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RESUMO 

O presente trabalho vem com o tema A (in)utilização prática do direito de superfície na 

região lagos do Estado do Rio de Janeiro e propõe um estudo pragmático do instituto 

do direito real de Superfície. Ver-se-á a importância do processo de redemocratização 

da política urbana e da ascensão dos direitos funcionalizantes. Com isso, o estudo 

aprofundado sobre o direito de superfície poderá ser viabilizado, delimitando-se suas 

características, seu conceito, sua evolução histórica, seus elementos constitutivos, suas 

modalidades, formas de extinção, divergências doutrinárias e transmissão, além disso, 

correlaciona com as novidades e atualizações jurisprudenciais que vem sendo 

defendidas pela doutrina e debatidas por diversos aplicadores do direito. Tudo isso será 

preciso para que possamos nos situar no contexto em que se vislumbra o direito real de 

superfície. O objetivo específico é fazer com que, partindo de um conhecimento básico 

acerca do desenvolvimento da concessão, questione-se sobre seu pragmatismo na 

sociedade, em específico, no Estado do Rio de Janeiro na Região Lagos. Dessa forma, 

contrastar a teoria com a prática é a essência da importância desta pesquisa que será 

desenvolvida junto aos Cartórios Extrajudiciais. 

Palavras-chave: Redemocratização da política urbana; Direito de Superfície; Função 

social da propriedade; direitos transindividuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present work comes with the theme The (in)practical use of the right to surface in 

the Lakes Region of the State of Rio de Janeiro and proposes a pragmatic study of the 

Institute of the surface right. The importance of the process of redemocratization of 

urban politics and the rise of functionalising rights will be highlighted. With this, the in-

depth study on the surface right can be made feasible, delimiting their characteristics, 

their concept, its historical evolution, its constituent elements, its modalities, forms of 

extinction, doctrinal divergences and transmission, in addition, correlate with the news 

and updates jurisprudence that has been defended by doctrine and discussed by several 

executors of the law. Everything that you will need to ensure that situate in the context 

in which the envision real right of surface. The specific objective is to ensure that, 

starting from a basic knowledge about the development of the concession, ask yourself 

about your pragmatism in society, in particular, in the State of Rio de Janeiro in the 

Lakes Region. In this way, contrasting the theory with practice is the essence of the 

importance of this research that will be developed along investigations with Notary‟s 

Office. 

Keywords: Redemocratization of urban policy; Surface Law; Social function of 

property; trans-individual rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste estudo, o direito real de Superfície, faz parte dos 

instrumentos de política urbana. De acordo com o título, a (in)utilização prática do 

Direito de Superfície na Região Lagos do Estado do Rio De Janeiro, será abordado as  

trajetórias desbravadas pelo direito real de Superfície, desenvolvendo também quais 

foram as motivações que levaram a sua consolidação no ordenamento jurídico brasileiro 

e um estudo a cerca do seu pragmatismo materializado nos dias de hoje. 

O campo de pesquisa foi limitado na Região Lagos do Estado do Rio de 

Janeiro, local onde foram realizadas diversas entrevistas junto aos Cartórios 

Extrajudiciais. As pesquisas empíricas que deram base a este trabalho serviram de 

perspectivas sobre a funcionalização da propriedade com a inclusão do direito real de 

Superfície, isto é, sabendo de sua importância perante os novos moldes constitucionais 

vigentes. O ponto principal abordado será sobre o pragmatismo do direito real de 

Superfície, desenvolvido a partir de análises factuais e normativas do instituto. O plano 

teórico, como é sabido, se difere do plano prático, portanto, o desenvolvimento 

necessita partir de pesquisas comparativas analíticas. Tendo como base o seu 

conhecimento será então problematizado a implementação do direito real de Superfície 

nas cidades componentes da Região Lagos do Estado do Rio de Janeiro. 

A problematização proposta é se o direito de superfície insere-se em um 

contexto de utilidade ou não voltado à sociedade. Sob o ponto de vista das ciências 

jurídicas, sabemos que as normas são caminhos para que a sociedade possa conviver em 

ordem e em harmonia, assim, demandam resultados factuais comprovados. O 

pensamento do qual partiremos é de que não faz jus aos aplicadores do direito uma 

norma sem eficácia e, até por certo instante, chega a ser estranho e contraditório se essa 

fosse uma realidade tão presente. Constatará no objeto de estudo a função 

socioambiental da propriedade consolidada a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. 

O direito de Superfície vem desde seus primórdios sofrendo alterações. 

Mostraremos que durante seu aperfeiçoamento o direito de superfície mostra-se como 

solução para boa parte dos problemas imobiliários que o Brasil vem atravessando, estes 
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que nossa Constituição Federal também vem a combater, por exemplo, a crise do direito 

à moradia. Além disso, promove a funcionalização da propriedade, levando em 

consideração suas características econômicas, sociais e ambientais.  

Sabendo do objetivo proposto no presente trabalho será discutido, no 

primeiro capítulo, sobre o processo de redemocratização constitucional brasileira e 

sobre seus impactos na política de desenvolvimento das cidades. Será construído um 

ponto de partida para embasar os questionamentos que serão feitos a partir da 

problematização do pragmatismo do direito real de Superfície enquanto instrumento 

jurídico de política urbana. 

 O segundo capítulo se aterá a desenvolver o direito real de Superfície na 

forma de direito real e instrumento de política urbana. Será debatido e trabalhado seu 

conceito, elementos, modalidades, novas tendências jurisprudenciais, e etc., 

correlacionando a visão de doutrinadores contemporâneos e professores reconhecidos 

da área cível voltados para o direito das cidades. Construída uma visão ampliativa das 

noções legislativas e suas divergências doutrinárias, explicitará quanto ao 

posicionamento adotado pelos Tribunais e pelo Supremo Tribunal Federal na 

atualidade. 

No terceiro e último capítulo constará a pesquisa de campo realizada 

junto aos Cartórios Extrajudiciais da Região Lagos. Consistindo em coletas de dados 

fazendo levantamento de questionamentos sobre o pragmatismo do direito real de 

Superfície e coleta de informações diversas. Ao final, serão tecidas as considerações 

finais dos resultados obtidos em pesquisa de campo em conjunto dos ditames 

constitucionais da função socioambiental da propriedade e do direito à moradia voltada 

à coletividade. 

O instituto da Superfície carrega vastas nuanças benéficas tanto para o 

nu-proprietário quanto para o superficiário, como se verá durante todo o trabalho. Este 

instrumento consegue consolidar garantias constitucionais como o direito a moradia e a 

função socioambiental da propriedade e atender a interesses individuais. Estes 

elementos serão abordados e discutidos em consonância com o Código Civil de 2002 e 

com o Estatuto da Cidade de 2001. A propriedade foi agente que sofreu com grandes 

mudanças durante as evoluções históricas, pois sempre esteve ligado aos regimes 
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políticos adotados. Também não é diferente com a disciplina do direito real de 

Superfície. O presente estudo aborda uma importância na busca pela efetivação da 

Dignidade da Pessoa Humana que adentra na oferta das cidades funcionalizadas. Para 

tanto, o direito real de Superfície mostra-se como notório agente propulsor da 

propriedade humanizada. 
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2. DA RELEVÂNCIA DO PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO DA 

POLÍTICA URBANA E A ASCENSÃO DOS DIREITOS FUNCIONALIZANTES 

 

Por muitos anos, é sabido que diante das transformações das cidades o 

papel desempenhado pelo homem tem sido fundamental. É exata a análise quando 

comparada a uma moeda, temos o desenvolvimento tecnológico e econômico de um 

lado em ascensão e, no outro, temos certo retrocesso humano. Para tanto, nessa primeira 

parte será fundamental o diálogo com o trabalho desenvolvido pelos professores Marcos 

Alcino de Azevedo Torres e Mauricio Mota, ambos Doutores em Direito Civil
1
. 

O filósofo Aristóteles, desde épocas em Atenas, estudou o homem como 

um animal político destinado a viver em sociedade. Devemos pontuar que a noção de 

política aqui, à época do filósofo, é diferente dos parâmetros atuais. Política era viver 

em função da coletividade, ou seja, em prol de todos os cidadãos (MOTA; TORRES, 

2009, p. 157).  

É curioso saber que para Sócrates a convivência conjunta que formava a 

polis estava ligada a noção de felicidade. Um lugar onde todos estão abrigados, 

protegidos, onde há relações correlacionadas paralelamente, um lugar onde todos 

conseguem satisfazer suas necessidades fundamentais. É exatamente um lugar, descrito 

por Sócrates, aonde o homem encontraria sua felicidade. Tudo isso resume a política em 

uma descrição certa de que o homem não vivia apenas em prol de si mesmo, mas 

somente quando para coletividade. Aqui, a propriedade é vista como um benefício à 

coletividade. 

Desde então, a política urbana veio se desenvolvendo durante a história 

da humanidade. A propriedade, considerada sinônimo de poder, dá causas às diversas 

transformações sociais. Poder este que eclodiu em famosas reivindicações, como a 

                                                           
1
 Marcos Alcino de Azevedo Torres e Mauricio Mota, ambos são professores e Doutores em Direito 

Civil pela UERJ. O professor Marcos Torres é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro e o professor Mauricio Mota é Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ambos desenvolveram 

a obra Transformações do Direito de Propriedade Privada, da editora Elsevier, 2009, em conjunto 

com outros mestres e doutores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A obra é fundamental para 

pesquisa da evolução da propriedade e de seus ideais basilares constitucionais vigentes nos dias atuais. 

Constitui um conjunto de artigos evidenciando casos concretos e situações peculiares sobre a função 

socioambiental da propriedade. Ainda, problematiza algumas situações contemporâneas sobre seu 

pragmatismo em detrimento a sua previsão teórica. 
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revolução francesa, e fomentou guerras. A propriedade sempre teve íntima relação com 

os regimes políticos de todas as épocas até os dias de hoje como se verá. 

Podemos dividir a história da propriedade em três fases: 1) propriedade 

feudal; 2) propriedade industrial; e 3) propriedade transindividual. 

A noção da propriedade no período feudal influencia o regime político 

atual. Sua característica primordial é a coletividade primitiva, aonde várias pessoas 

convivem em um mesmo ambiente partilhando do fruto de todo trabalho coletivo. 

São Tomás de Aquino, no período Renascentista, viveu em um período 

onde começa a surgir cidades com o aumento da intensificação populacional dos centros 

urbanos primitivos. Foi importante filósofo e historiador que coadunou com os 

pensamentos de Sócrates e sua afirmação de que o possuidor de grandes concentrações 

de propriedade deve utilizá-las em prol do bem comum (MOTA; TORRES, 2009, p. 

158).  

Neste período, a Igreja ganha forças pregando o teocentrismo. Foi uma 

das principais detentoras de grandes concentrações de propriedades por conta da venda 

de indulgências neste período. 

O ano de 1789 foi marco histórico. A propriedade tornou-se alvo das 

reivindicações burguesas que resultou em um novo regime político pretendido, o 

liberalismo. Mais uma vez a propriedade é percebida como um poder capaz de mudar os 

pilares de uma sociedade consolidada. A revolução fundamentou na libertação do povo 

das garras do clero e da nobreza que intervinham e controlavam as relações sociais. 

Com o advento da Revolução Industrial no século XVIII o êxodo rural 

foi maçante. Consequentemente, tem-se o inchaço das cidades e a superlotação urbana. 

A demanda pelo desenvolvimento de políticas urbanas que acomodassem as pessoas nas 

cidades crescia drasticamente. Na mesma linha, a propriedade industrial beneficiou-se 

com a chegada dos ideais da propriedade individual. Os direitos públicos subjetivos 

(gozar, usar, fruir e dispor) do proprietário o protegia ingerência Estatal e de terceiros. 

Os direitos fundamentais começam a ganhar destaque neste período, 

surge os chamados direitos de 1º geração. A sua estrutura está qualificada para garantir 
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a liberdade dos indivíduos. Assim, os direitos fundamentais não deixavam de ser 

filtrados pelo garantismo dado à propriedade individual. 

O filósofo Karl Marx foi quem estudou a propriedade no período 

industrial. Em sua obra O Capital dedica parte para versar sobre a propriedade industrial 

e sua função na sociedade (MOTA; TORRES, 2009, p. 159). A propriedade é defendida 

como vetor propulsor da produtividade. Significa dizer que somente por meio do 

trabalho (força humana) será possível funcionalizar a propriedade em um meio 

individualista. 

Percebeu-se então que somente a garantia de não intervenção do Estado, 

ou seja, da ingerência negativa, se mostrava insuficiente. Portanto, era preciso que 

houvesse prestações Estatais, como a execução de políticas públicas, para que houvesse 

a efetivação da tutela da propriedade. Surge nesse contexto os direitos positivos e a 2º 

geração dos direitos fundamentais marcados por direitos sociais. Este, por sua vez, 

preza pela igualdade. 

Segundo a Mestra em Direito da Cidade pela UERJ, Marlene de Paula 

Pereira (MOTA; TORRES, 2009, p. 159), a Igreja também foi importante propulsora 

dos ideais funcionalizantes da propriedade, pois chegava a pregar sobre sua 

humanização. É partido da premissa que Deus quem criou a terra e tudo que nela há, 

sendo que tudo foi criado em prol do homem. Aqui, refere-se diretamente à função da 

propriedade. A partir deste momento consolida-se a Teoria da Humanização do direito 

de propriedade como forma de trazer a propriedade para além dos direitos individuais 

absolutos. 

Com o fim da 2º Guerra Mundial a humanidade acabou tendo muitas 

perdas em todos os aspectos, sejam eles sociais, econômicos e humanos. A partir de 

então, preocupou-se com a garantia daqueles direitos que seriam inerentes a todo 

homem. Foi declarado no ano de 1948 os Direitos Universais do Homem pela 

Organização das Nações Unidades que tratou destes direitos inerentes ao ser humano e 
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que deveriam ser resguardados por todos os Estados. Dentre eles, o artigo XXII
2
 trata da 

importância do princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Neste momento surgem os direitos da 3º geração, fundados nos direitos 

difusos ou coletivos. Há, portanto, uma enorme preocupação com a efetivação dos 

direitos fundamentais sob o prisma da coletividade. Seu principal propulsor foi o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A propriedade transforma-se novamente por 

conta do novo regime político que declarou os ideais da propriedade em prol do 

coletivo. 

Fica perceptível que a propriedade é importante não apenas pelas 

modificações do contexto histórico da humanidade, mas também por conta da própria 

transformação do Direito. Para se garantir a propriedade deveria se proporcionar quatro 

elementos essenciais: moradia, lazer, trabalho e circulação. A propriedade ganhou novo 

status quebrando o “tabu” do individualismo absoluto. Houve, a partir de então, grande 

repercussão da função social da propriedade em vários países, dentre os quais o Brasil 

também passou a ser forte protagonista. 

2.1. Do processo de Constitucionalização do Direito no Brasil 

 

No dia 31 de março do ano de 1964 foi o período onde o Brasil 

presenciou o golpe militar que mudou os rumos políticos até então vigentes. A Ditadura 

Militar se mostrava essencialmente um regime político autoritário. Diversos direitos 

foram suprimidos e violados durante este período, este que somente teve fim no dia 15 

de janeiro de 1985 quando Tancredo Neves assumiu a presidência do Brasil. Deu-se 

gênese a busca pela redemocratização do Direito na sociedade brasileira. 

Não tão distante, estamos também diante do período quando se findou a 

2º Guerra Mundial e vigorou a busca pela efetivação da Dignidade da Pessoa Humana. 

No ano de 1988 editou-se a nossa atual Constituição Federal tendo os olhos pautados no 

bem comum da sociedade e na garantia efetiva dos seus direitos. 

                                                           
2
 Art. XXII da Declaração dos Direitos Universais do Homem. Toda pessoa, como membro da 

sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 

culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 
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Segundo os autores Maurício Jorge Mota e Emerson Affonso Moura 

(MOTA; MOURA, 2016, p. 90) o processo de neoconstitucionalização impactou o 

regime político-jurídico do Brasil. O Direito possui três campos primordiais que 

sofreram com essas transformações: a dogmática, a teoria e a prática jurídica. 

No campo da dogmática tivemos a ampliação do corpo redacional 

constitucional. Incluem-se aqui como protagonistas os direitos fundamentais. Já no 

campo da prática jurídica, temos o poder Judicial que passou a ganhar maior autonomia 

frente ao poder Legislativo quanto à possibilidade de se interpretar as leis conforme a 

visão difusa da Constituição. Dessa forma, temos um campo muito maior abrangido 

pelo maquinário judicial na busca pela efetivação da tutela jurisdicional. 

Ao trabalhar com o campo da teoria os autores dizem que a Constituição 

Federal passou para uma posição de centralidade normativa. Foi reconhecida a força 

normativa da Carta Magna de 1988 para além de mero elemento político. Os direitos 

fundamentais ganharam destaque neste papel de centralidade sendo dever das demais 

legislações infraconstitucionais observarem seus ditames. 

