade e a 

constitucionalização do direito civil.  

Nessa perspectiva, a análise clarificou que, apesar de não haver nos dispositivos legais 

uma definição formal a respeito do conceito de função social da propriedade, é possível 

entender essa função como da essência da propriedade tendo em vista que deve servir ao bem 

comum. Nesse sentido, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.  

Viu-se, no segundo capítulo, que o processo de “favelização” da capital do Ceará, 

iniciado em razão do crescimento industrial e das transformações nas condições de 

infraestrutura, contribuiu para o desenvolvimento urbano desordenado e precário, fator este que 

possui grande relevância no desenvolvimento de uma regulamentação fundiária que 

assegurasse ao indivíduo mínimas condições de existência e o proveito de uma vida digna. 

Destacou-se, ainda no capítulo dois desta pesquisa, que a realidade domiciliar 

vivenciada nas diversas favelas do Brasil levou o legislador a inserir no ordenamento jurídico 

um novo direito real: o direito de laje, o qual propiciou a adequação edilícia de unidades 

sobrepostas no meio jurídico, permitindo um registro imobiliário de essencial importância 

social, econômico e jurídico. 

Mais ainda, discutiu-se sobre a ausência de consenso entre os doutrinadores a respeito 

da natureza jurídica do direito real de laje, tendo em vista que de um lado estão aqueles que 

consideram a laje como um direito real sobre coisa alheia e do outro há aqueles que a entendem 

como um direito real sobre coisa própria. Essa controvérsia encontra-se ainda em discussão, 

uma vez que há argumentos que sustentam ambas as visões. As discussões tecidas nos levaram 

a concluir que o direito de laje se trata de um direito real imobiliário, autônomo, independente 
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e perpétuo, conferindo ao seu titular a propriedade separada do solo, passível inclusive de 

disposição. 

Além disso, entendeu-se que o direito real de laje é uma conquista do cidadão que vive 

em ambiente de pouco poder socioeconômico, tendo em vista que, através desse direito, o 

indivíduo residente em áreas menos favorecidas economicamente, como as favelas e periferias 

brasileiras, tem a oportunidade de concretizar o direito à moradia e, por conseguinte, à 

dignidade da pessoa humana, direito esse garantido pela Constituição.  

No capítulo três, levantou-se as possibilidades de desenvolvimento econômico 

relacionadas ao reconhecimento jurídico do Direito de Laje, uma vez que a prática possibilita 

ao proprietário da construção-base uma oportunidade de fonte de renda a partir de atividades 

como a alienação, a locação e o estabelecimento do comércio na própria laje. Sendo assim, a 

construção de imóveis composto por lajes impactam na atividade imobiliária nas áreas menos 

valorizadas economicamente. 

Viu-se também que a regulamentação jurídica da laje causa impactos positivos no 

mercado imobiliário, uma vez que propicia maior segurança para aqueles que ensejam investir 

no setor, possibilitando o proprietário da laje ter acesso ao mercado formal, uma vez que a 

garantia da dignidade de moradia estimula a economia brasileira e faz circular riquezas. 

Quanto à exigência tributária que pode ser consequente do referido direito, a qual pode 

se tornar onerosa, entendeu-se que deve haver uma ação conjunta dos governos municipais e os 

órgãos responsáveis, pensando em estratégias que amenizem o impacto financeiro do registro, 

tanto da laje quanto da construção-base, com o fim de alcançar o objetivo maior, que é a 

implementação das moradias nas comunidades de baixa renda. 

Ademais, considerou-se a possibilidade da aquisição do direito real de laje por meio da 

usucapião. A análise concluiu que todo imóvel passível de posse pode ser usucapido, bem como 

a propriedade e os demais direitos reais, entre eles, a superfície, a enfiteuse, a servidão aparente 

e o usufruto, tanto mais a laje que é passível de posse e configura uma nova modalidade de 

direito real, inclusive quando não há domínio jurídico reconhecido da construção-base. 

