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RESUMO 

 

 

 

 

 Este trabalho propõe-se a sistematizar as mais recentes inovações sobre os direitos 

reais incidentes sobre a propriedade imobiliária no ordenamento jurídico brasileiro. Para 

tanto, foi fixado um parâmetro temporal de trinta anos, englobando o período de 1° de janeiro 

de 1988 a 1° de janeiro de 2018, para analisar cada um dos direitos reais sobre imóveis 

introduzidos ou reformulados desde então. Permeando o estudo, ganha destaque a referência, 

sempre que possível, aos propósitos de regularização fundiária, tônica da nova Lei n° 

13.465/17. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. DIREITOS REAIS. 2. REFLEXÕES. 3. PROPRIEDADE 

IMOBILIÁRIA. 4. INTRODUZIDOS. 5. REFORMULADOS. 6. REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 This paper proposes to systematize the most recent innovations on real rights incident 

on real estate property in the Brazilian legal system. To this end, a time parameter of thirty 

years was fixed, covering the period from January 1st, 1988 to January 1st, 2018, to analyze 

each of the real rights over real estate introduced or reformulated since then. Besides that, the 

study is permeated by the reference, whenever possible, to the land regularization purposes, 

tonic of the new Law n ° 13.465/17. 

 

 

 

 

KEY WORDS: 1. REAL RIGHTS. 2. REFLECTIONS. 3. REAL STATE PROPERTY. 

4. INTRODUCED. 5. REFORMULATED. 6. LAND REGULARIZATION. 
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“A Esperança é o único bem real da vida.”  

(Olavo Bilac) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta deste trabalho de conclusão de curso consiste em sistematizar as mais 

recentes alterações acerca dos direitos reais sobre a propriedade imobiliária no ordenamento 

jurídico brasileiro, quer recaiam em bens particulares, quer em bens públicos dominicais. Para 

tanto, estabelece-se um parâmetro temporal de trinta anos, contados retroativamente de 1° de 

janeiro de 2018, para comentar sobre os direitos reais introduzidos e reformulados desde 

então. 

 Frise-se, a partir de já, que a superveniência do Código Civil de 2002 trouxe, 

inevitavelmente, novo tratamento aos direitos reais, na medida em que revogou o diploma 

civilístico antecedente. No entanto, não é o foco destes comentários analisar artigo por artigo 

do revigorado Livro do Direito das Coisas, até porque muitas de suas disposições, embora em 

posição topográfica distinta, simplesmente repetem as contidas no Código Civil de 1916. 

Assim, se propõe a tratar exclusivamente dos direitos reais incluídos ou substancialmente 

alterados pelo Código Civil de 2002, bem como por outros diplomas normativos a eles 

vinculados. 

 Para tanto, inicia-se com breve histórico da propriedade imobiliária, passando pela 

Antiguidade, Idade Média e Modernidade até chegar à Era Contemporânea. Em seguida, 

apresenta-se amplo panorama da propriedade no âmbito do Direito Público – com destaque 

para a evolução de seu tratamento ao longo dos textos constitucionais e para o tema da função 

social – e no âmbito do Direito Privado, especificando sua natureza de direito real, o princípio 

da elasticidade do domínio, a esfera de incidência dos direitos reais de fruição e de garantia, 

bem como seus atributos, características e extensão. 

 Em síntese, dentre os novos direitos reais de fruição, serão abordados a superfície, a 

concessão de uso especial para fins de moradia e o direito real de laje. Prosseguindo, como 

direitos reais de fruição reformulados, serão enfatizados os rumos da enfiteuse e do alcance da 

concessão de direito real de uso. Como direito real à aquisição, dedicar-se-á ao estudo do 

direito do promitente comprador sob a ótica de seu demorado encarte no Código Civil. Por 

sua vez, representando novo direito real de garantia, é de se proceder à análise da alienação 

fiduciária, que passou a incidir sobre bens imóveis. Finalmente, merecem destaque as 

implicações da legitimação de posse e da legitimação fundiária, aqui chamadas de “institutos 

correlatos”, os quais, embora muito se aproximem dos direitos reais, com eles não se 

confundem. 
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 Parte-se da premissa de que o Direito está em constante mutação, como decorrência do 

dinamismo que é próprio das relações sociais. Prova disso são as ininterruptas atualizações de 

obras jurídicas e a notória oscilação jurisprudencial. Assim, justifica-se o presente trabalho 

como tentativa de sistematização das alterações promovidas no campo dos direitos reais 

imobiliários nos últimos trinta anos, com enfoque no ordenamento jurídico pátrio.  