Por conta do período autoritário militar, os brasileiros demandaram por 

uma justiça mais garantista. O fenômeno ficou conhecido como judicialização das 

questões políticas-sociais. O poder Judiciário ganhou mais autonomia na promoção e 

efetivação dos direitos fundamentais. Em contrapartida, o poder Legislativo ficou 

adstrito a somente se ater a editar normas que estão conforme os parâmetros dos direitos 

fundamentais constitucionais (MOTA; MOURA, 2016, p. 92). A Constituição Federal 

de 1988 ganhou novo sentido com sua elevação ao patamar axiológico central. Não 

mais se prezava, prima facie, por questões econômicas ou fiscais, mas sim na resguarda 

da Dignidade da Pessoa Humana, expressa no artigo 1º, inciso III da CRFB/88
3
.  

A relação entre o Estado e a sociedade também sofreu importantes 

transformações. Isso porque a busca pela efetividade jurisdicional não apenas mais 

dependia de prestações negativas ou positivas Estatais, mas agora também dos próprios 

brasileiros que ganharam maior autonomia na proteção dos seus direitos fundamentais 

                                                           
3
 Art. 1º da CFRB/88. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana (...). 
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através da possibilidade de impetrar novas ações previstas constitucionalmente contra 

atos ilegais e inconstitucionais. Tudo em prol da proteção dos direitos fundamentais. 

São exemplos os remédios constitucionais previstos no dispositivo 5º da Constituição 

Federal. 

Por isso, no Brasil, o processo de constitucionalização do Direito 

iniciasse no ano de 1988 promulgando-se a Constituição Cidadã, também conhecida 

como Constituição Democrática. Marcada por sua rigidez com fins de preservação da 

sua supremacia axiológica. 

Não estamos falando apenas de um processo de redemocratização 

brasileira, mas também do nascimento de um novo regime político que influirá nas 

estruturas de poder da sociedade. Significa dizer que, consequentemente, a sua luz 

atingirá outros institutos infraconstitucionais como o Direito Civil e, principalmente, o 

direito de propriedade que é considerada o epicentro da legislação cível. 

2.2. O direito de propriedade sob o prisma da supremacia axiológica constitucional 

 

Com o advento do fenômeno da redemocratização brasileira as políticas 

urbanas sofreram consideráveis impactos positivos. Ganharam papel de destaque sendo 

elevados a nível constitucional. Consequentemente, a propriedade privada prevista no 

Código Civil também sofreu com esses impactos de forma que se editou um novo 

Código Civil no ano de 2002 revogando o antigo de 1916. 

No antigo Código Civil de 1916 imperava os ideais liberais de um regime 

político burguês. A consequência foi à previsão de uma propriedade individual absoluta 

aonde se protegia os direitos públicos subjetivos dos proprietários. Ainda, podemos 

falar com firmeza que a exceptio proprietatis (exceção do domínio) vigorava durante o 

antigo Código. 

A exceptio proprietatis foi um instituto muito utilizado pelos 

proprietários, principalmente frente a demandas possessórias. Ainda que estivéssemos 

diante de uma propriedade funcionalizada pelo posseiro a posse não seria reconhecida 

caso o proprietário alegasse a exceção do domínio apresentando título da propriedade. O 
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Supremo Tribunal Federal editou a súmula n.487
4
 que previa a possibilidade do 

proprietário se utilizar da exceção do domínio para resguardar sua propriedade. 

Podemos falar que havia nesse período certo retrocesso frente ao princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana e da Funcionalização da propriedade previstos em nossa 

Constituição Cidadã. 

O dinamismo social demandava um novo Código Civil que veio no ano 

de 2002 e substituiu o até então vigente de 1916. Segundo Maurício Jorge Pereira Mota 

e Emerson Affonso da Costa Moura os novos pilares cíveis construídos podem ser 

explicados quando olhamos sobre duas lentes: a lente da constitucionalização-inclusão, 

e a lente da constitucionalização-releitura (MOTA; MOURA, 2016, p. 99). 

A constitucionalização-inclusão está presente quando se elevamos alguns 

institutos infraconstitucionais a status de direito fundamental constitucional. Dessa 

forma, atribuímos a estes institutos a rigidez constitucional. Alguns doutrinadores 

criticam este fenômeno por ser causa do problema da inflação constitucional e, 

consequentemente, conduziria a uma falta de efetividade aceitável devido a 

superlotação constitucional. Todavia, inegável é a garantia de observação que se tem 

dado a estes institutos quando elevados a nível da supremacia constitucional. 

Grande exemplo está na funcionalização e proteção de diversos bens 

particulares como o direito de propriedade na sua forma plural: direito hereditário, 

direito autoral, direito do proprietário urbano, direito do proprietário rural, 

desapropriação administrativa, desapropriação-sanção, e etc. 

A constituição-releitura já é por outro lado a releitura que se faz dos 

institutos infraconstitucionais sobre a luz dos direitos fundamentais. A propriedade 

ganha em especial destaque o dever de observar o princípio da função socioambiental 

como garantia da sua tutela frente o Estado e terceiros. A súmula n. 478 foi revogada 

pelo Supremo Tribunal Federal, assim, não mais impera a exceção de domínio em 

demandas possessórias funcionalizadas. Aquele que provar a funcionalização é quem 

                                                           
4
 Súmula do STF n.487 - Não obsta à manutenção ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de 

outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente 

não pertencer o domínio. 
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garantirá a tutela jurisdicional. Na I Jornada de Direito Civil editou-se o enunciado de nº 

78
5
 e 79

6
 para pacificar a questão da extinção da exceção de domínio.  

Podemos concluir não apenas sobre um redimensionamento normativo 

axiológico da Constituição Federal de 1988, mas também de todas as legislações 

infraconstitucionais, em especial nosso Código Civil. Ganha evidência maior em sua 

qualidade precípua a Dignidade da Pessoa Humana enquanto elemento justificador de 

uma sociedade mais equânime e homogênea. 

O Código Civil, segundo Maurício Jorge Pereira Mota, passa assim por 

um processo de despratrimonialização e repersonalização, atingindo em especial o 

direito de propriedade. Novos mecanismos foram previstos com fins de garantir a 

função social prevista na Constituição Federal, dentre eles, o direito real de Superfície, 

que tem suma importância como se verá no próximo capítulo.  

Os interesses privados apenas se legitimam quando observados os 

direitos difusos. Não há submissão de um ao outro como erroneamente vem sendo 

desenvolvido por muitos doutrinadores. Ao contrário, é posto apenas uma condição para 

que se possa tutelar os direitos individuais. Os direitos individuais não deixaram de 

receber proteção, entretanto, quando em choque com direitos funcionalizados estes 

possuem especial tutela frente ao direito individual não funcionalizado. 

Isso trás uma reconstrução das relações entre os indivíduos e o Estado. 

Gira em torno da propriedade privada e dos direitos fundamentais a Dignidade da 

Pessoa Humana. 

A constitucionalização-inclusão possui uma ligação estática e fechada 

enquanto que a constitucionalização-releitura é dinâmica e aberta segundo Emerson 

Affonso da Costa Moura (MOTA; MOURA, 2016, p. 111). Ambas as lentes devem ser 

sobrepostas uma sobre a outra. Teremos então efetivamente a despatrimonialização e 

                                                           
5
 Enunciado n. 78 da I Jornada de Direito Civil - Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código 

Civil da exceptio proprietatis (art. 1.210, § 2º) em caso de ausência de prova suficiente para embasar 

decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser 

indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o 

bem litigioso. 
6
 Enunciado n. 79 da I Jornada de Direito Civil - A exceptio proprietatis, como defesa oponível às 

ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação 

entre os juízos possessório e petitório. 
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repersonalização dos institutos cíveis em prol da sociedade sob pena de coisificação. A 

concepção dinâmica somente ficará evidente quando for ambos paralelamente atuantes. 

2.3. A função social das cidades sobre o direito de propriedade 

 

O processo de redemocratização brasileira tem um expressivo impacto 

nas relações urbanísticas, em especial nas cidades. A Constituição Federal de 1988 

adotou a tripartite dos seus entes federativos aonde além da União e dos Estados agora 

tem-se os Municípios como legitimados e titulares de direitos e deveres (AIETA; 

GARCIA; LEITE, 2016, p. 17-21).  

Os Municípios ganharam destaque por se encontrarem numa posição de 

proximidades das relações sociais. Também, está ligada com as questões imobiliárias e 

urbanísticas de cada localidade. Por isso foi outorgado pela Carta Magna como sendo de 

sua competência a disciplina de assuntos de relevância local trazendo mais autonomia 

para os Municípios serem cada vez mais participativos. O princípio da solidariedade e 

da cooperação federativa precisa estar presentes em todas as relações dos entes 

federativos. 

Ainda, todos eles vão estar sobre a influência dos princípios 

fundamentais constitucionais. Significa dizer que sofrem alguns tipos de limitações que 

irão nortear sua autonomia administrativa, financeira e social. Impede atos contrários às 

diretrizes dos direitos fundamentais e da legislação infraconstitucional. O princípio da 

proporcionalidade se faz mais que presente neste contexto, são os chamados limites 

imanentes (MOTA; MOURA, 2016, p. 123).  

Há que se falar sobre as eficácias das normas constitucionais. A 

Constituição anterior, marcada pela ineficácia do garantismo de diversos direitos, ou 

seja, normas de eficácias limitada desprovidas de auto aplicação, se difere da 

Constituição vigente que visa principalmente a promoção social. Busca-se a aplicação 

imediata e direta dos seus preceitos normativos. Esse foi um dos motivos pela 

ampliação da gama dos direitos fundamentais terem sido tão notória. 
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O papel central assumido pelos direitos fundamentais teve suma 

importância na característica atual do regime político da promoção do bem-estar 

coletivo. Sempre pautados pelo princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Essa nova visão trouxe a concepção de cidade sustentável para o Direito 

brasileiro. Mais que um importante conceito que vem sendo desenvolvido em diversos 

países europeus, é coluna central na promoção de concepções socais e ambientais, 

tutelando uma visão mais dinâmica da propriedade privada quebrando o “tabu” do 

individualismo absoluto. Mais uma vez, a tutela do individualismo passa a ser 

condicionado quando este exerce a função socioambiental. Trás o equilíbrio entre ambas 

as dimensões difusas e privadas. 

No Brasil a propriedade sempre se viu voltada para atender às demandas 

dos ciclos econômicos, como bem explicita Maurício Jorge Pereira Mota (MOTA; 

MOURA, 2016, p. 139), predominando o viés econômico acima de tudo. Isso refletiu na 

construção do nosso regime urbanístico desde os tempos coloniais até os dias atuais. 

Ainda, a consciência da população à época era de que o Brasil colônia se mostrava 

espécie de moradia “passageira” e que, portanto, o regresso para Portugal era evidente. 

Resultou em uma preocupação mínima com as questões urbanísticas e com a 

infraestrutura das cidades. Ao deparar-se com o inchaço das cidades por conta do 

crescimento populacional e do êxodo rural percebeu-se que não havia condições 

mínimas para recepcionar todas essas pessoas nos centros urbanos.  

Este fato se mostra como um dos principais fundamentos da realidade das 

nossas cidades e dos problemas socioambientais pelos quais enfrentamos. A 

propriedade privada sempre veio sendo considerado instrumento de produção e captação 

de bens e capital frente a sua funcionalização em prol do coletivo. 

Pondera-se que não se defende que as legislações antigas se faziam 

inapropriadas, chancelando uma espécie de “progressão linear do Direito”. Sabe-se que 

em cada época a sociedade demanda necessidades específicas e diferentes. Por isso, 

ressalta-se aqui de que a “progressão” legal, ora explicitada, se refere à trajetória da 

política urbana brasileira. 

A figura do pequeno proprietário era quase que inexistente, prevalecendo 

o poder dos grandes latifundiários. Hoje, a falta de moradia para a população tem 
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heranças negativas por conta do nosso regime de terra. A má-distribuição foi parte na 

construção das propriedades irregulares que são os desafios dos governos estatais e 

municipais. Ainda, agrava-se mais a situação quando os governos promovem políticas 

de “higienização” mascaradas de políticas urbanísticas desenvolvimentistas. Todavia, a 

partir de 1988 com a inclusão da função social voltada para as cidades, se objetiva a 

mudança do seu quadro social urbano atual em prol da coletividade. 

Essa função social das cidades nunca ganhou destaque diante das 

Constituições anteriores. É considerado grande avanço ao Direito da Cidade a sua 

inclusão na Carta Magna de 1988 e a sua competência sendo distribuído entre os entes 

federativos atribuindo a todos o dever de cuidar das políticas urbanas (MOTA; 

MOURA, 2016, p. 151).  

Ainda, a edição do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.275/01) trouxe um 

importante papel a nível federal sobre políticas urbanas que estão consoantes o princípio 

da Gestão Democrática na Cidade. A responsabilização sobre políticas urbanas 

adotáveis ampliou-se para além da geografia dos Estados, abarcando toda a população e 

a iniciativa privada. Buscando efetivar essa funcionalização ganha destaque o direito 

real de Superfície enquanto instrumento urbanístico de suma importância a ser 

trabalhado no próximo capítulo. 
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3. DA CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

O direito real de Superfície mostra-se hoje no ordenamento brasileiro 

como uma particularidade dentre todos os demais instrumentos de política urbana. 

Ainda assim não deixa de convergir para o mesmo ponto que os demais, isto é, de 

garantir o exercício da função social da propriedade. 

Por ser componente dos direitos reais imobiliários, possui qualitativos 

amplos, como por exemplo, a possibilidade de transmissibilidade. Contudo, no 

ordenamento jurídico brasileiro o instituto real de Superfície ainda luta para ganhar um 

espaço eficaz. Isso se deve principalmente pelo fato de que ainda é recente a sua 

disciplina nas legislações brasileiras. Em contrapartida, percebeu-se que este 

instrumento já é trabalhado e consolidado em diversos ordenamentos estrangeiros. É a 

partir destes dos quais podemos nos utilizar como paradigma e impulsionar a 

concretização, tanto pragmática quanto abstrata, do direito real de Superfície no Brasil. 

Observou-se que com o surgimento dos direitos da 3º geração, 

caracterizados de direitos difusos, a solidariedade é o fator determinante para a 

existência da vida social. Tanto é verdade que as Constituições de vários países tiveram 

como um de seus pilares fundamentais a inserção do princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Se não um dos mais importantes hoje, é este quem vem legitimar a elevação 

da função social da propriedade como garantia constitucional. 

As cidades hoje clamam por uma política urbana (qualitativo abstrato) 

capaz de resguardar o direito à moradia, também elevado a status constitucional previsto 

no artigo 6º da nossa Carta Magna de 1988. Os males que hoje presenciamos das urbes: 

má distribuição de terras, malefícios do regime de terras adotado desde o período 

colonial, progressivo processo de urbanização irregular advindos da concentração de 

terras, patrimonialização exacerbada da propriedade e etc., não são originários dos dias 

atuais. Contudo, apenas as políticas urbanas de iniciativa do Poder Público são 

insuficientes. Há de serem estes somados aos instrumentos de política urbana 

(qualitativo pragmático) e também precedidos pelo planejamento (vetor axiológico). 
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Assim, é com a participação da comunidade e do Poder Público que se 

busca por meio destes instrumentos funcionalizar a propriedade. O direito real de 

Superfície possui caracteres que o diferencia dos demais instrumentos. Será estudado 

todo o seu trajeto de implementação e suas peculiaridades que o torna este importante 

fator propulsor. 

3.1. Da gênese: 

 

Podemos afirmar que após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, 

as leis lusitanas foram o primeiro contato normativo jurídico presenciado pelo Brasil-

colônia. O tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha deu início ao primeiro 

regime de terras brasileiro: as Sesmarias. Denota-se, portanto, que as relações jurídicas 

do Brasil Colônia tiveram influências primitivas das Ordenações do Reino (Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas). 

Rodrigo Mazzei, importante estudioso do direito real de Superfície, 

afirma que durante este período o direito real de Superfície não era autônomo 

(MAZZEI, 2013a, p. 91). Estava inserida na essência de outros instrumentos previstos 

como a enfiteuse e o arrendamento.  

Ainda no direito luso surge a Lei de 9 de julho de 1773. Importante para 

o direito real de Superfície, pois foi sua primeira expressão, tomando referências 

doutrinárias, prevendo o instituto nos seus parágrafos 11, 17 e 26 (MAZZEI, 2013a, p. 

95). Previa a proibição de abusos econômicos nas altas taxas impostas pelos 

proprietários aos que a exploravam (enfiteutas e superficiários). 

Foi no ano de 1858 que deram expectativas dos que seriam os primeiros 

vestígios do direito real de Superfície na Consolidação das Leis Civis no Brasil. Para a 

surpresa de todos, a Lei 1.237 de 1864 que trouxe alterações, não disciplinou o instituto 

no rol dos Direitos Reais. Houve, a partir deste momento, uma ruptura entre os 

seguimentos do sistema legal brasileiro do de Portugal. 