Concluiu-se que o Direito Real de Laje se configura como um direito real sobre a 

propriedade alheia, o qual deve ser visto como um direito real específico com contornos de 

propriedade, pois mescla características de uma propriedade plena com características de uma 

propriedade com algumas limitações. Sendo assim, fez-se necessário evidenciar a diferenciação 

entre o Direito real de laje e o Direito de Superfície, devido a discussão doutrinária acerca das 

semelhanças entre tais institutos. Contudo, trata-se de direitos distintos, uma vez que o Direito 

de Laje constitui propriedade perpétua, que enseja abertura de matrícula autônoma, ao contrário 
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do que se apresenta o Direito de Superfície, que constitui propriedade resolúvel e temporária, 

que somente é registrada na matrícula do imóvel que lhe originou.  

Apontou-se, por fim, que a sobrelevação, modalidade de propriedade superficiária com 

a qual a laje mantém mais semelhanças, também desta se distingue. A sobrelevação na verdade 

não está positivada no Código Civil, nem mesmo no Estatuto da Cidade, trata-se de uma 

interpretação realizada pela doutrina. Ademais, a laje tem um campo específico de atuação 

direcionado às populações de baixa renda.  

Em outra vertente, não se pode desprezar a intepretação de que a laje possa vir a ser 

compreendida como de direito de superfície, o que, para tanto, entende essa mestranda, que a 

propriedade superfíciária deverá ser constituída de particularidades específicas. Nesse 

raciocínio, a laje poderia ser assimilada como propriedade superficiária em sobrelevação, 

modalidade análoga e da qual estruturalmente mais se aproxima. Assim, faz-se necessária a 

alteração da legislação civil, com a finalidade de se adequar a sobrelevação às especificidades 

do direito de laje, pois a propriedade superficiária se limita a questões intrínsecas, como por 

exemplo, à reversão, à preferência mútua quando a transferência for gratuita, entre outros que 

de forma diversa existem no direito de laje, bem como a propriedade superficiária se sujeita as 

restrições urbanísticas dispostas no art. 21 § 1º do Estatuto da Cidade, que devem ser 

compatíveis com a laje.  

Mostrou-se uma comparação doutrinária do Direito de Laje com o instituto do 

condomínio edilício, levantando as principais diferenças entre eles, como a inexistência de áreas 

comuns e fração ideal no Direito Real de Laje, fato que confirma o entendimento que a laje não 

é uma espécie de condomínio edilício, embora a lei civil preveja a possibilidade de se adotar a 

legislação condominial para regular situações advindas do convívio entre o proprietário do 

imóvel-base e o titular da laje ou das lajes. 

Ressaltou-se a relevância do direito real de laje para a sociedade contemporânea 

brasileira, uma vez que atua não somente como um instrumento que proporciona a 

concretização da moradia, mas também como um mecanismo de promoção da função social da 

propriedade e da cidade, ocupando espaços nas relações jurídicas em que não há instituto 

adequado, e assim, assegurar direitos e obrigações a todos os habitantes sem ter em conta o 

local que ocupam no espaço urbano ou na estrutura social.  

Compreendeu-se que o direito de laje não é um direito de propriedade pleno, pois, 

embora gere os mesmos atributos da propriedade, como o ato de usar, gozar e dispor, a parte 

final do art. 1.510-D, restringe o poder de disposição, podendo ocorrer inclusive a retomada do 
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imóvel pelo proprietário da construção-base, caso não ocorra a prévia comunicação da 

alienação.  

A pesquisa encaminhou-se para analisar sobre a efetividade do Direito Real de Laje, 

pois embora tenha como objetivo tutelar o direito à moradia em áreas específicas denominadas 

“favelas”, ao se observar de modo mais detido o instituto, percebe-se a dificuldade na sua 

aplicabilidade devido os obstáculos que encontra, como a falta de formalização dos imóveis em 

todo o território nacional.  

Diante da escassez registral dos imóveis-base e dos valores vultosos para a formalização 

jurídica da laje, demonstrados no item 4.3, página 95 deste estudo, destaca-se a possibilidade 

de que não ocorra a efetividade do direito de laje de forma a abranger a maior quantidade 

possível de imóveis. Apesar disso, conclui-se, que não há a necessidade do assento registral do 

imóvel-base, sendo bastante que, de posse de um instrumento particular de transmissão, o titular 

da laje ajuíze a ação de usucapião e, registrado o mandado, seja aberta matrícula apenas 

descrevendo a laje, sendo mencionado no registro a existência do terreno e do imóvel que serve 

de base de modo a assegurar direitos de terceiros.      