 Nesse sentido, considerando que as mudanças se traduzem em uma constante no 

âmbito jurídico, uma das principais preocupações deve ser com a produção legislativa. Isso 

porque normas jurídicas são editadas diariamente, obrigando o profissional a delas ter ciência 

e, mais do que isso, a saber aplicá-las em conjunto com as já existentes. Nesta pesquisa, 

ocuparão lugar de destaque as alterações promovidas pelos seguintes diplomas legais: Lei n° 

9.514/97, Lei n° 10.257/01, Medida Provisória n° 2.220/01, Lei n° 11.481/07, Medida 

Provisória n° 759/16 e Lei n° 13.465/17. Além disso, outros que tenham pertinência com os 

direitos reais sobre a propriedade imobiliária serão invocados na investigação.  

 Dentre os objetivos do trabalho, o primeiro deles é expositivo, iniciando com a 

apresentação de aspectos históricos da propriedade imobiliária, situando a propriedade no 

âmbito do Direito Público e do Direito Privado e discorrendo sobre os direitos reais sobre a 

propriedade imobiliária. Em segundo lugar, como aspecto inovador da pesquisa, pretende-se 

compartilhar reflexões sobre os novos direitos reais, bem como sobre as reformulações 

daqueles já existentes, buscando contribuir para o desenvolvimento do tema. 

 Como metodologia, proceder-se-á à consulta doutrinária e jurisprudencial com o 

intuito de sistematizar as principais novidades concernentes aos direitos reais incidentes sobre 

o bem imóvel dentro do limite temporal antes anunciado. Dessa forma, as fontes de pesquisa 

consistirão em artigos publicados em revistas e na internet, livros, decisões dos Tribunais 

Superiores e textos legais. Trata-se de trabalho substancialmente teórico, contando com 

bibliografia necessária a uma abordagem satisfatória dos temas selecionados. 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

1.1. A Propriedade Imobiliária na Antiguidade e na Idade Média 

 

 O surgimento do direito de propriedade remonta às origens do próprio indivíduo, 

como algo inato ao ser humano. Mais do que um fenômeno jurídico, trata-se de fenômeno 

social, posteriormente encampado pelo Direito. Como marco fulcral do instituto, é preciso 

apontar a transição do homem selvagem (nômade) para o homem sedentário, fixado a terra. 

Nesse contexto, o poder ideológico do titular da propriedade evidenciou-se com o 

aparecimento dos clãs religiosos, no âmbito dos quais o chefe de família (pater familias no 

Direito Romano) ocupava posição de destaque e liderança sobre os demais ocupantes do 

espaço físico. 

 Interessante notar que os Impérios grego e romano aproximam-se ao associar eventual 

liderança ideológica – e, mais tarde, econômica – ao conceito de propriedade. Prova disso é 

que os jurisconsultos romanos caracterizavam o direito de propriedade como absoluto, 

indisponível, quase uma garantia fundamental. 

 Durante a Idade Média, a noção de propriedade absoluta não se alterou. Pelo contrário, 

foi mantida como mecanismo de perpetuar a divisão social, na medida em que concentrada 

nas mãos dos poucos detentores de poder. Segundo Caio Tácito
1
, a propriedade ganhou um 

contorno jurídico próprio nesse período, in verbis:  

 

Embora o Direito Romano não ofereça um conceito explícito da propriedade, os juristas da 

Idade Média foram colher em fragmento do Digesto o princípio essencial do aspecto 

dominante da senhoria a se exprimir na faculdade de usar, fruir e dispor da coisa como um 

direito subjetivo que se opõe a terceiros, obrigados a respeitá-los (jus utendi, fruendi e 

disponendi). 

 

 Desse modo, a regulamentação do direito fez-se imperiosa, uma vez que a 

concentração de terras era imprescindível à manutenção do poder, tendo sido responsável, 

inclusive, pelo fortalecimento das monarquias absolutistas com o advento da Era Moderna. 

Afinal, o poder e o prestígio dos reis eram diretamente proporcionais à metragem de cada 

reino. A conquista de novas terras e mesmo a usurpação da propriedade alheia representavam 

medidas de revigoramento do poder real. 

                                                           
1
 TÁCITO, Caio. Temas de direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 581. 
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1.2. A Propriedade Imobiliária nas Eras Moderna e Contemporânea  

 

 Influenciados pela ideologia liberal que se espraiou sobre a Europa e a América, a 

partir da transição da Idade Média para a Idade Moderna, os pensadores iluministas passaram 

a questionar, sobretudo ao longo dos séculos XVII e XVIII, a concentração de direitos 

individuais. Pode-se dizer que o Iluminismo, ancorado no racionalismo e no empirismo, deu 

ensejo à criação de duas importantes vertentes para a positivação do direito de propriedade.  