Mais uma tentativa da inserção do direito real de Superfície se fez com a 

elaboração do Código Civil de 1916 por Clóvis Bevilacqua. Sem sucesso, o direito foi 

retirado do projeto quando passou pela aprovação no Congresso Nacional. A 
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justificativa foi de que não haveria motivos plausíveis para sua normatização à época, 

principalmente por conta do princípio do superficies solo cedit que imperava no Código 

Civil de 1916, ou seja, a superfície soma-se ao solo, se tornando absoluta. Imperava 

neste período a o absolutismo da propriedade econômica formal que traduzia no 

exercício pleno dos direitos subjetivos públicos (viés adotado pelo regime político do 

liberalismo). 

Ao que nos parece, houve grande depreciação do direito real de 

Superfície. Entretanto, isso não se deve por falta de tentativas para sua inserção no 

ordenamento jurídico. 

Após o período da Ditadura Militar, a sociedade clamava por garantia e 

proteção face atos ditatoriais. Promulgou-se a Carta Magna de 1988 com fundamento 

em princípios democráticos, como: igualdade, liberdade, dignidade da pessoa humana, 

etc. A Constituição de 1988 foi o marco para uma nova fase do sistema político do país, 

baseado agora numa democracia representativa. O Poder agora emana do povo que o 

exerce por meio de seus representantes. 

Foi a partir dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 que o 

direito real de Superfície ganhou seus traços como hoje são conhecidos. Pela primeira 

vez está consolidado o princípio da função social da propriedade com status de garantia 

constitucional. No artigo 24, inciso I, ficou previsto a competência concorrente da 

União, Estados e Distrito Federal de legislar sobre direito urbanístico: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico;  

A União amparada pela legitimidade constitucional buscou trazer o 

pragmatismo dos artigos 182 e 183 editando a Lei federal nº 10.527/2001 (Estatuto da 

Cidade). O Estatuto da Cidade é anterior ao atual Código Civil que é de 2002 e foi o 

primeiro a trazer entre eles o direito real de Superfície (artigo 4º, inciso V, alínea l do 

Estatuto da Cidade): 

Art. 4º. Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos: 
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V – institutos jurídicos e políticos: 

l) direito de superfície; 

Houve, portanto, o renascimento do direito real de Superfície no 

ordenamento jurídico pátrio. No ano seguinte foi promulgado o novo Código Civil em 

2002, e desta vez, disciplinado no novo rol dos direitos reais o instituto da Superfície 

(artigo 1.225 inciso II do Código Civil/2002): 

Art. 1.225. São direitos reais: 

II - a superfície; 

O novo Código Civil veio chancelar a importância do direito real de 

Superfície que o Estatuto da Cidade trouxe consigo. Persistem hoje ainda algumas 

divergências sobre a forma como o mesmo direito real é aplicado por ambas às 

legislações, o que causa divergências doutrinárias como se verá mais adiante. Mas sua 

inclusão é a certeza de quebra dos ideais individualistas que formam a base do Código 

Civil de 1916. O nascer do novo Código com obrigação de observar o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, epicentro da nossa Constituição Federal de 1988, garante 

que não foi por acaso a previsão o direito real de Superfície que muito tem ligação com 

a funcionalização da propriedade e sua relativização. 

3.2. Do conceito 

 

Não adentrando ainda nas questões dos confrontos existentes quanto à 

aplicabilidade do instituto, previsto no Código Civil e no Estatuto da Cidade, matéria 

ainda a ser discutida, a conceituação do direito é pacífica. Ele é elevado ao patamar de 

direito real autônomo. A doutrina não diverge do sentido de que corresponde ao direito 

real de construir ou plantar em solo alheio. É previsto no artigo 1.369 do Código 

Civil/02: 

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de 

construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, 

mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis. 

Segundo José de Oliveira Ascensão, jurista português, o direito de 

Superfície “pode ser simplesmente definida como „direito real de ter a coisa incorporada 
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em terreno alheio‟. Isto basta para distinguir a superfície de qualquer outro direito real e 

para englobar todas as modalidades previstas” (MAZZEI, 2013a, p. 211). 

Na realidade, o direito de Superfície ainda é mais abrangente que o 

conceito atribuído. Deve se ter em mente sua dinamicidade, ou seja, sua capacidade de 

poder sofrer variações e de adaptar-se conforme a vontade dos seus agentes, 

obedecendo aos ditames legais superficiários. A etimologia da palavra “superficies” 

significa plano ou face superior ou exterior de coisa certa. 

Rodrigo Mazzei diz que “o direito de superfície pode ser conceituado 

como direito real complexo e autônomo, de ter temporariamente construção e/ou 

plantação em imóvel alheio, conferindo ao titular os poderes de uso, gozo e disposição 

sobre os implantes” (MAZZEI, 2013b, p. 266).  

O direito de Superfície se faz em típico instrumento a serviço do 

processo de inclusão social. Percebe-se que este direito se tornou força importante na 

flexibilização do absolutismo, outrora atribuído aos direitos subjetivos públicos da 

propriedade. Relativizou-se o princípio da acessão, visto até então com única forma de 

aquisição de propriedade. 

Outro modo melhor de se definir o direito de Superfície é entender o 

princípio superficies solo cedit do Direito Romano, pois está presente em nosso 

ordenamento jurídico no artigo 1.253 do Código Civil. Segundo este tudo aquilo que é 

plantado ou construído em determinada propriedade, pelo fenômeno da 

acessão/incorporação, se tornará propriedade também do dono daquele solo. 

Diana Coelho Barbosa, mestre em Direito Civil pela PUC/SP, bem 

explica a implicação do direito de Superfície como exceção ao princípio superficies solo 

cedit (BARBOSA, 2006, p.10). O direito real atua suspendendo a regra da aquisição 

automática pela acessão. Torna-se possível a coexistência de duas propriedades ao 

mesmo tempo: uma do nu-proprietário (solo, subsolo e espaço aéreo) e outra do 

superficiário que recai sobre a res superficiaria (construção ou plantação). 

Assim é então conceituado o direito de Superfície como direito real onde 

o proprietário concede a outrem, seja gratuita ou onerosa, por tempo indeterminado ou 
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não, o direito de construir ou de plantar em seu terreno sem que ocorra o fenômeno da 

acessão. 

3.3. Código Civil (Lei nº 10.406/02) x Estatuto da Cidade (Lei nº 10.275/01) 

 

Apesar da proximidade do período das promulgações de ambas as 

legislações infraconstitucionais, uma em 2001 e outra em 2002, elas trouxeram consigo 

alguns impactos. A União é a única legítima constitucional para legislar sobre direito 

civil e também é quem criou o Estatuto da Cidade. Entretanto, quando se versa sobre 

direito de Superfície, nos surpreende o fato do mesmo Poder Público conseguir instituir 

duas normatividades conflitantes num período inferior a um ano. Estamos diante do 

primeiro problema enfrentado pelo direito de Superfície: dificuldade na sua aplicação. 

Tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Cidade possuem unidade em 

suas estruturas. Nasceram sob a luz dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da 

funcionalização. Mas nosso legislador tomou atitudes infundadas disciplinando o direito 

de Superfície em ambas às leis com notórias diferenças. É de se estranhar porque é 

dever do legislador harmonizar as normas de múltiplas fontes. Isso trouxe por certo 

tempo uma estagnação quanto sua aplicabilidade social. 

Não houve qualquer intenção do legislador em revogar o Estatuto da 

Cidade com a edição do Código Civil, sabendo ser ela posterior. J. Miguel Lobato 

Gómez acredita que na verdade o que temos é a edição de uma dupla legislação: 

Entretanto, o mais adequado é pensar que ambas as regulamentações se 

integram em um todo orgânico, o ordenamento jurídico brasileiro, e, em consequência, 

deve proceder-se a uma interpretação sistemática, única, conjunta e integrada, de todo o 

complexo normativo relativo ao tema (GÓMEZ, 2004, p.93).  

Da simples análise de ambos em conjunto percebemos que não há 

qualquer incompatibilidade. Por isso, não há motivos para que haja revogação. Existem 

antinomias aparentes que podem ser facilmente superadas com atuação principalmente 

da doutrina enquanto diálogo das fontes. 

O Estatuto da Cidade adotou o direito de Superfície nos seus artigos 21 

até o 23 e o Código Civil nos artigos 1.369 até 1.377. Rodrigo Reis Mazzei registra a 
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possibilidade de compatibilização de ambos os regramentos jurídicos (MAZZEI, 2010, 

p.55-61). 

O primeiro ponto a ser trabalhado é sobre a aplicabilidade do direito real 

de Superfície. O Estatuto veio acatar o direito de Superfície somente nos limites da 

urbes, restrito ao solo urbano planificado. O Código Civil chega a ser mais ampliativo, 

alcança tanto o campo urbano quanto o rural por não haver expressa menção apenas ao 

setor urbano. 

O segundo ponto é sobre os limites que o direito pode alcançar. O 

Estatuto nesse ponto é abrangente prevendo no seu artigo 21, § 1º, a possibilidade do 

superficiário de utilizar não apenas o solo, mas o subsolo e o espaço aéreo. Em outra 

vertente, o Código Civil vedou expressamente a utilização do subsolo pela superficiário 

e quedou-se silente quanto ao espaço aéreo. A possibilidade de utilizar o subsolo, pelo 

Código Civil, seria apenas se o seu uso fosse inerente ao objeto da concessão (art. 

1.369, parágrafo único). Ainda assim isso constitui apenas uma exceção. 

Há quem defenda existir neste ponto um conflito escancarado e 

impossível de harmonização. Não nos parece a melhor das interpretações. A corrente 

majoritária doutrinária hoje é de que estamos diante de confrontos aparentes, isso 

porque não chegam a se chocar quando bem analisados. O direito de Superfície no 

Código Civil não está impedido de se constituir no subsolo, muito menos no espaço 

aéreo. Somente quando sua utilização é inerente ao objeto da concessão a Superfície 

poderá se dar no subsolo. Quanto ao espaço aéreo não houve sequer restrição legislativa 

expressa, o que leva a doutrina e a jurisprudência a acreditar na sua total possibilidade 

frente a existência do direito de sobrelevação hoje reconhecida como desdobramento da 

Superfície no espaço aéreo. O direito de sobrelevação nada mais seria que a construção 

sobre uma edificação pré-existente. 

Assim, o Estatuto da Cidade não cria qualquer tipo de impedimento para 

a constituição de até três superfícies: solo, subsolo e o espaço aéreo. Na visão do 

Código Civil a sua constituição também se faria possível por não haver qualquer 

vedação expressa à sobrelevação. 

O terceiro ponto conflitante redacional está relacionado à obrigação do 

superficiário. O Estatuto prevê no seu artigo 21, § 3º, que este arcará com o pagamento 
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dos encargos e tributos que incidirem sobre a obra superficiária e sobre a área objeto da 

concessão de modo proporcional à sua efetiva ocupação, caso não seja acordado de 

forma contrária. Já o Código Civil atribui ao superficiário a responsabilização integral 

pelo pagamento dos encargos e tributos que incidem sobre o imóvel (art. 1.371 do 

Código Civil/02). 

O quarto ponto diz respeito quanto à sua transmissibilidade. O Código 

Civil expressamente veda o concedente do direito de superfície estipular, a qualquer 

título, pagamento pela transferência do direito (art. 1.372, parágrafo único do Código 

Civil/02). O Estatuto da Cidade, por sua vez, queda-se omisso não havendo qualquer 

expressão nesse sentido. 

Algumas diferenças quando os regramentos versam sobre a forma de 

extinção do direito de Superfície também devem ser levantadas como um quinto ponto. 

O Estatuto da Cidade prevê que sua extinção poderá se dar por: 1) termo (art. 23, I); 

descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário (art. 23, II); e 

pelo desvio da destinação (art. 24, §1°). Por outro lado, nosso Código Civil em seu 

dispositivo 1.374 disciplina que apenas se extinguirá antes do termo caso o superficiário 

atribuía destinação diversa daquela para a qual foi concedida, da mesma forma prevista 

pelo Estatuto da Cidade. Apenas pela previsão de uma única condição a extinção do 

instrumento não pressupõe o absoluto afastamento das demais formas previstas no 

Estatuto. Pelo contrário, ambas se complementam ao invés de se incompatibilizarem. 

Estes questionamentos fazem levantar o sexto ponto que diz respeito à 

temporalidade do direito de Superfície. O Estatuto expressamente aduz que poderá se 

dar tanto por tempo determinado quanto indeterminado. Em contrapartida, o Código 

Civil prevê que sua instituição se dará por tempo determinado. Ambos os regramentos 

não estabeleceram prazo máximo ou mínimo para a constituição do direito de 

Superfície. De início podemos concluir que nosso legislador não admitiu o direito de 

Superfície perpétuo. A simples leitura de ambos chega à conclusão de que em nosso 

ordenamento este sempre será em caráter temporário.  

Há de se fazer uma observação quanto a possibilidade do direito de 

Superfície ser por tempo indeterminado. Podemos ter a violação do princípio da 

eticidade, sabendo que tal faculdade vai de encontro com a operabilidade do instituto. 
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Assim, na ausência de previsão contratual para seu término, a sua extinção poderá se dar 

unilateralmente, trazendo possíveis nocivos riscos à outra parte como também à 

funcionalização da propriedade e do contrato. Por outro lado, não havendo termo ad 

quem, a sua extinção se faria somente com o inadimplemento do contrato pelo gatilho 

do dispositivo 473 do Código Civil/02. Estaria por fim resguardado a regra protetiva do 

seu parágrafo único evitando o prejuízo de algum dos contratantes (na maioria das vezes 

o superficiário) com a extinção do direito de superfície antes do advento do tempo 

preciso com os investimentos efetuados. 

O sétimo ponto versa sobre o momento da reversão. Este fenômeno está 

relacionado com o alcance da finalidade da concessão da superfície. Para o Estatuto da 

Cidade a reversão traduz na agregação também das benfeitorias ao patrimônio do nu-

proprietário. Para o Código Civil não se faz referências sobre benfeitorias, mas às 

construções e plantações como um todo. 

O último ponto traduz na característica autônoma atribuída ao direito de 

Superfície. No Código Civil a propriedade superficiária poderá ser dada em hipoteca. O 

Estatuto da Cidade quedou-se omisso quanto sua admissão. 

A conclusão que melhor chegamos, e que veio se consolidando ao longo 

desses quinze anos, é que não houve qualquer intenção do legislador na revogação tácita 

do Estatuto da Cidade pelo advento do novo Código Civil. O tema por ter sido alvo de 

grandes debates no período de 11 a 13 de setembro de 2002 tomou parte de discussão na 

I Jornada de Direito Civil, promovida pelos Centros de Estudos Judiciários do Conselho 

da Justiça Federal, criando o Enunciado 93, in verbis: 

Enunciado n. 93. As normas previstas no Código Civil sobre 

direito de superfície não revogam as relativas a direito de 

superfície constante do Estatuto da Cidade (Lei. 10.257/2001), 

por ser instrumento de política de desenvolvimento urbano.  

O tema doutrinariamente falando não está completamente pacificado, 

dividindo-se os estudiosos em duas correntes. A primeira onde convivem em plena 

harmonia os dois regramentos. Embora com redações distintas e sendo um de caráter 

geral e o outro especial, assim como um posterior (Código Civil) e outro anterior 

(Estatuto da Cidade), haveria a complementariedade entre si onde uma é aplicada 
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apenas nas urbes e a outra tanto no campo urbano quanto rural. A segunda prega que o 

Código Civil tomou para si toda a matéria superficiária, deixando de lado o Estatuto da 

Cidade que é lei anterior. 

Os conflitos estão longe de cessar sabendo ainda do critério da lex 

posteriori generalis non derrogat priori speciali (MAZZEI, 2013a, p. 199). Esta define 

que o critério da especialidade prevalece sobre a da cronologia. O Estatuto da Cidade é 

caracterizado pelos microssistemas, tal como o Código de Defesa do Consumidor, assim 

possui caráter especialíssimo frente ao geral do Código Civil que veio posterior. Como 

se sabe este critério não tem substantivo absoluto. Caio Mário da Silva bem explica a 

possibilidade de simultaneidade das leis por “não ser afetada, quando o legislador vote 

disposições gerais a par de especiais, ou disposições especiais a par de gerais já 

existentes, pois aquelas e estas não se mostram, via de regra, incompatíveis. Não 

significa isto, entretanto, que uma lei geral nunca revogue uma lei especial, ou vice 

versa, porque nela poderá haver dispositivo incompatível com a regra especial, da 

mesma forma que uma lei especial pode mostrar-se incompatível com dispositivo 

inserto em lei geral. O que o legislador quis dizer (Lei de Introdução, artigo 2º, § 2º, 

Projeto de Lei Geral de Aplicação das Normas, artigo 4º, parágrafo único) foi que a 

generalidade dos princípios numa lei dessa natureza não cria incompatibilidade com 

regra de caráter especial. A disposição irá disciplinar o caso especial, sem colidir com a 

normativa genérica da lei geral, e, assim, em harmonia poderão simultaneamente 

vigorar. Ao intérprete cumpre verificar, entretanto, se uma nova lei geral tem o sentido 

de abolir disposições preexistentes” (PEREIRA, 1999, p. 84).  