Entende-se que a efetividade está em proporcionar a possibilidade da instituição da laje, 

independente da regularização do imóvel-base, devendo a Corregedoria Nacional de Justiça, 

como órgão fiscalizador e normatizador do Poder Judiciário, expedir atos normativos 

direcionados aos Cartórios de Notas e Registro de Imóveis no intuito de padronizar, 

desburocratizar e tornar acessível economicamente a lavratura de escritura e o registro 

imobiliário do direito de laje. 

Por fim, diante de todo estudo levantado, depreende-se que para a efetividade da laje 

também faz-se necessária uma ação integrada, entre as prefeituras municipais, as associações 

de moradores das comunidades e os cartórios de notas e registros de imóveis, com o objetivo 

de catalogar os imóveis e seus titulares que se enquadram no propósito da laje, promovendo-se 

ao mesmo tempo uma campanha de divulgação, esclarecimento e conscientização dos 

benefícios da regularização da laje.  

Conforme dito no início desse estudo, este trabalho não intentou esgotar a temática a 

respeito do Direito de Laje, pelo contrário, acredita-se que o presente estudo contribui e 

amplifica os conhecimentos acerca da temática abordada, possibilitando a ampliação do debate 

acerca do Direito Real de Laje tanto no meio acadêmico quanto no meio jurídico. 
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ANEXO I – SENTENÇA 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE- SEÇÃO B 
Processos nº 0027691-84.2013.8.17.0001 e 0071376- 44.2013.8.17.0001 

 
SENTENÇA 

 
 

Trata-se de julgamento simultâneo das Ações de Usucapião nº 0027691-84.2013.8.17.0001, e nº 

0071376- 44.2013.8.17.0001, reunidas por força de conexão. Relatório PROCESSO nº 0027691-

84.2013.8.17.0001 Vistos etc. JOSE CARLOS DA SILVA E LUZIANA PEREIRA DA SILVA, 

através de advogado regularmente habilitado, ingressaram perante este juízo com a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO de imóvel urbano. Os autores afirmam ser possuidores do imóvel situado na Rua 

Bomba do Hemetério, 743. Água Fria, Recife-PE, CEP 52.111- 070, medindo 461,47 m2 . Afirmam 

que adquiriram o bem através de escritura pública de cessão de direitos hereditários, porém não foi 

possível fazer a transcrição no cartório de imóveis devido ao bem não possuir registro. Aduzem que 

jamais sofreram qualquer turbação ou contestação acerca da sua posse sobre o imóvel, exercendo 

posse dcm 2 mansa e pacífica desde o ano de 1998. Juntaram documentos. Requereram a declaração 

de usucapião do imóvel. Recolheram custas. O Juízo determinou a citação dos réus, confinantes e 

Fazendas Municipal, Estadual e Federal, além dos possíveis interessados, ausentes, incertos e 

desconhecidos. As três fazendas informaram que não possuem interesse no feito (fls. 72, 65 e 87). 

Os confinantes, bem como os eventuais interessados, devidamente citados, nada contestaram. Na 

audiência de instrução, o Juízo ouviu duas testemunhas (fl. 85). Vieram-me os autos conclusos. 

Relatório PROCESSO nº 0071376-44.2013.8.17.0001 Vistos etc. LADYANE CARLA DE 

ARAÚJO SILVA através de advogado regularmente habilitado, ingressou perante este juízo com a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO de imóvel urbano. A autora afirma ser possuidora do imóvel 

situado na Rua Bomba do Hemetério, 743-A. Água Fria, Recife-PE, CEP 52.111-070, medindo 

38,18 m2 . Afirma que adquiriu o bem através de cessão de seu genitor, autor da Ação de Usucapião 

em apenso, que lhe cedeu parte de seu terreno, por meio de Escritura Pública de Cessão e 