A primeira delas, contratualista, pregava ser o Estado produto da ação racional do 

homem, não do acaso. Para tanto, contou com as contribuições de Locke, Hobbes e Rousseau, 

dentre outros, para os quais o homem era detentor de direitos que o conduziam à vida em 

sociedade. Por outro lado, a segunda vertente, jusnaturalista, reconhecia a existência de 

direitos individuais anteriores não só ao Estado, que deveria respeitá-los, mas à própria 

sociedade, sendo, portanto, prescindível sua positivação. Em um primeiro momento, foi 

Locke quem preconizou os direitos fundamentais que deveriam ser positivados, em uma 

espécie de passagem do estado de natureza para o estado fundado no contrato social.  

Desse modo, pode-se dizer que o direito de propriedade adquiriu contornos mais 

precisos a partir da teoria contratualista. Tal orientação concebe a propriedade, da mesma 

forma que a liberdade, como direito inerente à condição humana, compondo o conjunto 

daqueles que estariam na base da ordem política. Ainda segundo os contratualistas, a 

propriedade integraria o resíduo de liberdade natural que restou ao homem após o sacrifício 

da liberdade em prol da construção do Estado. Para Locke, inclusive, a principal finalidade da 

reunião dos homens em comunidades, sob o governo de uma entidade superior e abstrata, 

seria preservar a propriedade. Sua positivação, entretanto, só veio mais tarde, remontando à 

Constituição norte-americana de 1787, resultado da Convenção de Filadélfia, e à Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.  

A importância mundial deste último diploma revela-se inquestionável, merecendo aqui 

breve comentário. Dentre seus nobres propósitos, é possível apontar a igualdade de todos 

perante a lei; a abolição de títulos de nobreza e outros privilégios, a liberdade de pensamento, 

palavra, associação e culto; a defesa contra a opressão; a abolição de qualquer forma de 

escravatura ou servidão; a inviolabilidade de domicílio; o afastamento do dogma do poder 

divino dos reis; a máxima de que todo o poder emana do povo, a quem cabe a escolha de seus 

governantes por meio de sufrágio universal e, finalmente, para os fins deste trabalho, a 

proteção e respeito à propriedade privada. 
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Como contribuição da Revolução Francesa, positivou, logo em seu art. 2°, que a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem é o fim de toda associação 

política. E mais: deu nome a tais direitos, elencando expressamente a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão. É notório o simbolismo da Declaração, 

fruto de relevante momento histórico. Mais adiante, no art. 17, o texto reconheceu o caráter 

“inviolável e sagrado” do direito de propriedade, do qual ninguém poderia ser privado, a não 

ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigisse, sob a condição de justa e 

prévia indenização, o que nos remete aos primórdios da desapropriação como instituto 

jurídico reconhecido. 

A partir de então, consagrou-se a incolumidade do direito de propriedade, absoluto, 

imprescritível e inalienável, ideia que se perpetuou por várias gerações. Embora esse caráter 

absoluto tenha sido posteriormente questionado, o fato é que a análise das Constituições 

acerca do tema nos conduz a certa flexibilização da propriedade diante do surgimento de 

outros direitos, em especial porque, após as Revoluções Liberais do século XVIII, advieram 

novos fatos históricos que alteraram o paradigma de formulação de direitos fundamentais. 

 A passagem da Era Moderna para a Contemporânea, a partir de 1789, foi marcada 

especialmente pela Revolução Industrial e consequente confronto entre o modelo econômico 

capitalista, dominante na relação entre capital e trabalho no ambiente fabril, e o modelo 

socialista, que ganhava força no Leste europeu com a intensificação dos movimentos sindicais 

e anarquistas. Passou-se a problematizar, então, a antiga ideia de plenitude do direito de 

propriedade, conferindo-se novo tratamento constitucional à temática. Seu caráter, até então, 

absoluto foi, aos poucos, relativizado. A respeito, destaca-se o ensinamento de José Afonso da 

Silva2: 

 

Demais, o caráter absoluto do direito de propriedade, na concepção da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (segundo a qual seu exercício não 

estaria limitado senão na medida em que ficasse assegurado aos demais indivíduos o 

exercício de seus direitos) foi sendo superado pela evolução, desde a aplicação da teoria do 

abuso do direito, do sistema de limitações negativas e depois também de imposições 

positivas, deveres e ônus, até chegar-se à concepção de propriedade como função social, e 

ainda à concepção de propriedade socialista, hoje em crise. 