A melhor posição hoje está na ideia trazida por Rodrigo Reis Mazzei da 

necessidade de se fazer uma interpretação sistemática. Portanto, não se consente com a 

derrogação do Estatuto da Cidade pelo Código Civil, muito menos com a linha 

doutrinária de que em casos urbanos se aplicará o Estatuto e residualmente o Código 

Civil aos casos não alcançados pela Lei nº 10.257/2001. Recorda-se que ambas 

legislações observam o princípio maior constitucional: função social da propriedade. 

Por ambas terem prestigiado os direitos transidividuais é aplaudido com louvor a 

interpretação sistemática idealizada em prol de um bem muito maior: o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana (MAZZEI, 2013a, p. 200-206). 
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3.4. Da aplicabilidade 

 

Rodrigo Reis Mazzei em sua tese de mestrado - O Direito de Superfície 

no Ordenamento Jurídico Brasileiro – faz divisão da aplicabilidade do direito real de 

Superfície sob dois prismas: objetivo e subjetivo. 

Sob o prisma da objetividade, especificamente do plano físico da 

concessão, fala-se que são três as suas possibilidades de concessão: solo, subsolo ou 

espaço aéreo. Dessa forma o direito Superficiário criaria dependendo do plano físico a 

superficies. Uma vez criada é trazida à realidade a coexistência de duas propriedades 

distintas, mas paralelas onde naquela se construirá ou plantará sem que se concretize o 

fenômeno da superficies solo cedit (MAZZEI, 2013a, p. 160-161).  

O prisma da subjetividade pressupõe duas partes: o superficiário e o nu-

proprietário. O superficiário será aquele quem receberá o direito de plantar ou construir 

em terreno alheio. Já o nu-proprietário ou concedente é aquele quem concede o direito 

de plantar ou construir. O professor Sílvio de Salvo Venosa explica o conceito de nu-

proprietário partindo do pressuposto que o direito de propriedade corresponde aos 

direitos subjetivos públicos: gozar, usar, fruir ou dispor (MACHADO, 2010, p.1-7). 

Quando se concede o direito se Superfície o proprietário transmite seus direitos 

subjetivos para o superficiário, mas sem que perdesse o domínio. Por isso nu-

proprietário significa um proprietário “despido” de suas faculdades proprietárias sem a 

perda do seu vínculo imobiliário. Em ambos os polos pode figurar tanto pessoa natural 

quanto pessoa jurídica, desde que observados as condições a cima de capaz ou ser 

proprietário (MAZZEI, 2013a, p. 275-280).  

3.5. Da natureza jurídica 

 

Sobre a natureza jurídica do instrumento urbanístico já se teve algumas 

fundamentações sobre sua consolidação ao longo do presente estudo. Sabe-se ao certo 

que a sua natureza é de direito real devido sua inclusão no título dos Direito Reais do 

Código Civil/02. 

A grande consequência da caracterização do direito de Superfície me sua 

essência como direito real implica no surgimento da denominada propriedade 
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superfíciária. Este tipo de propriedade merece destaque neste item por ser fundamento 

básico quando classificamos como direito real. 

Dois grandes estudiosos do direito real de Superfície, Rodrigo Reis 

Mazzei (MAZZEI, 2013a, p. 222-230) e Flávio Tartuce (TARTUCE, 2016, p. 276) 

explicitam em suas obras o surgimento da propriedade superficiária no plano físico 

enquanto elemento caracterizador da natureza direito real de Superfície.  

Primeiro, tem-se que identificar com a concessão superficiária que uma 

cisão será feita na propriedade. De um lado temos a propriedade natural e de outro a 

propriedade artificial (superficies). Esta última coexistirá com a propriedade natural 

paralelamente até a extinção do direito real de Superfície, momento este quando então 

deixa também de existir a propriedade superficiária. Segundo, o Código Civil não trás a 

expressão propriedade superficiária em momento algum na sua redação, todavia, a 

doutrina a fundamenta no artigo 1.473, inciso X, quando este expressamente diz ser 

possível hipotecar propriedade superficiária. A mesma linha de pensamento é 

fundamento para caracterizar o direito de Superfície como sendo autônomo. Terceiro, 

que é sobre a propriedade superfíciária onde se dará o exercício do direito de usar, gozar 

e fruir do superficiário, ou seja, onde se edificará ou plantará. Por isso se faz mister sua 

existência e conceituação para consolidar sua natureza jurídica. 

Por fim, a consolidação da natureza jurídica do direito de Superfície vem 

ganhando novos contornos modernos. Dentre eles, o principal é sua vinculação com a 

função social da propriedade, pois representa um alcance dentro da família dos direitos 

reais sobre coisas alheias. Muito importante é sua natureza jurídica está sobre pilares 

socais e de interesses transindividuais nos dias de hoje. Há uma abrupta ampliação do 

seu alcance como sendo direito real que se pode constituir hipoteca e até mesmo 

possibilidade de sofrer usucapião. São todas novidades trazidas sob véu da 

funcionalização (MAZZEI, 2013a, p. 240-242). 

3.6. Características 

 

Nesta sessão, especificamente, iremos trabalhar as diretrizes que 

caracterizam o direito real de Superfície enquanto instituto político de urbanismo 

efetivo e condizente com a função social da propriedade. 
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Assim é caracterizado o direito de Superfície pelo Código Civil de 2002: 

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de 

construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, 

mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no 

subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. 

Da simples leitura normativa há de se destacar algumas pontos que 

norteiam o direito real e fazem a sua individualização no ambiente dos direito reais e 

também no campo dos instrumentos de política urbana jurídica. 

Rodrigo Reis Mazzei explica que o direito de Superfície é conhecido por 

ser exclusivamente um direito real imobiliário. Apenas este fato exclui a semelhança 

com outros institutos de propriedade. A sua incidência na propriedade pressupõe como 

se viu anteriormente no surgimento da propriedade superficiária. Passamos a ter a 

coexistência de duas propriedades paralelas no mesmo lapso temporal (MAZZEI, 

2013a, p. 242). 

Esta dualidade proprietária caso fosse vigente à época das diretrizes 

individualistas que fundamentavam o Código Civil de 1916 não resultaria senão em 

uma grande afronta. Isso porque a proteção absoluta dos direitos subjetivos públicos, da 

prevalência dos interesses individuais patrimoniais em detrimento da 

transindividualidade em prol do coletivo e da relevância econômica sob a 

funcionalização constituem características gerais dos seus direitos normatizados. 

A não inclusão do direito real de Superfície quando promulgado o 

Código Civil de 1916 tem justificativa plausível: as suas características não se 

condiziam com seus preceitos fundamentais. A retomada do instituto no ordenamento 

brasileiro se materializa não pela edição de novo Código Civil, mas sim pela mudança 

das características bases do nosso regime político-constitucional. 

Embora se tenha discussão sobre o prazo poder ser indeterminado do 

direito de Superfície analisando o artigo 1.369 do Código Civil/02 e o artigo 21 do 

Estatuto da Cidade, não há dissenso sobre sua característica da Temporalidade. O 
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instrumento visa funcionalizar a propriedade, dando à terceiro (superficiário) todos os 

poderes inerentes ao proprietário. Contudo, o instrumento não pode ser manipulado 

como forma de constituir novo meio de adquirir a propriedade de forma permanente. 

Haveria uma flagrante violação das suas finalidades e consequente fraude legal. 

É fácil notar que da simples leitura do artigo 21 do Estatuto da Cidade 

que o direito de Superfície poderá se dar tanto por prazo determinado quanto 

indeterminado. O prazo indeterminado não pode ser trabalho na essência da sua 

etimologia. Isso porque, se considerado o prazo indeterminado como sendo a 

possibilidade de se ter uma concessão ad aeternum, a conclusão prática seria sua 

excepcionalidade à submissão constitucional. Como vimos no primeiro capítulo deste 

estudo o processo da redemocratização da política urbana envolve um sistema 

obrigacional da observância do princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 3º, 

inciso III da Constituição Federal/88). A adoção da etimologia do termo prazo 

indeterminado implicaria na retomada dos direitos absolutos, o que não é a presente 

questão. 

A melhor compreensão que chegamos para solucionar esta situação é 

fazer uma interpretação sistêmica do artigo 1.374 do Código Civil/02: “Antes do termo 

final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa 

daquela para que foi concedida”. Esta forma de extinção do direito de Superfície antes 

do termo final demanda que toda concessão feita terá uma destinação finalística. A 

conclusão que chegamos é também trabalhada por Flávio Tartuce na sua obra Direito 

Civil (TARTUCE, 2014, p. 282) onde afirma que o prazo indeterminado está longe de 

ser ad aeternum, mas sim condicionado ao seu alcance finalístico. Portanto, o prazo 

indeterminado não pode ser nesse caso interpretado de forma isolada, mas em 

consonância da função social da propriedade. 

Outra característica é a sua Transmissibilidade. O direito real de 

Superfície é transmissível pelo superficiário a terceiros outros e em caso de morte aos 

herdeiros. A sua previsão está nos artigos 1.372 do Código Civil e 21, §§ 4º e 5º do 

Estatuto da Cidade. A possibilidade de transmissão é cisão do direito real de superfície 

dos demais direitos reais. 
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O direito real de Superfície não se enquadra nos padrões dos direitos 

personalíssimos. Isso faz distinção do direito real de Superfície do direito real de 

habitação, por exemplo, embora sejam ambos da mesma família civilista. 

A ressalva que o Código Civil e o Estatuto da Cidade colocam é quanto 

ao direito de preferência. Muito embora haja a coexistência de múltiplas propriedades 

paralelas, evidenciando a autonomia do direito, seria injusto a sua alienação deliberada 

sem que primeiro fosse ofertado sob as mesmas condições ao nu-proprietário.  

Não se pode relativizar a propriedade de tal forma que comprometa a sua 

existência jurídica, o que poderia traduzir em uma grande bagunça de direitos deixando 

absurdamente vulnerável o nu-proprietário. Na verdade, a propriedade absoluta nunca 

deixou de existir, apenas foi condicionada. Dizemos que houve a relativização do direito 

enquanto que na verdade a sua proteção se dá quando existir função social da 

propriedade. Dessa forma, somente quando funcionalizada o proprietário tem a volta do 

seu “direito absoluto”, protegido contra atos arbitrários do Estado e do dever de 

abstenção de terceiros. Deve tomar cuidado para não admitir a sobre valência da 

funcionalização submetendo o proprietário funcionalizante sem qualquer tipo de 

proteção. Ainda assim haveria a violação do princípio da Solidariedade e da Dignidade 

da Pessoa Humana se se impera nesses moldes a função social da propriedade. 

Por fim, a característica fundamental do direito real de Superfície já foi 

discutida a cima. Não há qualquer possibilidade de se falar em direito de Superfície sem 

mencionar a função social da propriedade. Não existe qualquer possibilidade de haver a 

concessão da superfície sem que a feitura da concessão seja para o não uso da 

propriedade. A ideia está completamente fora dos parâmetros jurídicos estabelecidos. 

Haverá sempre a demanda por um destinação final, seja edificar ou seja para construir. 

A utilização e adoção do direito de Superfície carregam consigo ditames 

funcionalizantes da propriedade. Eleva-se o fator econômico sem que se esqueça do 

fator social que também é de suma importância. Este equilíbrio é a proposta do 

instrumento político urbanístico para o ordenamento jurídico brasileiro presente. 

3.7. Elementos constitutivos 
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O direito real de Superfície demanda também a observância dos incisos 

do dispositivo 104 do Código Civil/02
7
. Isso é fato já que não deixa de ser um tipo de 

acordo feito entre partes de forma consensual. Partindo dessa premissa temos que 

alguns elementos constitutivos são indispensáveis para a validade e eficácia do direito. 

Além da estrita observância do seu caráter funcionalizante socialmente falando, não 

podemos deixar de lado a sua validade jurídica. 

A partir desse momento iremos correlacionais os elementos jurídicos 

indispensáveis para sua concretude no mundo jurídico e também os seus elementos 

característicos enquanto direito real consensual.  

Quanto aos seus elementos constitutivos característicos temos os que são 

subjetivos e os que são objetivos. Nesse ponto não há divergências entre doutrinadores e 

normas jurídicas. 

Os elementos subjetivos caracterizadores são as partes que irão constituir 

o direito de Superfície. Temos, portanto, a bilateralidade presente: de um lado o 

concedente (ou nu-proprietário) e do outro o superficiário (ou concessionário). Aqui o 

titular da propriedade será o nu-proprietário, que passará a ter a primeira propriedade. O 

outro será o titular da Superfícies, chamada também de propriedade superficiária, ora 

segunda propriedade. 

Com base nessa relação jurídica o superficiário adquirirá todos os 

poderes inerentes à propriedade passíveis de sujeição sobre a concessão acordada. 

Importa lembrar que na realidade fatídica não deixaremos de ter a coexistência de 

propriedades paralelas, pois que em teremos poderes de edificar e/ou plantar em 

propriedade alheia, ou, se for o caso de já existir qualquer tipo de acessão, de melhor e 

manter o que já existe sendo titular das benfeitorias realizadas. 

O professor Rodrigo Reis Mazzei vai mais além quando busca enquadrar 

todas as possibilidades de agentes em ambos os polos da concessão. O intuito visa 

ilustrar as consequências jurídicas e sociais que cada uma repercutiria na eficiência do 

instituto político urbano (MAZZEI, 2013a, p. 275-287).  

                                                           
7
 Art. 104 do CC/02. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
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Primeiro, discutimos sobre o proprietário, aquele que detêm todos os 

poderes inerentes à propriedade: usar, gozar, fruir e dispor. Podemos, portanto, pensar 

em quem poderia ser considerado proprietário a fim de constituir o polo do concedente 

do direito de Superfície. 

A pessoa física ou natural é perfeitamente visível no ponto de vista do 

concedente, não sendo novidade por existir inúmeras propriedades em nome das 

pessoas individuais. Deve-se observar a necessidade de que a pessoa física esteja em sua 

plena capacidade cívica, ou seja, capaz plenamente. Caso não seja o agente detentor da 

capacidade de fato, será preciso observar os preceitos cíveis quanto a necessidade da 

representatividade ou da assistência à depender de cada caso específico. 

Essa análise abre questionamentos sobre a possibilidade de um menor 

incapaz poder ser proprietário. Durante muito tempo se tem discutido se o incapaz 

poderia ser detentor de terras e ter sobre elas direitos reconhecidos. Muitos outros 

pensadores e filósofos defensores do jusnaturalismo, como John Locke (MOTA; 

TORRES, 2009, p. 134), defende o pensamento da propriedade como um direito natural 

e, portanto, anterior ao Estado. Dessa forma, a criação de um pacto político que formará 

a sociedade não tem escopo de atribuir poderes a um Soberano para possibilitar a 

convivência social como defende o contratualismo. A sua essência se centra na busca 

por proteção e garantia do direito a todos por ser ius naturale evitando justamente a 

intervenção Estatal, senão como agente garantidor. 

Questiona-se partindo da premissa a cima se o incapaz não poderia ser 

considerado titular de direitos imobiliários, assim como o é dos direitos à liberdade que 

são parte integrante dos ius naturale. A resposta que hoje impera no ordenamento 

jurídico brasileiro é a defesa pelos estudiosos que não basta apenas ter a capacidade de 

direito, mas será preciso ter capacidade de fato também. O discernimento (capacidade 

de fato como foi primitivamente denominado) é considerado o liame para considerar 

uma pessoa capaz plenamente. De que adiantaria ser titular de direitos se nem ao menos 

se tem o discernimento mínimo necessário sobre como utilizá-los. Como fazer a 

concessão do direito de Superfície que pressupõe no mínimo a funcionalização da 

propriedade se nem ao menos o menor tem noção do que vem a ser praticar função 

social? 
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A conclusão final é de que quando presente o discernimento necessário o 

menor poderá sem nenhum tipo de obstáculo legal ou finalístico ser proprietário. Nosso 

legislador achou uma idade intermediária na qual podemos pressupor que todos nós 

passamos a ter esse discernimento que seria ao completar 18 (dezoito) anos de idade. 

Acima dos 16 anos até os 18 anos a pessoa é considerada como relativamente capaz 

devendo ser assistida por apresentar alguns sinais exteriores de discernimento. Abaixo 

dos 16 anos é absolutamente incapaz sendo imprescindível a representação por alguém 

capaz plenamente. 

Além disso, é possível ter pessoas jurídicas como possível agente 

proprietário. Não há qualquer tipo de óbice para que pessoa jurídica seja proprietário de 

imóvel por motivos de sua autonomia patrimonial. Somente pessoas jurídicas com 

persona - registradas seja no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica ou do Registro 

Público de Empresas Mercantis – podem figurar tanto o polo ativo quanto o polo 

passivo da concessão do direito de Superfície. 

Pergunta-se sobre a situação daquelas pessoas jurídicas não 

personificadas. Como não houve registro algum que as trouxesse um reconhecimento 

jurídico, não podemos falar em autonomia patrimonial nem qualquer outro tipo de 

autonomia seja negocial ou processual. Nesses casos há impedimento para que haja a 

concessão do direito real de Superfície. Quando superada esse obstáculo não haverá 

mais nenhum problema a suceder a instituição da Superfície. 