Transferência de Direitos de Indenização de Benfeitorias e Posse. Aduz que jamais sofreu qualquer 

turbação ou contestação acerca da sua posse sobre o imóvel, exercendo posse mansa e pacífica por 

mais de 10 anos, considerando o tempo somado dcm 3 ao de seu pai. Juntou documentos. Requereu 

a declaração de usucapião do imóvel. Recolheu custas. O Juízo determinou a citação dos réus, 

confinantes e Fazendas Municipal, Estadual e Federal, além dos possíveis interessados, ausentes, 
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incertos e desconhecidos. As fazendas Estadual e da União informaram que não possuem interesse 

no feito (fls. 62 e 66), enquanto a do Município não se manifestou, apesar de ter recebido a 

intimação (fls. 52). Os confinantes, bem como os eventuais interessados, devidamente citados, nada 

contestaram. Na audiência de instrução, o Juízo ouviu duas testemunhas (fl. 85). Vieram-me os 

autos conclusos. Relatados ambos os processos, Passo a decidir. Conforme explicitado no relatório, 

trata-se de julgamento simultâneo de feitos, reunidos por força da conexão. No tocante à primeira 

Ação, trata-se de usucapião ordinário, previsto no art. 1.242 do Código Civil, no qual os autores 

demonstram a presença de justo título e boa-fé, além da posse por lapso temporal superior a 10 

anos, com animus- vontade de ser dono. Os requerentes provaram, de modo satisfatório, que a sua 

posse foi exercida de forma mansa contínua, pacífica, e por lapso temporal suficiente à positivação 

pela Justiça da aquisição da propriedade pela usucapião. Não apareceu eventual interessado, apesar 

da regular citação por edital. Os confinantes e as Fazendas Estadual, Municipal e Federal em nada 

se opuseram. dcm 4 As testemunhas ouvidas na audiência de instrução demonstraram que os autores 

se encontram na posse do imóvel por período superior a 20 (vinte) anos e que jamais houve 

reclamação à sua posse, além de cuidar do bem como seus donos. Assim, PROCEDE 

INTEGRALMENTE o pedido de usucapião. Com relação à segunda Ação, observo que a autora 

pugnou também pela declaração da Usucapião da parte que lhe foi cedida pelo seu genitor, casa 

743-A. tendo a Ação sido instruída como tal, inclusive com a citação das fazendas, confinantes, 

eventuais interessados, além da audiência de instrução para provar a regularidade da posse e o 

decurso do tempo. No entanto, observo que não faz jus a autora à declaração da prescrição 

aquisitiva. É sabido que o instituto da usucapião pressupõe aquisição originária da propriedade, o 

que não ocorreu no presente caso. Dos fatos narrados e documentados, verifico que a autora adquiriu 

a posse do imóvel do seu genitor, por meio de cessão, que à época da negociação já era proprietário 

da casa 743, uma vez que a sentença de usucapião é meramente declaratória. Nesse sentido, a 

referida posse é derivada, sendo evidente a relação negocial existente entre o cedente e a cessionária, 

de forma que a usucapião é via inadequada para regularizar a propriedade. Por outro lado, observo 

que a casa 743-A foi construída na superfície superior da casa 743, de modo que a pretensão de 

aquisição da propriedade mais se coaduna ao direito de laje, previsto no art. 1.510-A do Código 

Civil, que assim dispõe: Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a 

superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade 

distinta daquela originalmente construída sobre o solo. dcm 5 Desta feita, tendo havido a cessão do 

Sr. José Carlos da Silva da casa 743-A em favor da sua filha, Ladyane, autora da segunda ação, 

devidamente registrada em cartório, há que ser reconhecido o seu direito de laje, devendo o bem 

possuir registro próprio e dele podendo a autora usar, gozar e dispor. Ante o exposto, atento ao que 

mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, além de estar em 
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conformidade com o art. 1.242 do Código Civil, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Usucapião nº 0027691- 84.2013.8.17.0001, para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva e, 

em decorrência, constituir o domínio da parte autora sobre o imóvel indicado na inicial, devendo 

esta sentença, juntamente com a sua certidão de trânsito em julgado, servir de título para a averbação 

ou registro (art. 172 da Lei de Registros Públicos) oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis competente, pagos os emolumentos e respeitadas as formalidades legais. Por outro lado, 

julgo improcedente o pedido de usucapião de formulado na Ação de Usucapião nº 0071376- 