 

                                                           
2
 AFONSO, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 117. 
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 Em busca das origens desse processo de relativização, como já adiantado, não se pode 

deixar de mencionar as transformações decorrentes da Revolução Industrial e das teorias 

socialistas que se multiplicavam à época. O sucesso da Revolução Soviética de 1917 e a 

consolidação do Estado de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, foram responsáveis pela 

reformulação do conceito de direito de propriedade. 

 Vale destacar que tanto a Constituição mexicana de 1917 quanto a Constituição de 

Weimar de 1919 concederam novo tratamento ao tema, deixando a propriedade de ser vista 

somente como um direito para ganhar cores também de obrigação, no sentido de obrigar seu 

titular a mantê-la. Avançou, ainda, a Constituição portuguesa de 1976, arrolando-a entre os 

direitos econômicos, sociais e culturais – não mais entre os direitos e liberdades individuais. 

 Apresentava-se, portanto, uma nova visão do mencionado direito de propriedade, 

dimensionado, inclusive, como instrumento de trabalho voltado para fins distributivos. E, o 

que é mais importante, com respaldo nos textos constitucionais. Esse modelo pressupunha a 

atuação positiva do Estado por meio de serviços e políticas públicas, não mais se 

conformando com a sua omissão na defesa dos direitos fundamentais. 
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2. A PROPRIEDADE NO ÂMBITO DO DIREITO PÚBLICO 

2.1. O Direito de Propriedade nas Constituições  

 

 Das lições de José Joaquim Gomes Canotilho extrai-se que, embora o conceito 

histórico-universal atribua a toda sociedade politicamente organizada formas de ordenação 

aptas a serem chamadas de “constituição”, referido instrumento é produto da Era Moderna. 

Nesse contexto, a evolução histórica do constitucionalismo brasileiro é marcada por fases 

distintas, conforme a influência de valores políticos, econômicos, ideológicos e jurídicos na 

modelação das instituições em geral – e da propriedade em particular. 

 Na Constituição Imperial de 1824, a concepção clássica da propriedade estava 

associada à ideia de um direito abstrato e perpétuo, ou seja, titulado independentemente de 

seu exercício e sem possibilidade de perda pelo não uso. Adotando explícita postura liberal, 

dispunha o art. 179 da Carta, inserido no Título VIII (“Das disposições gerais, e das garantias 

dos direitos civis, e políticos dos cidadãos brasileiros”), que a inviolabilidade dos direitos 

civis e políticos dos cidadãos brasileiros, cuja base é a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade, mereceria proteção pela Constituição do Império. Especificamente sobre o 

direito de propriedade, o inciso XXII do artigo supracitado o garantia em toda a sua plenitude, 

inclusive mediante previsão de indenização para o caso de uso e emprego da propriedade 

particular pelo poder público. 

Nesse sentido, a noção de propriedade como direito inviolável estava em plena 

consonância com o que dispunha a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, antes mencionada. Isso porque, nos termos do diploma internacional, “a propriedade é 

um direito inviolável e sagrado”, do qual ninguém pode ser privado senão quando o exigir a 

necessidade pública legalmente comprovada, sendo tal privação sempre condicionada ao 

pagamento de prévia e justa indenização, o que se mantém até os dias de hoje. 

 Já sob a égide da Constituição Republicana de 1891, também flagrantemente 

individualista, poucas mudanças se verificaram em termos de garantia da propriedade, 

prevista de forma genérica no caput do art. 72, ao lado dos direitos concernentes à liberdade e 

à segurança individual, extensíveis a “brasileiros e a estrangeiros residentes no País”. O § 17, 

de certo modo, repetia a previsão da Constituição Imperial no sentido de manter-se o direito 

de propriedade em toda a sua plenitude, excetuada a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante prévia indenização. 
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 Foi com a Constituição de 1934, promulgada durante o primeiro Governo Vargas, que 

o individualismo começou a perder espaço, consagrando-se pela primeira vez – ainda que 

indiretamente – a função social da propriedade, contida no Capítulo II, referente aos direitos e 

garantias individuais. No art. 113, § 17, garantia-se o direito de propriedade, “que não poderá 

ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar”.  

Vale observar que a legislação complementar que daria efetividade à vedação do 

exercício da propriedade contra o interesse social ou coletivo jamais foi editada. Entretanto, é 

indiscutível a inspiração nas Constituições mexicana (1917) e alemã de Weimar (1919), ao 

inserir a subordinação do interesse individual ao coletivo e social. Portanto, pode-se afirmar 

que os primórdios constitucionais da tão festejada função social da propriedade remontam a 

momento histórico marcado por uma série de conquistas sociais, apesar de todas as críticas 

que o período possa suscitar. 