A mesma conclusão feita às pessoas jurídicas vale para a situação dos 

condomínios. Desde que estejam registrados de fato e premidos da persona, não há 

qualquer problema para figurar nos polos do direito de Superfície. 

Segundo, após estas considerações feitas acerca do proprietário, vamos 

passar a análise do superficiário e suas possibilidades. As premissas de discernimento 

mínimo necessário também se aplicam aqui. Portanto, poderá ser superficiário tanto 

pessoa natural quanto pessoa jurídica personificada. 

Ainda, são integrantes como seus elementos o objeto da concessão e a 

sua forma. Quanto a este último, é imprescindível que não seja a concessão do direito de 

Superfície defeso por lei. Rodrigo Reis Mazzei defende a tese de que haveria restrições 

para estrangeiros adquirirem propriedades superficiárias. Isso seria perfeitamente 
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explicável se feita a interpretação análoga quando a lei diz que para estrangeiros os 

negócios jurídicos envolvendo imóveis rurais são submetidos a um regime especial. O 

objetivo dessa submissão especial visa resguardar principalmente a soberania do País 

(MAZZEI, 2013a, p. 289-290). 

Por último, o objeto da concessão será trabalhado em tópico apartado 

para que se possam levar em conta todas as suas peculiaridades. 

3.8. Do objeto 

 

O elemento objetivo também é parte fundamental quando tratamos sobre 

os institutos jurídicos, pois implicam na essência sob a variedade de opções possíveis 

dentro de uma mesmo direito. Não é diferente quando abordamos o direito real de 

Superfície. 

É certo de que a sua incidência se dará sobre imóveis alheios 

constituindo a exceção ao princípio do superficie solo cedit. Uma vez possível a 

constituição do direito quando presentes os seus elementos subjetivos e formais, há de 

se decidir sobre seu objeto. Como visto nos primeiros tópicos deste capítulo a 

Superfície pode se dar tanto sobre edificações quando de plantações. Ainda vai mais 

além quando não se restringe apenas ao solo, mas abrange o subsolo e o espaço aéreo. 

Ainda, a relação que temos entre os sujeitos e o objeto podem ser vista de 

outro prisma, a do superficiário. Rodrigo Reis Mazzei afirma que sob a ótica do 

superficiário podemos ter relações simples ou relações complexas (MAZZEI, 2013a, p. 

296-309).  

As relações simples são as concessões onde já encontramos no imóvel 

edificações ou plantações que demandam apenas a sua mantença ou melhoria por 

intermédio das benfeitorias (propriedade superficiária). Em contrapartida, as relações 

complexas é o direito em sua essência como conhecemos, ou seja, quando o 

superficiário é quem vai edificar e/ou plantar no imóvel e prover de manutenção as 

acessões feitas por ele. Tudo irá corresponder à propriedade superficiária. 

Ainda, não são todos os tipos de acessões que podem ser considerados 

como elementos objetivos do direito real de Superfície. O dispositivo 1.248 do Código 
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Civil/02
8
 trás que as acessões admitidas são aquelas que demandarão trabalho humano. 

Flávio Tartuce em sua obra Manual de Direito Civil (TARTUCE, 2016, p. 1.099) ao 

interpretar esse artigo faz consonância com a doutrina majoritária denominando o 

resultado da aplicação dessa força de trabalho humano de conversão ou explosão 

artificial (industrial).  

O objeto por conversão artificial poderá ser, portanto, por: edificações, 

plantações ou mista. A propriedade superficiária também sobre desdobramentos em: 

propriedade construtiva, propriedade vegetal e propriedade mista. 

Todas essas denominações são referências quando há classificação do 

objeto da concessão do direito real de Superfície. Todas elas estão munidas por 

funcionalização própria. 

3.9. Da constituição, transmissão e extinção do instituto 

 

A partir deste ponto passamos a abordar alguns pontos relevantes para o 

surgimento, existência e extinção do direito real de Superfície sob à luz dos ditames do 

Código Civil e do Estatuto da Cidade. 

Quanto a sua constituição, tanto no Código Civil de 2002 quanto no 

Estatuto da Cidade de 2001, passará a ter corpo jurídico quando feita em Cartório. 

Ambos dispositivos 1.369 e 21, do Código Civil e do Estatuto da Cidade 

respectivamente, deixam expressos que somente por meio de escritura pública 

devidamente registrada do Cartório de Registro de Imóveis poderá constituir o direito 

real de Superfície. 

Devemos assinalar que os direitos reais são espécies de gravamos e por 

isso devem estar registrados nos RGI dos imóveis onde incidirem. Isso está intimamente 

ligado ao princípio da Transparência e da Publicidade para que se dê ciência a todos os 

terceiros fora da relação entre proprietário e beneficiário. Não é admitido a sua 

                                                           
8
 Art. 1.248. A acessão pode dar-se: I - por formação de ilhas; II - por aluvião; III - por avulsão; IV - por 

abandono de álveo; V - por plantações ou construções. 
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constituição sob escritura privada. Ainda assim, esta é sua forma originária de 

constituição, não excluindo outras formas também reconhecidas por lei e pela 

jurisprudência como o usucapião e o testamento (calcado na transmissão causa mortis). 

Surge um questionamento acerca da constituição do direito real de 

Superfície. Como bem sabemos o instituto é autônomo, fundado na propriedade 

superficiário (artificial) que coexistirá paralelamente com a propriedade (natural). 

Haveria com a constituição do direito uma nova matrícula exclusiva para a propriedade 

superficiária posto sua autonomia e capacidade de se dar em hipoteca, por exemplo? Ou 

somente haveria o registro na matrícula do RGI da propriedade natural sem qualquer 

identificação própria? 

O professor Rodrigo Reiz Mazzei busca elucidar da melhor forma 

possível estas questões (MAZZEI, 2013a, p. 162). Não existe em nosso ordenamento 

jurídico lei específica abordando sobre a feitura ou não de matrícula própria ao direito 

real de Superfície. Porém, houve sua inclusão na Lei de Registro público no artigo 167
9
. 

Dessa forma, a melhor resposta para os questionamentos acima feitos é fazer uma 

interpretação sistemática com a enfiteuse fazendo algumas adaptações. Cria-se uma 

espécie de submatrícula evitando-se a desordem nos registros e averbações dos RGI e 

garantindo a autonomia do direito real. 

Ao tratar da transmissibilidade da concessão superficiária será preciso 

fazer distinção entre a transmissão ampla e a restrita. A transmissibilidade ampla não 

encontra óbice alguma para que haja sua efetiva transmissão à terceiros. A 

transmissibilidade restrita é aquela que se encontra condicionada a determinada 

situação, como por exemplo, o evento morte como é nos casos de sucessões devido ao 

princípio da saisine. 

Ao direito real de Superfície é aplicada a transmissibilidade ampla, ou 

seja, poderá se dar tanto em vida como em causa de morte (hereditária)
10

. Mais uma vez 

                                                           
9
 Art. 167 da Lei nº 6.015/73. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: (...); 

39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. Esta alínea foi Incluída pela Lei nº 10.257, 

de 2001. 

10
 Art. 1.372 do CC/02. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, 

aos seus herdeiros. 

Art. 21, §4º do Estatuto da Cidade/01. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, 

obedecidos os termos do contrato respectivo. 
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estamos diante do reforço e garantia da funcionalização da concessão superficiária. 

Busca-se manter a segurança jurídica ao máximo burocratizando o mínimo possível. 

Ainda, sobre a transmissão do direito, é importante recordar que o 

Código Civil no seu dispositivo 1.372 parágrafo único diz que é vedado estipular 

qualquer pagamento pela transferência por parte do concedente. 

Por último, sobre a extinção da concessão, nota-se divergência entre 

ambos os regramentos jurídicos (Código Civil e Estatuto da Cidade). O Estatuto dispõe 

em seu artigo 23 e 24 as formas de extinção, sendo elas: 1) pelo advento do termo; 2) 

pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário; e 3) pelo 

desvio da destinação. O Código Civil disciplina no artigo 1.374 que a extinção do 

direito real de Superfície se dará antes do termo final quando der o superficiário desvio 

de destinação/finalidade da concessão originalmente pactuada. 

Não há qualquer exclusão de um regramento em face do outro, mas sim 

uma verdadeira complementação, onde é possível haver harmonia entre ambas as 

hipóteses de extinção normatizadas. São ambas aplicáveis à imóveis tanto rurais quando 

urbanos. 

Resta trabalhar sobre a possibilidade de extinção por desapropriação 

judicial do artigo 1.376 do Código Civil
11

. Nesse caso especial onde se tem como causa 

a intervenção drástica do poder público na propriedade a legislação civilista diz que 

deverá ser a indenização paga na proporção do direito que cabe a cada um dos 

proprietários. Portanto, deverá o poder público ao auferir o valor indenizatório fazer a 

divisão conforme a participação patrimonial de cada proprietário. Se paga a indenização 

diretamente a cada proprietário.  

3.10. Dos direitos e dos deveres dos acordantes 

 

Apesar de se ter a relevância da função social do direito real de 

Superfície, a busca pela dinamicidade, não podemos esquecer que com a propriedade 

                                                                                                                                                                          
Art. 21, §5º do Estatuto da Cidade/01. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus 

herdeiros. 
11

 Art. 1.376 do CC/02. No caso de extinção do direito de superfície em conseqüência de desapropriação, 

a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. 
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formal uma das suas características e justamente o abrir mão da autonomia absoluta em 

prol de uma proteção para a sociedade. Temos direitos e deveres reconhecidos e 

garantidos pelas normas infra e constitucionais tanto para o nu-proprietário quanto para 

o superficiário. 

Os direitos do superficiário segundo Flávio Tartuce em sua obra Direito 

Civil v. 4 são: 1) ter posse, uso e fruição do solo alheio, para poder construir e/ou 

plantar nas urbes ou no ambiente rural; 2) alienar a propriedade autônoma paralela 

superficiária, desde que pelo tempo máximo celebrado na concessão superficiária (art. 

1.372 do Código Civil/02); 3) observar o direito de preferência do nu-proprietário em 

caso de alienação a terceiros (art. 1.373 do Código Civil/02).  

São os deveres do superficiário: 1) não fugir da destinação dada ao 

imóvel quando acordado (art. 1.374 do Código Civil/02); 2) pagar quantum ao nu-

proprietário caso a concessão superficiária seja onerosa (art. 1.370 do Código Civil/02); 

3) com a chegada do termo, devolver o imóvel; 4) conservar o imóvel, construção ou 

plantação, inclusive contra terceiros; 5) pagar os tributos sobre o imóvel (art. 1.371 do 

Código Civil/02). 

Quanto aos direitos do nu-proprietário, temos os seguintes: 1) usar a 

parcela do solo não dada em concessão superficiária; 2) receber quantum em caso de 

concessão onerosa; 3) via de regra, o direito às benfeitorias com o findar da concessão 

sem direito de indenização, salvo estipulado em contrário (art. 1.375 do Código 

Civil/02); 4) manter a posse indireta e poder mover tutelas possessórias em face de 

terceiros. 

São deveres do nu-proprietário: 1) não obstaculizar o direito de plantar 

e/ou edificar do superficiário; 2) observar o direito de preferência ao superficiário em 

caso de alienação do imóvel. 

Podemos observar claramente que o nosso legislador prezou por um 

equilíbrio entre o poder que é dado tanto ao superficiário quando ao nu-proprietário. 

Não havendo qualquer sobreposição de um sobre o outro. Ambos com dever de proteger 

a sua propriedade da invasão contra terceiros. Estamos diante de uma essência solidária 

onde coexiste paralelamente mais de uma propriedade no mesmo lapso temporal e no 

mesmo lugar. Evidencia o uso adequado e efetivo do solo trazendo à tona as quatro 
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finalidades primitivas das propriedades: morar, trabalhar, circular e lazer. A função 

social do direito de Superfície é quem conseguirá harmonizar essa relação entre as 

partes e entre a sociedade. 

3.11. Novas tendências doutrinárias e suas repercussões no mundo jurídico 

 

Desde a promulgação da nossa Constituição Cidadã Democrática de 1988 

muitas foram às mudanças que nosso direito real de Superfície sofreu. Dentre elas estão 

principalmente às interpretações doutrinárias acerca da sua aplicação pragmática. Para 

tanto, ampliou-se como se verá o seu alcance dentro da própria norma. Isso trouxe 

pontos positivos e negativos quanto a sua interpretação à luz da funcionalização 

socioambiental que tem como seu guardião o poder Judiciário. 

3.11.1. (Im)Possibilidade do direito de Superfície simples (por cisão) 

 

Muito se questiona sobre a possibilidade de haver a concessão do direito 

real de Superfície sobre imóveis onde já existam edificações ou plantações. Isso se deve 

ao fato de que no dispositivo 1.369 do Código Civil não há qualquer menção sobre a sua 

concessão em terrenos com edificações ou plantações pré-existentes. Pelo contrário, 

expressamente a redação é de que o direito recairá sobre terreno apenas para edificar ou 

plantar. 

Chegamos ao ponto controvertido: mas a concessão surtirá os mesmos 

efeitos quando em terrenos onde já existem edificações ou plantações? A doutrina vem 

tecendo algumas soluções para a presente questão. Não são casos isolados ou 

hipotéticos. Muito nos dias atuais vem se percebendo situações semelhantes. 

A concessão superficiária possui como característica elementar a 

autonomia. Partindo desta premissa, diversos doutrinadores como Flávio Tartuce e 

Rodrigo Reis Mazzei, vêm defendendo a perfeita possibilidade de haver a direito real de 

Superfície sobre imóveis com edificações. Estamos diante da 1º corrente doutrinária que 

julga fundamentando na autonomia o viés constitucional da funcionalização 

socioambiental da propriedade. O ponto principal é de que por não haver óbice legal 

não haveria motivo algum para sua não existência tendo visto a necessidade da sua 

submissão ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
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A 2º corrente considera ser impossível a concessão, uma vez que o nem o 

Código Civil ou Estatuto da Cidade disciplinaram a possibilidade. O nosso legislador 

obteve duas oportunidades normativas (uma em 2001 e outra em 2002) para disciplinar 

a situação de pré-existência de edificações. Uma vez não ocorrida, é presumível a sua 

impossibilidade. Trata-se de uma corrente mais conservadora. 

Para dar solução a este caso, houve a III jornada de Direito Civil onde se 

editou o Enunciado 250 que diz, in verbis: “Admite-se a constituição do direito de 

superfície por cisão”. Estas jornadas nada mais são que reuniões entre os mais 

estudiosos do ramo do Direito (juízes, professores, doutrinadores, advogados, etc.) para 

debaterem sobre assuntos polêmicos tirados quando interpretadas as legislações cíveis. 

Diante da 3º edição foi posto a questão da possibilidade de se conceder o direito real de 

Superfície em imóveis com edificações. 

Para o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior
12

 estes Enunciados não 

tem condão da observância obrigatória como as leis, mas representam uma importante 

orientação acerca de situações controvertidas do Código Civil de 2002. Assim, podem 

ser usados pelos aplicadores do Direito enquanto paradigmas para solucionar os casos 

quando presente este contexto. 

Para nós a questão demanda uma dinamicidade do direito real de 

Superfície. Isso porque não estamos diante de um texto inerte e submisso aos ditames 

legais prescritos. Desde que não haja desvio de sua natureza jurídica e, em prol do 

benefício de todos e da proteção dos interesses individuais do proprietário, a 

possibilidade da concessão trás efetividade à observância obrigatória dos preceitos 

constitucionais.  

É certo de que quando concedido o direito real de Superfície surge à 

propriedade superficiária, que neste caso representará as benfeitorias realizadas pelo 

                                                           
12

 Segundo publicação no dia 11/11/2011 no dia do CJF, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior 

declarou que “as Jornadas de Direito Civil são uma grande prestação de serviço social que a Justiça 

Federal faz à sociedade brasileira, na medida em que permitem o aperfeiçoamento da ordem jurídica”. Os 

enunciados resultantes das Jornadas, na opinião do ministro, representam uma importante orientação para 

o debate sobre pontos controvertidos do Código Civil. A qualidade e a competência dos serviços 

administrativos do CJF foram ressaltadas pelo ministro como um diferencial positivo do evento. 

Encontra-se disponível no site <http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2011/novembro/jornadas-de-direito-

civil-sao-uma-grande-prestacao-de-servico-social-afirma-ruy-rosado> acessado dia 12/11/2017. 
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superficiário, por isso hoje a concessão poderá se dar em imóvel para: edificar, plantar 

ou manter edificações/plantações. 

3.11.2. Direito de Superfície de segundo grau e direito de elevação 

 

Os embates sobre a questão da concessão em terrenos já edificados ou 

plantados foram apenas o início. O judiciário começou a ter precedentes de casos muito 

além do direito autônomo real de Superfície. Sabemos que o instituto se desdobra no 

tempo e no espaço em propriedades paralelas e coexistentes. A nossa legislação 

infraconstitucional cível disciplinou esta possibilidade no dispositivo 1.376 e no 

Estatuto da Cidade no artigo 21, §3º. 