44.2013.8.17.0001, ao tempo em que reconheço o Direito de Laje da casa 743-A à autora, nos 

termos do art. 1.510-A do Código Civil, devendo o imóvel referido ser registrado com matrícula 

própria, pagos os impostos e emolumentos e respeitadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Custas satisfeitas. Sem honorários. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos. Recife, 14 de julho de 2017. Rafael de Menezes Juiz de Direito.  
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ANEXO II – MODELO DE ESCRITURA 
 

MODELO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE DIRETO REAL 
SOBRE A LAJE 

  
ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE A LAJE QUE 
FAZ COMO OUTORGANTE INSTITUIDORA _______ E _______, NA FORMA 
ABAIXO: 
  
                                                                         SAIBAM quantos a presente Escritura Pública de 
Instituição de Direito Real sobre a Laje virem que, aos trinta e um dias do mês de _______ do 
ano de dois mil e _______ (31/_______/_______), em meu Cartório, sito na Avenida _______, 
nº _______, Centro, _______, Estado _______, perante mim, Tabelião, compareceram partes 
entre sí, justas e contratadas, a saber: de um lado, como OUTORGANTE 
INSTITUIDORA: _______, brasileira, estado civil, profissão, natural do _______, nascida 
_______, filha de _______, portadora da CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, 
a qual declara não possuir  endereço eletrônico de e-mail, residente na Rua _______.  A presente 
identificada e reconhecida como a própria por mim, Tabelião, juridicamente capaz, de cuja 
identidade e capacidade jurídica dou fé. Pela OUTORGANTE INSTITUIDORA, me foi dito 
sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados nos 
originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e verdadeiros. Então, 
pela OUTORGANTE INSTITUIDORA me foi dito que o seguinte: 1) DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: É senhora e legítima proprietária do seguinte imóvel:  lote nº _______ (_______) 
da quadra nº _______ (_______), situado nesta Cidade, medindo 10 x 40 metros, ou sejam, 
400,00m² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), confrontando-se por seus 
diversos lados com: Norte, lote nº _______; Sul, lote nº _______; Leste, Rua _______; e a 
Oeste, com quem de direito; sobre a qual foi edificada  uma casa residencial com a área 
de _______,00m² (_______ METROS QUADRADOS), com um pavimento, feita em 
fundação, estruturas e  lajes em concreto armado, paredes feitas em alvenaria de tijolos, 
rebocadas e pintadas, com as seguintes características: garagem com piso em caco de 
mármore, sala e quatro quartos com pisos em tacos, copa e cozinha com pisos em caco de 
mármore e paredes azulejadas até a altura de 1,50m, banheiro com piso em cerâmica e 
paredes azulejadas até a altura de 1,50m, área de serviço com piso em cerâmica; 
devidamente matriculado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Linhares/ES 
sob nº _______, do Livro nº 2, de ordem. Inscrição Imobiliária nº _______. Cadastro 
Predial nº _______. Conforme Certidão Informativa de Unidade Imobiliária de nº _______, 
expedida pela Prefeitura Municipal de _______/ES, na data de _______, ao imóvel acima 
descrito foi atribuído o valor venal de R$ _______ (_______ REAIS); 2) 
DISPONIBILIDADE: Que o objeto desta escritura está livre e desembaraçado de 
quaisquer  ônus reais, fiscais e extrajudiciais, bem como citações de ações reais ou pessoais 
reipersecutórias;  3) DA INSTITUIÇÃO DO DIREITO REAL SOBRE A LAJE: Por esta 
escritura e na melhor forma de direito, a OUTORGANTE institui o regime jurídico de direito 
real sobre a laje a título gratuito sobre a edificação construída e regularmente averbada na 
matrícula do imóvel supra descrito, na forma dos artigos 1.510-A a 1.510-E do Código Civil, e 
que passa a ser regido pelas cláusulas a seguir, da presente escritura pública;  4) DA 
CONSTRUÇÃO-BASE E DA UNIDADE AUTÔNOMA:  4.1) A construção-base é 
constituída por uma casa residencial com a área de _______,00m² (_______ METROS 
QUADRADOS), com um pavimento, feita em fundação, estruturas e  lajes em concreto armado, 
paredes feitas em alvenaria de tijolos, rebocadas e pintadas, com as seguintes características: 
garagem com piso em caco de mármore, sala e quatro quartos com pisos em tacos, copa e 
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cozinha com pisos em caco de mármore e paredes azulejadas até a altura de 1,50m, banheiro 
com piso em cerâmica e paredes azulejadas até a altura de 1,50m, área de serviço com piso em 
cerâmica, devidamente averbada no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
_______/ES sob nº AV-_______, do Livro nº 2, de ordem; a qual continuará pertencendo 
a OUTORGANTE  _______;    4.2) O direito real sobre a laje que será transferido à 
OUTORGADA _______, brasileira, profissão, natural de _______/ES,  nascida aos _______, 
filha de _______,  portadora da CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, com 
endereço eletrônico de e-mail sob domínio: _______, casada no dia _______ sob regime de 
comunhão parcial de bens com _______, brasileiro, profissão, natural de _______/ES, nascido 
aos _______, filho de _______, portador da CI nº _______ e inscrito no CPF/MF sob nº 
_______, residente na Rua _______, denominado LAJE 01 sendo constituído por construção 
futura;   5) DO RATEIO DAS DESPESAS:  As despesas necessárias à conservação e fruição 
das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão 
partilhadas entre a proprietária da construção-base e a titular da laje, na proporção de 50% para 
a construção base e 50% para a laje 01;   6) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA:  Em caso de 
alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de 
condições com terceiros, os titulares da construção-base e da laje, nessa ordem, que serão 
cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de trinta dias, salvo se o contrato 
dispuser de modo diverso.   O titular da construção-base ou da laje a quem não se der 
conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte 
alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de cento e oitenta dias, contado da data 
de alienação.   Se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o titular das lajes 
ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima 
à unidade sobreposta a ser alienada;    7) DA INSTITUIÇÃO DE LAJES SUCESSIVAS: O 
titular da construção-base reserva para si o direito de instituição de lajes sucessivas, não sendo 
necessária anuência dos titulares das demais lajes;  8) DA CONSTRUÇÃO: A construção-
base está devidamente averbada no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
_______/ES sob nº AV-_______, do Livro nº 2, de ordem.    A construção da laje não se 
encontra edificada, e será objeto de futura apresentação a Prefeitura de _______, para aprovação 
do projeto e recebendo a documentação necessária para sua regularização à margem da 
Matrícula do imóvel na circunscrição imobiliária;    9) DA APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS: Pelas partes me foi dito, que aceitam a presente escritura como nela se 
contém e declaram por estarem as mesmas de inteiro acordo com o ajustado e contratado entre 
si, me apresentando os seguintes documentos:   9.1)  CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA 
À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, expedida por meio eletrônico - Estado do Espírito 
Santo - Secretaria de Estado da Fazenda - nº _______. Certifico que em nome de _______ 
- CPF/MF SOB Nº _______, não existe nesta repartição qualquer débito à Fazenda Pública 
Estadual, em fase de cobrança executiva ou para ser executada. Certidão emitida em _______, 
válida até _______. Autenticação Eletrônica: _______;   9.2)  CERTIDÃO POSITIVA 
MUNICIPAL COM EFEITO DE NEGATIVA, expedida por meio eletrônico - Prefeitura 
Municipal de _______ - Secretaria Municipal de Finanças - Área de Fiscalização Tributária - 