O direito de Superfície de segundo grau é a hipótese onde o superficiário 

concederia à outrem, fora da relação nu-proprietário e superficiário, direito real de 

Superfície. Quer dizer conceder a terceiro o direito de plantar e edificar sobre sua 

propriedade superficiária. Estamos diante de uma sobreposição de direitos reais de 

Superfície. 

Assim como o caso da constituição do direito real sobre imóveis com 

edificações pré-existentes, a problemática se perfaz sem solução legal por omissão. Não 

há no Código Civil a possibilidade de tal concessão. A autonomia do instituto está 

correlacionada à própria essência da propriedade não instrumentos a favor do 

superficiário. 

Já o direito de elevação também não encontra regramento legal. É nada 

mais que a construção de um novo andar sobre edificação pré-existente. Existe nessa 

situação a formação de uma espécie de condomínio edilício e, portanto, não podemos 

confundi-la com o direito real de Superfície (SARMENTO, 2012, p. 12).  

3.11.3. Terreno de marinha e sua problemática quanto ao regime de ocupação 

 

Os terrenos de marinha são uma faixa litorânea de propriedade da União. 

A sua demarcação se dá a partir da média das marés, medido do preamar médio de 

1831, em uma profundidade de 33 metros na horizontal, isso também inclui ilhas. 
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Assim, qualquer pessoa que possua um imóvel em terreno de marinha, por força 

normativa, ela não é proprietária, pois pertencem à União Federal. 

Como sabe-se, hoje no litoral brasileiros existem diversas edificações 

(casas, prédios, condomínios, e etc.). Sobre essas edificações incide o chamado 

Laudêmio – espécie de taxa sobre o valor venal ou transação, é uma espécie de 

compensação pela utilização do solo. É concedida posse precária onde o poder público 

tem discricionariedade de a qualquer tempo poder desfazer a concessão. 

No Código Civil de 1916 a figura da enfiteuse era a qual podemos 

considerar ser a mais “similar” ao papel do direito de Superfície. Similar apenas no 

sentido de concessão do domínio útil do imóvel, no demais era totalmente diferente. Até 

então, aplicava-se a enfiteuse aos terrenos de marinha. 

Com o advento do Código Civil de 2002 o direito real de enfiteuse foi 

extinto devido ao seu pouquíssimo uso e por conta das suas características de 

perpetuidade. Todavia, os terrenos de marinha não podiam ficar sem um regime de 

ocupação, por isso, permaneceram vigente apenas nos terrenos de marinha apesar de 

extinto em todo o Código Civil
13

. Acreditou nosso legislador ser prudente a sua 

mantença, muito embora fosse evidente a sua ineficácia no mundo factual. 

Como sabemos os princípios constitucionais prezam pela posse em prol 

da sociedade, diante do princípio da destinação universal dos bens. Frente a 

funcionalização socioambiental da propriedade há de ser o regime de ocupação dos 

terrenos de marinha atualizado. Explica Melhim Namem Chalhub (CHALHUB, 2014, 

p. 2014) que este regime está em desconformidade com o eixo central da Dignidade da 

Pessoa Humana, pois há qualquer benefício social se não os interesses privativos do 

poder público. 

O que não compreendemos é porque nosso legislador não adotou a 

concessão do direito real de Superfície como novo regime de ocupação. São diversos os 

                                                           
13

 Art. 49 do ADCT. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos 

foreiros, no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na 

conformidade do que dispuserem os respectivos contratos; (...) § 3º A enfiteuse continuará sendo aplicada 

aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir da orla marítima. 
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benefícios de que o instituto traria, além de funcionalizar as propriedades e estar 

conforme os ditames constitucionais. 

Atenderia também aos interesses econômicos da concessão visto que 

obteria renda conforme o valor estipulado entre as partes. Não deixa de ser proprietária 

do terreno. Por fim, sendo temporária, não haveria qualquer óbice para que houvesse 

posteriormente futuras renovações da concessão. Atenderia da mesma maneira aos 

interesses do superficiário e encontraria mais respaldo e proteção jurídica em um 

instituto atual. 

Em apenas um ato a União funcionalizaria todos seus terrenos de 

marinha. Não é pertinente alegar que é dever apenas do cidadão o dever de 

funcionalizar em benefício da destinação social. Estaria sendo observado pelo poder 

público a garantia do direito social de moradia e também a construção. 

A observação neste tópico trás reflexões a cerca da aplicação do instituto 

nos regimes adotados pelos próprios entes federativos. Conforme o pacto federativo é 

concorrente a competência da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre direito 

urbanístico, mas é competência de todos promover as diretrizes que melhor atendam o 

cumprimento das políticas públicas urbanas, qualidade de vida nas cidades, bem-estar 

das pessoas, condições dignas de moradia e meios eficazes de captação de renda. 

3.11.4. Direito real de Laje 

 

O direito real de laje ou direito de sobrelevação se trata de uma 

ampliação ligada ao direito real de Superfície. Ficou conhecido a partir do 

desdobramento pragmático que se evidenciou o instituto principalmente a partir das 

favelas brasileiras. Hoje, se questiona sobre a seu reconhecimento no mundo jurídico e 

qual a sua contribuição na busca pela efetivação da funcionalização da propriedade em 

prol da sociedade. 

Podemos sintetizar a sua definição da seguinte forma: estará constituído 

o direito real de laje quando o superficiário conceder direito de edificar ou plantar em 

sua propriedade superficiária em paralelo com a propriedade do nu-proprietário. 

Haveria, portanto, no mínimo a existência de 3 (três) propriedades paralelas onde há 
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sucessão de concessões. As concessões feitas a partir da propriedade superficiária são 

denominadas de direito real de laje. 

Não há previsão legal do instituto no Código Civil nem no Estatuto da 

Cidade. Mas como dito anteriormente, a sua matéria não está muito distante da nossa 

realidade. Nas próprias favelas do Rio de Janeiro é muito perceptível o direito real de 

laje, chegando a ser até praxe. Mas pode ser considerado aceitável ou deve ser 

reprimido? 

Há divergências dos doutrinadores quanto a necessidade do 

reconhecimento pelo nosso ordenamento jurídico do direito real de laje. A primeira 

corrente, defendida por Frederico Henrique Viegas Lima (LIMA, 2005, p. 306), prega 

que a interpretação feita sobre a concessão do direito real de Superfície dos regramentos 

brasileiros deve proporcionar o máximo de proveito do instrumento urbanístico. 

Acredita-se que o reconhecimento do direito de sobrelevação pode e deve ser feito, pois 

traduz em um grande benefício para a sociedade na efetivação do direito à moradia, 

trabalho, segurança, intimidade, dignidade, propriedade, etc. Estamos conferindo plena 

observância às diretrizes da nossa Constituição Federal Cidadã pautada na Dignidade da 

Pessoa Humana e na Solidariedade. Outro fundamento também está na possibilidade de 

se dispor do espaço aéreo pelo superficiário, portanto, marcado pela autonomia não há o 

porquê do mesmo não fazer sucessivas concessões sobre sua própria propriedade 

superficiária. 

A segunda corrente, defendida por Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 536), entende o oposto: o rol dos direitos 

reais do Código Civil de 2002 é taxativo, portanto, pelo princípio da legalidade não há 

que se falar no reconhecimento do direito real de laje. Apesar de haver quem defensa 

que o Estatuto da Cidade abriu portas ao prever o espaço aéreo como objeto da 

concessão, haveríamos de alterar a Lei de Registro Público. O fato está que a Lei de 

Registro Público não prevê a possibilidade de fracionamentos sucessivos na concessão 

superficiária. 

O direito real de laje e o direito real de Superficie por cisão não se 

confundem. Ambos se concretizam em situações distintas: a primeira tendo como objeto 

a propriedade superficiária onde já existe direito real de Superfície, já a segunda sobre 
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terreno com edificações ou plantações pré-existentes onde se dará pela primeira vez o 

direito real de Superfície.  

No direito real de Superfície por cisão se evidencia as benfeitorias como 

sendo as melhorias feitas pelo superficiário, o que não se observa no direito real de laje. 

Este direito não traduz em melhoramento ou na mantença de edificação pré-existente, 

mas sim em nova construção absolutamente livre do anterior. 

Na VI Jornada de Direito Civil do ano de 2013 editou-se o Enunciado 

568 que diz “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”. A partir deste ano houve 

certa apaguazia doutrinária sobre o reconhecimento do direito real de laje, mas não se 

cessou as divergências.  

Recentemente, no dia 23 de dezembro de 2016, estourou nas mídias e nos 

jornais nacionais a edição da Medida Provisória 759/2016 pelo presidente Michel 

Temer que conheceu do “direito real de laje”, principalmente quando aplicado no 

estímulo e circulação de créditos. A Medida Provisória trouxe como novidade o 

reconhecimento de propriedades independentes, ou seja, cada um terá um documento 

próprio legal reconhecido. O direito de laje são os famosos “puxadinhos” no plano 

vertical, abrangendo o subsolo ou espaço aéreo. 

A edição teve finalidade de trazer agilidade, menos burocracia e redução 

dos custos das ações de regularização fundiária urbana no Brasil, conforme matéria no 

site do Conjur publicado no dia 26 de dezembro de 2016. Assim haveria renovação do 

mercado imobiliário com novos registro de propriedades e encorajamento do acesso ao 

crédito. O novo titular passaria então a arcar com encargos e tributos sobre sua unidade 

autônoma e passaria a ter a liberdade para alienar ou transacionar sua propriedade 

reconhecida legalmente. Percebe-se a busca pelo combate da propriedade informal e sua 

inclusão no sistema da propriedade formal. Entretanto, para seu reconhecimento terá de 

ser provado a demanda social e a necessidade especial. 

A Medida Provisória converteu-se na Lei nº 13.465/17 no dia 11 de julho 

de 2017 após longa tramitação pelo Congresso Nacional e sofrer também veto em 

partes. Mas a importância do seu reconhecimento em nosso ordenamento é gigantesco: 
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concretiza-se aos poucos o direito à habitação. Muito embora estejamos ainda longe de 

uma real efetivação dos direito fundamentais urbanísticos nas cidades, denota-se algum 

avanço na visão do bem-estar do cidadão e da sua inclusão nas cidades. 

Em síntese o direito real de laje coaduna com a funcionalização da 

propriedade prevista constitucionalmente. Visa a não segregação social principalmente 

da classe de baixa renda que são os que mais se beneficiam do direito. Fica 

caracterizado a ampliação do sistema da propriedade formal e remedia em alguns pontos 

a problemática da nossa má distribuição de terras. É um instituto que já estava sendo 

utilizado ilegalmente, e por isso, sendo o costume uma das fontes do direito, a sua 

normatização consubstancia ainda mais o direito à cidade para os brasileiros. 
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4. PRAGMATISMO DO DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE NA REGIÃO 

LAGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE 

PESQUISA EMPÍRICA DENTRO DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS 

 

Deste momento em diante iremos abordar o pragmatismo do direito real 

de Superfície dentro dos limites territoriais da Região Lagos no Estado do Rio de 

Janeiro. O alcance da pesquisa está compreendido entre cidades como: Cabo Frio, 

Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Araruama e São Pedro da Aldeia. 

Primeiro, é preciso registrar que, inicialmente, a metodologia de pesquisa 

adotada foi a de coleta de registros imobiliários ou pelo menos seu acesso dentro da 

jurisdição dos Cartórios Extrajudiciais. Assim, haveria base cabal para que pudéssemos 

desenvolver índices acerca da utilização do direito real de Superfície dentro destes 

Municípios. 

Todavia, ao darmos partida nas pesquisas, observou-se que haveria a 

impossibilidade de se adotar parte desta metodologia. Os motivos são simples: 

dificuldade extrema de conseguir ter contato com os tabeliões, sigilo cartorial, 

impossibilidade do sistema dos cartórios de conseguir pesquisar sobre direitos reais de 

modo geral (o que demandaria que a pesquisa fosse feita de imóvel por imóvel, sendo 

inviável economicamente e requer anos de pesquisas) e por conta da vultosa burocracia 

para os fins pretendidos. 

Nesse diapasão, a pesquisa empírica requereu algumas adaptações de 

modo que fosse mantido o objetivo proposto. Por estar totalmente fora de alcance à 

obtenção de qualquer certidão ou registro de imóveis, a metodologia necessitou 

encaixar-se no único meio ainda possível que foi o de conseguir conversar com os 

tabeliões. A maior dificuldade foi a de conseguir acesso aos tabeliões, sabendo que 

raramente se consegue antever o dia e o horário em que se encontrarão nos Cartórios. 

Dessa forma então a metodologia consistiu em um sistema de entrevista 

com perguntas selecionadas e específicas sobre o pragmatismo do direito real de 

Superfície e qual a visão dos próprios tabeliões sobre sua cooperação com a função 

social da propriedade. 
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O propósito aqui apresentado tem vertentes no Direito Civil 

funcionalizado, ou seja, observando e cumprindo com os ditames constitucionais tendo 

como objeto de estudo o direito real de Superfície na qualidade de importante 

instrumento de política urbana na promoção da funcionalização socioambiental da 

propriedade nas urbes. 

Sabendo das principais características e aplicações do direito real de 

Superfície, apresentado tanto pelo Código Civil de 2002 quanto pelo Estatuto da Cidade 

de 2001, podemos entender a sua capacidade tanto na teoria quanto na prática acerca do 

desenvolvimento da concessão. 

O motivo precípuo de se avaliar seu pragmatismo social se justifica pela 

sua inclusão na qualidade de instrumento político de desenvolvimento urbano com o 

advento da Constituição Federal de 1988. Assim, sendo novidade trazida em ambos os 

regramentos cíveis e urbanísticos, a sua materialização nas urbes é o questionamento 

que faremos nesta parte do trabalho. 

Ainda mais, diante de novos parâmetros basilares constitucionais como a 

Dignidade da pessoa Humana, nos preocupamos em analisar sobre seu conhecimento 

social para além da classe dos bacharéis em direito, imobiliários ou tabeliões. Afinal, o 

direito real de Superfície veio como utilidade urbana para atender toda a sociedade, por 

conta dos seus inúmeros benefícios que satisfazem tanto interesses do proprietário 

individual quanto da coletividade. 

Diante de tal assertiva, é totalmente contraditório o entendimento hoje de 

se legislar sobre conteúdos que não alcançam efetivamente sua finalidade teleológica, 

principalmente, quando estas existem para solucionar questões sociais, mas são 

ineficazes ou simplesmente não são aplicadas por determinado motivo. O próprio 

Supremo Tribunal Federal (MOTA; MOURA, 2016, p. 128-129) já consolidou o 

entendimento que ao abordar as vertentes constitucionais com aspectos transindividuais 

estes devem ser aplicados enquanto direitos constitucionais de aplicabilidade não 

limitada. Deixamos para trás a época da Constituição programática de eficácia limitada. 

A premissa da qual partimos, tendo como delimitação geográfica a 

Região Lagos do Estado do Rio de Janeiro, é de que o direito de Superfície é pouco 

conhecido enquanto um instrumento eficaz a possibilitar a regularização fundiária. O 
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que vem acontecendo é que o conhecimento de suas vantagens concentra-se na classe 

dos próprios operadores do direito, tais como os tabeliões de nota, advogados, juízes, 

acadêmicos jurídicos, dentro outros.  

O resultado é que o instituto não consegue ampliar-se atingindo sua 

finalidade teleológica que é a de alcançar a sociedade em sua totalidade tanto na esfera 

pública quanto privada. Isso trás a tona uma grande problemática, pois a realidade de 

inócuo apenas se concretiza, e isso não é o que se espera de um instrumento que nasceu 

no ordenamento jurídico há apenas 14 anos, partindo de uma visão lógica legiferante. 

Além de que não vem a remediar as problemáticas pelas quais a sociedade brasileira 

vem atravessando nos últimos anos por conta da falta do seu conhecimento que deram 

motivos a sua normatização. Podemos citar a título exemplificativo a crise do direito de 

moradia e sua violação. 

Algumas ponderações demandam ser registradas no presente trabalho 

que foram conclusões quando feitas as pesquisas empíricas. Primeiro, que nosso 

legislador não proporcionou ao instituto a real e merecida regulamentação de que 

merece, tanto que em muitos aspectos deixou alguns de seus efeitos sem a devida ordem 

ou previsão, o que fez com que surgissem algumas dúvidas acerca da sua aplicabilidade. 

Assim, o direito real de Superfície apresenta todo potencial de uma grande ferramenta 

transformadora, porém fica limitado por conta da pouca expectativa que apresentou 

como se depreende da leitura dos dispositivos da concessão. 

Existe projeto de lei 699/2011 do deputado Arnaldo Faria de Sá que 

versa sobre diversas modificações no Código Civil em determinados dispositivos 

objetivando remover essas lacunas, e em especial, trás certa regulamentação equilibrada 

para o direito de superfície. O projeto de lei disciplina principalmente os conflitos 

existentes entre o Código Civil e o Estatuto da Cidade trazendo uma solução. 