Certidão sob nº _______, devidamente inscrito nesta municipalidade sob  nº _______ e 
referência _______. Chave de validação da certidão: _______, datada de _______, com 
validade para _______ dias; as certidões descritas nos itens  9.1 a 9.2,  fazem parte do presente 
instrumento de acordo com o art. 1º,  incisos III  e IV e art. 2º, do Decreto nº 93.240 de 09/09/86; 
e, art. 664, do Código de Normas da Egrégia Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito 
Santo;    9.3) De acordo  com Ofício  Circular nº 30/2012 da Egrégia  Corregedoria 
Geral  da Justiça do  Estado do Espírito  Santo, e Ofício Circular nº  029/CNJ/COR/2012 
de  lavra da Ministra Eliana   Calmon   -   Corregedora  Nacional de Justiça,  a 
OUTORGANTES e  OUTORGADOS, foram cientificadas quanto  a expedição da 
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  nos  termos  do Art. 642 - A, da Consolidação 
das Leis do Trabalho; 9.3.1)  CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
- Nome: _______ - CPF: _______ - Certidão nº: _______ - Expedição: _______, às _______ 
- Validade: _______ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua 
expedição.    9.4)  CERTIDÃO DE INTERDIÇÃO E TUTELA em nome de _______ - 
CPF/MF SOB Nº _______, expedida pelo Cartório de Registro Civil da Comarca de 
_______/ES, datadas de _______.    9.5) CERTIDÕES DE CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS 
E PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS   E    DE   ÔNUS   REAIS, expedidas  pelo 1º Ofício 
de Registro Geral de Imóveis de da Comarca de _______/ES, em data de _______. Pela 
OUTORGANTE INSTITUIDORA, ainda me foi dito, que sob pena de responsabilidade civil 
e penal, que não existem ações reais  e pessoais reipersecutórias  relativas  ao imóvel, objeto 
deste instrumento e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo; 
declarando,  ainda,  sob  as   penas da Lei e para os fins e efeitos da Lei Federal nº 
8.212  de  24/07/91  e  da  OS.  nº   211/99, do Diretor  de Arrecadação e Fiscalização 
do  INSS,  que  como   pessoas físicas não estão equiparados empresa.   Conforme determina 
o art. 14, do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça  Corregedoria 
Nacional de Justiça, datado de 25 de Julho de 2014, assinado pelo Exmº. Sr. Dr. 
Conselheiro Guilherme Calmon, Corregedor Nacional de Justiça em exercício, foram 
realizadas buscas, na presente data, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de 
Bens - CNIB, não sendo encontrado qualquer anotação de Indisponibilidade de Bens em 
nome das OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADAS que impeçam a lavratura 
deste ato, de acordo com Relatório de Consulta de Indisponibilidade emitidos às 
_______;  e, _______, do dia _______. Código HASH _______; e _______.  As partes foram 
cientificadas que na data da lavratura da presente escritura pública, não constam quaisquer tipos 
de impedimentos, indisponibilidades ou averbação de certidão de dívida ativa (CDA) na 
matrícula do imóvel objeto do  ato, que impeçam a alienação efetiva do imóvel no cartório de 
registro geral de imóveis, conforme comprova certidão de ônus reais, expedida pelo referido 
cartório da circunscrição imobiliária; sendo, ainda, orientadas as partes, por essas notas, quanto 
à necessidade de seu registro junto ao registro imobiliário, para efetivamente alienar a 
propriedade o imóvel. A DOI referente ao presente instrumento será emitida regularmente e 
enviada à SRF, no prazo estabelecido pela IN RFB nº 1.112 de 28/12/2010.  Lavrada a presente 
escritura pública e lida em voz alta às partes, acharam em tudo conforme, aceitaram e assinaram, 
comigo Tabelião, dispensando a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 
5º, do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo 
e assino em público e raso. DOU FÉ. Selo Digital do Ato nº _________, Emolumentos: 
Tab. 07, Item IV  (R$____), Fundos (R$____), Total  (R$____).  
  