Muito embora não seja o projeto de lei ponto a ser discutido no presente 

trabalho, é importante o seu conhecimento sabendo da importância funcionalizante que 

carrega o direito real de Superfície. Muitos doutrinadores, como Flávio Tartuce e 

Rodrigo Reis Mazzei, são a favor da aprovação do projeto que até o atual momento está 

esperando a criação de comissão temporária de mesa. 
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Segundo, o instituto é desconhecido pelo leigo jurídico, ou seja, o 

cidadão que não deixa de ser, no caso do Brasil, qualquer pessoa com exceção dos 

operadores do direito e que, portanto, representa praticamente quase toda a totalidade da 

sociedade. Afinal, quando refletimos, as leis, os direitos, as regulamentações, as 

diversas reuniões e encontros jurídicos, e etc., são todos procedimentos e instrumentos 

em prol social, mas essa mesma sociedade a desconhece como um benefício a seu favor 

já que o Direito tem se apresentado como uma ciência de poucos. Uma alternativa 

eficaz seria caso o brasileiro tivesse tido durante sua escolaridade conhecimento básico 

dos seus direitos assim como os acadêmicos, afinal, sua aplicabilidade é para a 

sociedade e não para um grupo selecionado. Contudo, sabemos que esse não é o foco da 

pesquisa, mas partindo desse paradigma, o conhecimento do direito real de superfície 

acaba ficando restrito e não traduz na função social da propriedade. Este veio para 

contribuir com a função socioambiental da propriedade e consequentemente trazer 

circulação de riquezas e atender mútuos interesses tanto do proprietário quando do 

superficiário.  

Uma solução a ser destacada trazida durante as entrevistas com os 

próprios tabeliões foi de uma maior publicidade e escolaridade jurídica dentro dos 

cartórios extrajudiciais, pelos próprios agentes imobiliários e até mesmo pela própria 

mídia virtual, todos com intuito de conscientizar a sociedade de um modo a usufruir 

melhor as possibilidades imobiliárias que oferta a concessão. 

Ademais, há certos preconceitos edificados socialmente quando 

determinados institutos não são usualmente utilizados. Isso resulta na consolidação da 

inutilização do direito pelo particular e tende a cair em ociosidade legal. 

A seguir o desenvolvimento do trabalho abordará o pragmatismo 

socioambiental consolidado pelo direito real de Superfície em cada município 

componente da Região Lagos do Estado do Rio de Janeiro. 

4.1. Cartório do 1º ofício de Cabo Frio 

 

No município de Cabo Frio a pesquisa empírica realizou-se no dia 08 de 

novembro de 2016 no Cartório do 1º Ofício sito à Rua Florisbela Pena, nº 105, Braga. O 
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primeiro contato efetivo se consolidou com o tabelião substituto Doutor Valestan 

Milhomem da Costa que de início demonstrou grande interesse pelo objeto de estudo. 

Segundo o tabelião Costa, na cidade de Cabo Frio, os direitos reais de 

gozo e fruição como, por exemplo, usufruto e habitação, são comuns de serem 

registrados nas matrículas dos imóveis com maior frequência. Entretanto, quando o 

assunto a se tratar é diretamente o direito real de Superfície não há no município um 

único imóvel sequer que tenha registro do uso da concessão. Nas palavras do tabelião o 

direito real de Superfície é quase que “inexistente” dentro dos limites da competência 

cartorial do 1º Ofício. 

Quando questionado sobre o conhecimento social acerca do direito real 

de Superfície enquanto ator participativo junto aos demais instrumentos de política 

urbana foi respondido que seriam poucas as pessoas que realmente sabem o que é um 

direito real de Superfície. Isso porque é um direito muito estudado na área do Direito 

das Cidades e, portanto, de maior intimidade entre os bacharéis em Direito do que pela 

própria sociedade. 

Além disso, os advogados são quem representam a classe defensora dos 

brasileiros judicialmente e extrajudicialmente. Significa dizer que seriam os 

responsáveis, em muitas situações, de assessorar seus clientes em lides envolvendo 

questões sobre função social da propriedade e até mesmo possessórias. O direito real de 

Superfície mostra-se como um agente que atende os interesses tanto individuais quando 

sociais e que poderá ser visto como parte da solução contra a propriedade inutilizada 

que tem sido grande alvo dentro do município de Cabo Frio e, consequentemente, 

impedindo a concretização da temida figura constitucional da desapropriação 

compulsória sancionatória. 

O tabelião Costa acredita que o direito real de Superfície trouxe como 

principal benefício social a questão econômica. Devido a sua vasta experiência de anos 

exercendo a função de tabelião é dito que hoje dentro dos Cartórios há uma grande 

preocupação com a função social da propriedade e em sua visão o caráter econômico é o 

que mais se evidencia dentro da utilização do direito real de Superfície. 

Durante a entrevista, foram suas palavras a se tratar sobre o viés 

econômico: 
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Hoje há uma preocupação com a função social da propriedade. 

Então, quando você tem um imóvel, por exemplo, que não é 

explorado ou um terreno que não tenha nenhuma utilização... 

Então a função social dele está sendo deixada de lado, não está 

sendo utilizada nem explorada. Este instituto veio possibilitar 

isto. A pessoa não precisa comprar um terreno... Ou a pessoa 

não precisa se desfazer do seu terreno. Ambos podem fazer uso 

do potencial econômico dessa propriedade. Um, titular da 

propriedade, cedendo esse direito podendo ser onerosamente 

ou gratuitamente; e o outro podendo utilizar aquele espaço 

para construção de uma escola, um hospital, empreendimento 

comercial ou residencial. É de extrema relevância dentre desse 

contexto da função social da propriedade que está contemplada 

na Constituição Federal e também no Código Civil Brasileiro. 

Com certeza é um instituto que tem utilidade para a sociedade. 

Outro ponto relevante suscitado durante a entrevista foi o questionamento 

sobre a aplicação pragmática da concessão e sua disciplina pelo legislador. Como 

resposta foi dito pelo tabelião Costa que em sua visão não haveria qualquer necessidade 

de se disciplinar o direito de Superfície em dois regramentos nacionais. Por este motivo 

é que hoje se tem as divergências doutrinárias, mas a essência e a finalidade do direito é 

a mesma em ambos. Muito embora fique evidente que um ordenamento preveja 

alternativas distintas do outro é preciso que em ambos se aplique a interpretação 

sistêmica constitucional que é a possibilidade de proporcionar as pessoas liberdade de 

transacionar seus direitos de forma livre. 

A opinião do tabelião Costa é de que não deveria o legislador limitar 

direitos disponíveis como o é o direito de propriedade, pois que atingiria o direito de 

liberdade das pessoas. Contudo, prezando pela segurança dos proprietários e dos 

terceiros acredita que deveria haver algumas solenidades sim como é o caso da escritura 

pública, pois erradicaria a clandestinidade e promoveria a publicidade. Por fim, é o 

direito de Superfície caminho eficaz dentro da sociedade capaz de promover a 

Dignidade da Pessoa Humana quanto a propriedade funcional que é espelhada em nosso 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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4.2. Cartório do 1º Ofício de São Pedro da Aldeia 

 

Na cidade de São Pedro da Aldeia a coleta de dados foi realizada no 

Cartório do 1º Ofício no dia 10 de outubro de 2017. Compareceu neste dia o tabelião 

titular, Eufrásio Gonçalves de Mello, quem participou respondendo todas as perguntas 

formuladas acerca do direito real de Superfície. 

O tabelião Eufrásio, como preferia ser chamado, alegou que durante toda 

sua vasta experiência cartorária e de vasto tempo como tabelião, atuante antes mesmo 

da vigência do Código Civil de 2002, nunca registrou um único direito real de 

Superfície. Diferente dos demais outros direitos reais de gozo e fruição como usufruto 

ou habitação, direitos reais mais comuns por conta do direito sucessório ou familiar. 

Demonstrou também grande surpresa por estar havendo uma coleta de 

dados sobre direito real de superfície, que é apenas de conhecimento do mesmo por 

conta dos pré-requisitos de atualização legislativa dos tabeliões de notas pós-vigência 

do Código Civil de 2002 e as mudanças provenientes da Lei de Registros Públicos. 

Ainda, esclareceu o tabelião Eufrásio que acredita fielmente que o direito 

real de Superfície não é um direito que a sociedade domine, embora consinta que esta 

seja destinação chave daquela. Tanto o é verdade que durante a pesquisa o tabelião fez 

questão de perguntar a um funcionário do cartório próximo sobre o que era direito de 

Superfície, em resposta o funcionário não soube explicar do que se tratava. 

Complementou ainda, disse que não apenas o direito real, mas todos os demais direitos 

reais de gozo e fruição, não são de praxe do dia a dia social e, portanto, são restritos 

apenas à classe dos estudiosos do direito e imobiliários, isto é, aqueles considerados 

importantes elos entre a sociedade e o acesso aos benefícios desses direitos “sociais”. 

A grande característica suscitada pelo tabelião Eufrásio sobre o direito 

real de Superfície também foi sua importância econômica. Primeiramente, acredita que 

o uso do direito implicaria em possível oferta de emprego e de movimentação e 

circulação de bens e serviços, posto que demandaria o uso a construção ou plantação em 

propriedade não edificada. Segundo, atenderia mútuos interesses, tanto do nu-

proprietários quanto do superfíciário. Quando questionado sobre a possibilidade do 

direito real de Superfície ser usado como possível solução face a expropriação 
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compulsória sancionatória constitucional, foi respondido que seria uma forte 

possibilidade para aqueles que não conseguem ou edificar compulsoriamente nem 

parcelar seus imóveis, entretanto nunca teve conhecimento de alguém que decidiu pelo 

seu uso. O tabelião Eufrásio registra na entrevista que deve ser explicado o direito com 

muita cautela, pois à primeira vista pode o direito se mostrar desvantajosa diante do 

proprietário que pode concluir que o direito influirá em cerceamento apenas da sua 

liberdade, sem ao menos pesar os pros e contras na balança. 

Quando levantamos durante a entrevista a aplicação da legislação e suas 

divergências doutrinárias foi dito que no Cartório do 1º Ofício o tabelião titular e a 

substituta, Izinete Rangel Leite, são extremamente legalistas. Não há qualquer 

relevância no levantamento de divergências doutrinárias dentro do labor praticado por 

ambos. Para registros de direitos reais são observadas estritamente a forma prescrita em 

lei, caso haja entendimento pela má elaboração legal ou não o Cartório seguirá os 

informativos ou portarias expedidos pela Corregedoria do Tribunal da Justiça. O 

tabelião Eufrásio entende que as dúvidas sejam pertinentes na maioria dos casos, mas 

quando a questão importa no pragmatismo é obedecida à prescrição legal. 

4.3. Cartório do Ofício Único de Iguaba Grande 

 

No dia 16 de outubro de 2017 se deu a entrevista com o tabelião titular, 

Maurício Sauerbronn de Mello, agendado desde o mês de agosto durante sua 2º visita. 

Apesar do pedido, não foi concedido permissão de qualquer meio de gravação. Ainda 

assim, a entrevista se realizou com sucesso e satisfez a todas as perspectivas esperadas. 

O tabelião Maurício acresceu em muito a presente pesquisa. No Cartório 

de Ofício Único de Iguaba Grande nunca houve qualquer registro de direito real de 

Superfície, embora já tenha aconselhado seu uso à outros interessados que costumam 

frequentar o cartório extrajudicial. Ainda assim, também não há costume algum de que 

no dito cartório seja registrados demais outros direitos reais de gozo e fruição. 

Evidencia de forma clara a ausência de funcionalização de parte dos direitos reais 

disciplinados no Código Civil de 2002. 

Quando levantada a questão da informatização sobre os benefícios da 

utilização do direito real de Superfície à sociedade iguabense, o tabelião Maurício 
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respondeu que não há meio eficaz que concretize esta utopia. O cidadão desconhece 

seus próprios direitos resguardados constitucionalmente, quem dirá sobre o direito real 

de Superfície. De acordo com sua linha de raciocínio, o direito real de Superfície é 

dispensável na medida em que não há registros seus no campo da jurisdição cartorial. 

Ainda, ratifica que já auxiliou prestando informações sobre a sua 

existência e benefícios aos seus clientes em diversas situações corriqueiras imobiliárias 

do seu dia a dia, mas nenhuma obteve êxito. Há certo receio pelo uso do direito real de 

Superfície por ser inusual. O tabelião Maurício também acredita que o direito pode ser 

visto como solução efetiva face a desapropriação compulsória sancionatória 

constitucional. 

Conforme a coleta de dados junto ao tabelião Maurício, foi suscitado a 

questão da função social da propriedade e sua relação com o direito real de Superfície. 

Não há dúvidas sobre a importância do direito real de Superfície, conforme dito pelo 

tabelião Maurício, e mais, o seu uso acarretará benefícios tanto para as relações privadas 

(proprietário e superficiário) quanto para relações difusas (propriedade e coletividade). 

No final da coleta de dados, o tabelião Maurício explicou sobre as 

divergências doutrinárias e também das legislações urbanistas e civilistas. A atuação dos 

tabeliões não deve ser orientada, ou sequer atingida, pelas divergências doutrinárias. 

Caso não fosse assim, haveria incerteza e dissonâncias nos procedimentos entre os 

cartórios. Essas questões são deixadas para os Fórum e Tribunais de Justiça, que no 

observar do tabelião Maurício, são os mais interessados na busca pela efetivação 

subjetiva da justiça. As questões cartoriais são mais objetivas, devendo ser prescrito 

aquilo previsto em lei, e somente isso. Dessa forma os registros, averbações, certidões, 

etc., estão unificados em todo país, traz segurança para toda a sociedade que necessita 

dos serviços cartoriais.  

Pelo tabelião Maurício, assim como afirmado pelo tabelião Eufrásio do 

Cartório do 1º Ofício de São Pedro da Aldeia, é preciso atender ao que está previsto em 

lei. Se há divergência ou não a aplicação ou sua rejeição deverá partir de atuação do 

próprio legislador. Não há ,portanto, um posicionamento sobre a procedência legislativa 

quando da disciplina do direito real de Superfície. 
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4.4. Cartório do 2º Ofício de Araruama 

 

No dia 17 de outubro de 2017, pela manhã, foi feita com sucesso a coleta 

de informações junto ao tabelião do cartório extrajudicial do 2º Ofício do município de 

Araruama sito à Rua Henrique Macedo Soares, 137 Salas 210/211. O entrevistado foi o 

tabelião titular, Dário Paulo de Sousa Júnior, que tem como seu tabelião substituto, Luiz 

Carlos Oliveira Coutinho. 

Quando questionado sobre sua experiência com o registro de direito real 

de Superfície, o mesmo se mostrou surpreso. Isso por conta da ausência de registro de 

direito de Superfície na jurisdição do cartório do 2º Ofício de Araruama. Acrescentou 

ainda, esclareceu que direitos reais de gozo e fruição são muito incomuns de 

acontecerem.  

O tabelião Dário, antes mesmo de se fazer a segunda pergunta, já a tinha 

respondido durante sua explicação na primeira pergunta. Disse, em síntese, que o direito 

real de Superfície veio como uma alternativa forte frente na busca pela utilização mais 

humana da propriedade. Nesse ponto o que tenta explicitar o tabelião é a função 

socioambiental da propriedade contemplada na Constituição Federal de 1988. 

Continuou falando da sua capacidade econômica e concordou que o direito real, no 

papel de instrumento urbanístico desenvolvimentista, garante atender aos interesses 

tanto do proprietário quanto da sociedade em geral. 

O direito real de Superfície, nos dizeres do tabelião Dário, não são de 

praxe do cotidiano dos tabeliões, pelo contrário, chegam a ser quase que ínfimos ou 

inexistentes. Ao ser questionado sobre qual seria a motivação para essa rara utilização 

foi respondido e confirmado que as próprias pessoas desconhecem tal instrumento de 

política urbana como possibilidade de se evitar futuramente conflitos com a função 

social da propriedade, por exemplo, a desapropriação compulsória constitucional. 

Por fim, questionou-se sobre a forma como nosso legislador procedeu ao 

disciplinar o direito real de Superfície levando em consideração as divergências 

doutrinárias sobre qual legislação aplicar. Em resposta, foi dito que embora haja essa 

discussão doutrinária, ambas as legislações, tanto cíveis quanto urbanísticas, estão 
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vigentes e eficazes, portanto, são aplicadas. Ratifica mais ainda a resposta dada pelo 

tabelião sobre a legalidade estrita seguida pelos cartórios da Região dos Lagos. 

4.5. Cartório do Ofício Único de Arraial do Cabo 

 

Dia 25 de outubro de 2017, realizou-se a coleta de dados junto ao 

cartório do ofício único do município de Arraial do Cabo sito à Avenida Leonel de 

Moura Brizola, nº 10, centro. A participante tabeliã titular, Cristina de Lourdes Lousada 

Ribeiro, foi quem abertamente se dispôs para responder ao nosso questionário e 

contribuir prestando informações para fins acadêmicos. 

Quando questionada sobre a importância do direito real de Superfície e 

qual era a frequência de seu registro dentro da jurisdição do cartório extrajudicial foi 

respondido que não há registros do direito real dentro da circunscrição cartorial. Um 

fato interessante foi o questionamento levantado pela própria tabeliã sobre qual seria a 

finalidade precípua do direito real de Superfície, considerando quase ser inexistente na 

maior parte dos municípios e, quando presente, está relacionado a grandes empreitadas 

Estatais. 

A tabeliã trouxe algumas novidades sobre a questão do direito de 

Superfície no Rio de Janeiro. Há no município do Rio de Janeiro projeto de lei 

complementar nº 96/2015 ainda em tramite na Câmara Municipal de autoria do Poder 

Executivo. Este projeto, que visa exclusivamente a cidade do Rio de Janeiro, tem como 

objetivo a funcionalização socioambiental do direito na coletividade carioca. O mais 

interessante desse projeto é que, como esclarecido pela tabeliã Cristina, ele coloca o 

direito de Superfície na qualidade de instrumento de política de desenvolvimento 

urbano à disposição do Poder Público apenas. Disciplina, portanto, apenas as relações 

superficiárias aonde configure o Estado ou no polo ativo ou no passivo. Por esses 

motivos no Rio de Janeiro o direito de Superfície poderá estar melhor evidente, mas 

limitado à iniciativa do Poder Público. 

Isso respondeu a segunda pergunta feita sobre o conhecimento das 

pessoas do instituto urbanístico. De fato, as pessoas não utilizam o direito, no máximo 

apenas o Poder Público. Quando o assunto é o particular, há ainda uma grande carência 

de informação dos benefícios do direito real de Superfície. Essa situação já estava 
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prevista quando da elaboração do Estatuto da Cidade, aonde prevê que a função social 

da propriedade somente será efetivada quando houver participação tanto do Estado 

quanto da sociedade. Estamos diante de uma situação complexa na Região dos Lagos, 

pois que nem a sociedade e nem o Poder Público utilizam o direito real. 

A tabeliã Cristina também acrescentou que é de suma importância o 

direito real de Superfície para o direito privado e as relações econômica-sociais. A seu 

ver, o direito veio como importante propulsor dos interesses tanto do proprietário 

quanto do superficiário, resultando inevitavelmente em um benefício à toda 

coletividade, pois que garantida estaria a funcionalização da propriedade. 

4.6. Cartório do Ofício Único de Armação de Búzios 

 

No dia 31 de outubro de 2017, pela manhã, concretizou-se a coleta de 

informações junto ao cartório do ofício único do município de Armação de Búzios. O 

entrevistado foi o tabelião titular, Alberto Danan, que respondeu a todas as perguntas de 

forma bem objetiva. 

Após as cordialidades, foi questionado sobre a existência de registros 

imobiliários versando sobre o direito real de Superfície. Segundo o tabelião Alberto, 

não há qualquer registros em imóveis particulares onde se faça presente o direito real de 

Superfície, não ao menos sabendo dos registros que tem feito. Quanto aos demais 

direitos reais de gozo e fruição, apesar de também não serem muito comuns no dia a dia, 

já houve registros por motivos de interpelações judiciais. Longe dessas situações, não 

há presença alguma da utilização dos direitos reais de gozo e fruição. 

O tabelião Alberto acrescentou mostrando o Plano Diretor do município 

de Armação de Búzios, isto é, a Lei Complementar municipal de nº 13 de 22 de maio de 

2006. Esta lei versa sobre a política urbana desenvolvimentista do município em 

complemento aos ditames federais (Estatuto da Cidade). O interessante é que no Título 

II (dos instrumentos de gestão urbana e ambiental) em seu Capítulo III (dos 

instrumentos de intervenção ou indução urbanística) é dedicada a Seção IV ao direito 

real de Superfície, mostrando a importância atribuída pela Câmara Municipal, enquanto 

instrumentos de desenvolvimento urbano socioambiental. O interessante aqui é de que, 

diferentemente do projeto de lei complementar nº 96/2015 que tramita perante a Câmara 
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Municipal do Rio de Janeiro, esta Lei Complementar de nº 13 foi elaborada para atender 

aos interesses tanto particulares quanto do Poder Público municipal. O objetivo dela é 

promover a funcionalização da propriedade por intermédio de vários instrumentos 

urbanísticos à disposição do proprietário, dentre eles o direito real de Superfície. 

O cartório do ofício único de Armação de Búzios segue o regramento da 

Lei Complementar nº 13, portanto, se porventura houver registros acerca do direito de 

Superfície, será feita à luz da legislação federal, estadual e municipal. A restrição a 

legalidade trilhada pelos cartórios extrajudiciais restou bem evidente na medida em que 

se realizavam as entrevistas. 

O tabelião Alberto também acrescentou dizendo que o motivo de não se 

ter muitas experiências no trabalho com os direitos reais de gozo e fruição é justamente 

pelo fato do seu desconhecimento social. Atestou e chancelou ainda a posição de que o 

direito real de Superfície não apenas consegue atender tanto demandas particulares 

quanto públicas, mas é solução face aqueles que não parcelam nem edificam 

compulsoriamente suas propriedades, sujeitando a famosa sanção compulsória de 

desapropriação, que inclusive vem disciplinada na mesma Lei Complementar de nº 13. 

Quando questionado sobre os benefícios e as contraindicações do direito 

real de Superfície foi respondido que este instrumento só tem pontos positivos, a 

depender de cada situação imobiliária. A característica econômica é o que vai acabar 

sendo o fator decisivo para sua implementação ou não. 

Por fim, o tabelião Alberto esclareceu que as divergências doutrinárias 

não surtem efeitos dentro do labor cartorial. Tudo é feito conforme está prescrito na lei 

vigente e eficaz. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A relevância da pesquisa empírica, da seleção doutrinária e científica 

proposta tem escopo frente ao processo de redemocratização da política urbana 

brasileira. Nesta seara, podemos concluir que alguns vetores se tornaram os 

protagonistas trazendo novos parâmetros urbanos voltados à coletividade, e por isso 

podemos falar de uma passagem, partindo de ideais liberais para implementar uma 

ideologia calcada no interesse coletivo. Para tornar possível esta realidade foi preciso 

focar em direitos que realmente trouxessem uma aplicação pragmática, portanto, hoje 

temos os direitos fundamentais funcionalizantes. 

A Constituição Federal de 1988 abarca uma visão diferenciada e límpida 

do que vem a ser justo e igualitário. Pós-período de Ditadura Militar, apenas a garantia 

do processo de democratização não era o suficiente, assim, a associação da virtude do 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana em todos seus dispositivos acabou tendo 

repercussão bastante positiva. 

A função social, por vezes, teve seu espaço em pequenas parcelas 

legislativas infraconstitucionais. Somente com o advento da Constituição Federal de 

1988 que, pela primeira vez, as vertentes da funcionalização social ganham perspectivas 

constitucionais, isto é, de lei máxima de observância por todas as demais legislações 

infraconstitucionais. 

Desde então, todos os ramos do Direito sofreram transformações na sua 

interpretação. Alguns mais, outros menos, porém todos estão submetidos à Carta Magna 

promulgada em 1988. Em especial, dentre todos eles, o Direito Civil foi um dos que 

mais sofreu com as novas transformações. Antes pautado em visões 

individualistas/liberais e tomando centro de importância legislativa à época com o 

Código Civil de 1916, hoje dá vez à Constituição de 1988 e ao princípio da função 

social. 

Dentre todos os institutos civilistas, a considerada “rainha” destes, a 

propriedade, não mais se viu da mesma forma com o advento do novo Código Civil de 

2002. A partir de agora, a aplicação da função socioambiental da propriedade coaduna 
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com as virtudes do princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Impera o direito da 

coletividade frente ao direito individualista absolutista vigente outrora. 

Essa transformação não se restringe apenas ao campo do Direito, mas 

alcança toda infraestrutura socioeconômica da sociedade brasileira. A propriedade é 

visto como sinônimo de poder e, por tantas vezes, se viu como elemento transformador 

dos sistemas políticos e suas ideologias. Nesse momento, a propriedade passa por um 

processo de releitura e inclusão constitucional, sofre com a despatrimonialização e a 

repersonalização. 

Isso muito influenciou as cidades e suas políticas urbanas. Temos que a 

partir deste momento a propriedade devia cumprir sua função social e, aquela que a 

descumprir, estará sujeita a expropriação compulsória constitucional, instrumento que 

consiste em última alternativa para que atribuída a funcionalização que precede a 

coletividade. O Direito das Cidades ganhou destaque com a edição do Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.275/01) que trouxe um importante papel a nível federal sobre a gestão 

democrática das políticas urbanas. Para se garantir os direitos difusos, principalmente 

àqueles vinculados às urbes, não basta apenas haver prestações positivas e negativas por 

parte do Estado, mas deve ser somada ao papel gestacional urbanístico desenvolvido a 

participação social. Enquanto forma de efetivação dessa funcionalização, ganha 

evidência o direito real de Superfície, parte importante dos instrumentos urbanísticos, 

previsto tanto no Estatuto da Cidade quanto no Código Civil. 

O direito real de Superfície não é novidade frente aos novos parâmetros 

constitucionais. Pelo contrário, chegou a compor projetos de leis como o foi na 

elaboração do Código Civil de 1916 por Clóvis Bevilacqua, mas sem sucesso. Isso 

porque havia incompatibilidade entre o regime individualista absoluto adotado à época 

frente a essência funcionalizante do direito de Superfície. O protecionismo concedido ao 

proprietário chegava a ser dogma e não podia ser limitado por fundamentos em nome da 

coletividade. 

O direito real de Superfície hoje foi chancelado mais de uma vez, diante 

dos novos paradigmas constitucionais, sendo disciplinado primeiramente no Estatuto da 

Cidade em 2001 e, logo após, no Código Civil de 2002. Uma das maiores vantagens do 

direito real de Superfície é que, apesar de não coadunar com o individualismo absoluto 
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imobiliário, vem atendendo a ambos os lados, tutelando os direitos públicos subjetivos 

condicionando-os antes com a efetivação da função socioambiental da propriedade. 

O direito real de Superfície é direito real autônomo e, esta peculiaridade, 

é o que proporciona a possibilidade da existência da denominada propriedade 

superficiária. Atendendo tanto interesses individuais quanto coletivos, o direito de 

Superfície é dotado de dinamicidade, isto é, capacidade de poder sofrer variações e de 

adaptar-se conforme a vontade dos seus agentes. Dessa forma, o instituto urbanístico se 

materializa como um direito complexo, logo, típico instrumento a serviço do processo 

de inclusão social. 

O princípio superfícies solo cedit, com origens no Direito Romano, está 

presente no artigo 1.253 do Código Civil. Apesar de ser regra, é excepcionado com a 

aplicação do direito de Superfície. 

A doutrina diverge sobre alguns pontos quanto à aplicação do direito de 

Superfície, isso se deve ao fato de no Estatuto da Cidade haver determinadas previsões 

não presentes no Código Civil, e vice-versa. Apesar das divergências, tais como: 

temporalidade, alcance, limites, obrigações, e etc., é majoritária a corrente doutrinária 

de que se deve haver uma interpretação sistemática. Não há derrogação do Estatuto da 

Cidade pelo Código Civil, muito menos majora a linha doutrinária que prega que aos 

casos urbanos se aplicará o Estatuto da Cidade e residualmente o Código Civil quando 

omisso a Lei nº 10.257/2001. Ambos os institutos devem obediência à Constituição 

Federal e sua funcionalização socioambiental da propriedade, compatibilizando-os em 

prol do princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

A sua aplicabilidade pode ser determinada a partir de dois prismas: um 

objetivo e outro subjetivo. No objetivo, sua aplicabilidade poderá se dar no solo, 

subsolo ou espaço aéreo. Já no subjetivo, se perfaz nos agentes materializantes, ou seja, 

no superficiário e o nu-proprietário. A sua natureza jurídica é de direito real, porquanto 

está inserido no título dos Direitos Reais do Código Civil/02. 

O direito de Superfície reúne características específicas como a 

transmissibilidade, a função socioambiental da propriedade e a autonomia. Vetores 

condizentes com os novos paradigmas visados pela Constituição Federal de 1988 e que 

o elevam como forte vetor propulsor do desenvolvimento humano da política urbana. 
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Por tudo isso, o direito de Superfície é conceituado como o direito de 

construir ou plantar em solo alheio, constituindo a propriedade superficiária 

paralelamente à propriedade do nu-proprietário. 

O direito real de Superfície, em determinados aspectos, se assemelha 

bastante à posse. O direito de Superfície encontra-se totalmente inserido no plano da 

realidade e, portanto, sua aplicação e seus efeitos devem ser interpretados conforme 

caso a caso. Significa dizer que este instituto acabou sofrendo algumas “evoluções” ou 

“adaptações” por consequência da dinamicidade da sociedade e suas constantes 

mudanças socioeconômicas. 

Dentre essas novas tendências, temos seu desdobramento no chamado 

direito de Superfície simples. É a possibilidade de conceder direito alheio de construir 

ou plantar sobre propriedades onde já existam edificações ou plantações. O 

posicionamento hoje é de que será possível sua concretização sabendo que o caso 

consistirá em benfeitorias realizadas pelo superficiário, isto é, consolidada está a 

propriedade superficiária. 

O direito de Superfície de segundo grau também é uma adaptação do 

direito de Superfície e passa a ser discutida pela doutrina. Ficou conhecido a partir do 

desdobramento pragmático que evidenciou o instituto, principalmente, a partir das 

favelas brasileiras. O direito real de laje, ou direito de segundo grau, concretiza a 

dinamicidade do instituto. Diversas são as correntes doutrinárias sobre este assunto e 

acabou sendo objeto de discussão na VI Jornada de Direito Civil do ano de 2013, onde o 

Enunciado 568 tentou por um fim nas divergências reconhecendo o direito real de laje. 

A lei nº 13.465/17, promulgada no dia 11 de julho de 2017 pelo 

Congresso Nacional, de autoria do Presidente da Republica Michel Temer, elevou o 

direito real de laje reconhecendo-o a nível federal enquanto propriedade independente. 

A finalidade aqui foi de trazer maior agilidade, menos burocracia e redução dos custos 

das ações de regularização fundiária urbana no Brasil, renovando o mercado imobiliário 

com novos registros de propriedade, encorajando o acesso ao crédito e sua circulação. 

Tudo se tornou possível porque o direito real de laje, sendo um desdobramento do 

direito real de Superfície, coaduna perfeitamente com a funcionalização socioambiental 

constitucional. 
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Sabendo disso, formulou-se um questionamento: qual o pragmatismo 

alcançado pelo direito real de Superfície hoje? A delimitação geográfica consistiu na 

Região Lagos do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo seis municípios ao todo, e o 

método perfaz em pesquisas empíricas junto aos Cartórios Extrajudiciais. 

O resultado final foi de que em todos os cartórios, conforme dados 

fornecidos ou pelo tabeliões titulares ou substitutos, o direito real de Superfície 

praticamente não existe ou não veio a ser concretizado dentro das jurisdições cartoriais. 

Os tabeliões tem pouca experiência com este direito, até mesmo os mais antigos que 

vivenciaram a vigência do Código Civil de 1916.  

Todavia, pondera-se que o presente estudo limitou-se a estudar o direito 

real de Superfície em seu aspecto formal, ou seja, não chancelando a inexistência 

absoluta dos seus efeitos no plano real. Tanto o é verdade que o direito real de 

Superfície desdobra-se no tempo e no espaço, sendo adaptado pelo dinamismo social, 

resultando no surgimento de outros institutos, por exemplo, como o direito real de laje. 

Outras vezes, pode ser que sua finalidade esteja sendo concretizados por meio de outros 

institutos menos burocráticos, como por exemplo, uma concessão de uso. 

Em suma, o direito de Superfície é essencialmente pragmático. 

Logicamente, o direito visa à função social da propriedade. A conclusão final da 

pesquisa realizada foi de que apesar de se mostrar positivo em muitos aspectos, é 

completamente desconhecido e inutilizado pela sociedade. É preceito do Estatuto da 

Cidade que a funcionalização cabe tanto ao Poder Público quanto à coletividade. 

Chegamos ao impasse da efetivação do direito de Superfície que, no dizer de muitos 

tabeliões entrevistados, seria até mesmo alternativa para evitar-se a desapropriação 

compulsória sancionatória constitucional. Acredita-se que a busca pelo 

desenvolvimento socioambiental urbano tem se solidificado aos poucos desde o 

Estatuto da Cidade e o novo Código Civil. Todavia, o seu crescimento é lento e moroso 

devido às inúmeras propriedades paralisadas hoje e, em contrapartida, ainda persiste 

inúmeras famílias com o direito à moradia violada. São situações aonde poderia se ter 

uma reviravolta com a efetivação do direito de Superfície, instrumento que condiz não 

apenas com a funcionalização da propriedade ou enquanto agente atuante na tutela dos 

interesses coletivos, mas sim essencialmente com a Dignidade da Pessoa Humana. 
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