Em Testº _________ da verdade. 
 
  
________________________________________ 
FULANO DE TAL – Tabelião 
 
   
______________________________________ 
FULANO DE TAL 
  
   
______________________________________ 
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FULANO DE TAL 
  

MODELO DE AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS NA MATRÍCULA 
ORIGINÁRIA 

  
Pela Escritura de Instituição de Direito Real sobre a Laje, datada de _______, lavrada no 
livro nº _______, fls. _______, do Cartório do _______ Ofício desta Cidade, a 
proprietária _______, brasileira, estado civil, profissão, natural do _______, nascida _______, 
filha de _______, portadora da CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, a qual 
declara não possuir  endereço eletrônico de e-mail, residente na Rua _______, CONCEDEU 
à _______, brasileira, profissão, natural de _______/ES,  nascida aos _______, filha de 
_______,  portadora da CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, com endereço 
eletrônico de e-mail sob domínio: _______, casada no dia _______ sob regime de comunhão 
parcial de bens com _______, brasileiro, profissão, natural de _______/ES, nascido aos 
_______, filho de _______, portador da CI nº _______ e inscrito no CPF/MF sob nº _______, 
residente na Rua _______, o direito de construir sobre a superfície da laje da edificação 
constante da AV—_______, conforme _______, do Livro nº_______, deste Registro de 
Imóveis, nos termos do artigo 176, da Lei nº 6.015/73 e artigo 1.510-A e seguintes do 
Código Civil. FUNDOS _______. Selo Digital nº _______. Dou fé. O Oficial.  
  
  
MODELO DE ABERTURA DE MATRÍCULA DO DIREITO REAL SOBRE A LAJE 

NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
 
IMÓVEL:  Superfície superior da construção, denominada Laje 01 (um), medindo a área de 
_______,00m2 (_______ metros quadrados), incidente sobre uma casa residencial edificada 
sobre o lote n° _______ (_______) da quadra n° _______ (_______), situada na Rua _______, 
nesta Cidade, constante da matrícula n° _______, do Livro n° 2, deste Registro de Imóveis. 
PROPRIETÁRIA: _______, brasileira, estado civil, profissão, natural do _______, nascida 
_______, filha de _______, portadora da CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº 
_______. REGISTRO ANTERIOR: AV-_______, R-_______ e AV-_______, do Livro n° 2, 
deste Registro de Imóveis. FUNDOS _______. Selo Digital n° _______. O Oficial: 
                                        
R-l-_______ - em _______ de _______ de 2018 (Prot. _______ de _______/2018) 
DIREITO REAL SOBRE A LAJE 
Pela Escritura pública de Instituição de Direito Real sobre a Laje, datada de _______ de 2018, 
lavrada no livro nº_______, fls. _______, do Cartório do _______ Ofício desta Cidade, a 
proprietária _______, acima qualificada, CONCEDEU, a título gratuito, a _______, brasileira, 
profissão, natural de _______/ES,  nascida aos _______, filha de _______,  portadora da CI nº 
_______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, com endereço eletrônico de e-mail sob domínio: 
_______, casada no dia _______ sob regime de comunhão parcial de bens com _______, 
brasileiro, profissão, natural de _______/ES, nascido aos _______, filho de _______, portador 
da CI nº _______ e inscrito no CPF/MF sob nº _______, residente na Rua _______, o direito 
de construir sobre o imóvel objeto desta matrícula, cuja construção futura será realizada nos 
limites estabelecidos na certidão emitida pela Prefeitura Municipal de _______, tendo sido 
estipulado na presente escritura que as despesas necessárias à conservação e fruição das partes 
que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum, serão partilhadas 
na proporção de 50% para a construção-base e 50% para a laje 01, existindo direito de 
preferência em igualdade de condições com terceiros, entre a titular da construção-base c da 
laje, nessa ordem, e se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o titular das 
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lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais 
próxima à unidade sobreposta a ser alienada. A titular da construção-base reserva para si o 
direito de instituição de lajes sucessivas, não sendo necessária anuência dos titulares das demais 
lajes, nos termos do §9° do artigo 176 da Lei n° 6.015/73 e artigo 1.510-A e seguintes do Código 
Civil. Constam da escritura Certidões Negativas Fiscais exigidas por Lei. O ITCD pago através 
do DUA n° _______ (avaliação fiscal RS _______), datado de _______, expedido pela 
Secretaria de Estado da Fazenda; e Certidão de _______, expedida pela Prefeitura Municipal 
de _______, arquivados neste Registro de Imóveis. FUNDOS _______ Selo Digital n° 
_______. Dou fé. O Oficial.  
 
* RODRIGO REIS CYRINO 
Tabelião de Notas do Cartório do 2º Ofício - Tabelionato de Linhares - ES 
Presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo 
 

 