Por sua vez, a Constituição de 1937, outorgada logo no início do Estado Novo, 

representou um retrocesso se comparada à anterior. No art. 122, §14, fez apenas menção ao 

direito de propriedade, estabelecendo que seu conteúdo e limites seriam definidos por lei. No 

art. 143, as minas, demais riquezas do solo e quedas d’água foram mantidas como propriedade 

distinta da do solo para fins de exploração ou aproveitamento industrial, tendo sendo 

introduzida a necessidade de autorização federal. A tutela da propriedade intelectual, presente 

desde a primeira edição do texto constitucional (1824), foi esvaziada quase por completo, 

limitando-se o texto a prever a competência privativa da União para legislar sobre os 

privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de 

mercadorias (art. 16, XXI).  

 Prosseguindo, inobstante a diversidade de correntes ideológicas com 

representatividade na Constituinte de 1946, pode-se dizer que as conservadoras prevaleceram 

sobre as socialistas ou progressistas. Destaca Aliomar Baleeiro que a composição social de 

seus membros congregava, predominantemente, titulares de propriedades. “Mais de 90% dos 

constituintes eram pessoalmente proprietários, ou vinculados por seus parentes próximos – 

pais e sogros – à propriedade, sobretudo imobiliária.”
3
 Como percebe o autor, de tal corpo 

coletivo jamais poderia nascer texto oposto à propriedade. 

 Corrigindo imprópria omissão do texto de 1937, a Carta de 1946, em seu art. 147, 

dispôs que a propriedade seria condicionada ao bem-estar social, dando continuidade à 

                                                           
3
 BALEEIRO, Aliomar. BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, p. 51. 
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tendência solidarista inaugurada com a Constituição de 1934. Acrescentou, ainda, que a lei 

poderia promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. O 

preceito representou importante inovação ao prever a possibilidade de desapropriação por 

interesse social, além de caminhar no sentido da justa distribuição e igual oportunidade de 

acesso à propriedade. Passou-se a exigir, de maneira inédita, que o proprietário não apenas se 

abstivesse de molestar os demais, mas também praticasse uma série de atos positivos, levando 

a efeito a exploração econômica do imóvel. 

 No tocante às minas e riquezas do subsolo, não houve grandes alterações. O avanço 

deu-se no campo da propriedade intelectual, com o restabelecimento de sua proteção, 

praticamente restaurando as disposições da Constituição de 1934. 

Por sua vez, a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional n° 01, de 1969, 

elencaram a função social da propriedade como objetivo da ordem social (art. 157, III). Além 

disso, a propriedade assumiu posição de destaque, figurando no art. 153 como direito 

inviolável da pessoa humana, no mesmo patamar dos direitos à vida, à liberdade e à 

propriedade. Pela primeira vez, contou com dupla previsão topográfica, tanto no Capitulo dos 

direitos e garantias individuais quanto no Titulo da ordem econômica e social. 

 A limitação do direito de propriedade em relação às minas e riquezas do subsolo 

repetiu o disposto na Constituição de 1946, inovando ao assegurar ao “proprietário do solo a 

participação nos resultados da lavra; quanto às jazidas e minas cuja exploração constituir 

monopólio da União, a lei regulará a forma da indenização.” Por fim, a proteção à 

propriedade intelectual foi mantida, sem maiores inovações.  

 

2.2. A Propriedade como Direito Fundamental na Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1988 reafirma o direito não só à propriedade privada, como também 

à sua função social, agora no rol dos direitos fundamentais (Título II: “Dos direitos e garantias 

fundamentais”). O badalado art. 5° é lógico e sequencial ao estabelecer, em seu inciso XXII, a 

garantia do direito de propriedade e, logo em seguida, no inciso XXIII, o atendimento de sua 

função social. 

Observe-se que, ao vincular o direito de propriedade ao cumprimento da função social, 

o texto constitucional combate o caráter absoluto e inviolável outrora conferido à propriedade, 

sobretudo frente à necessidade de tutelar outros direitos coletivos, a exemplo do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Ao tratar da ordem econômica e financeira, no Título VII, a Constituição Federal 

elenca, como fundamentos, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, e, como 

função, a existência digna, observados os ditames da justiça social. Dentre os princípios que 

regem a ordem econômica, destacam-se, para os fins deste trabalho, a propriedade privada 

(inciso II) e a função social da propriedade (inciso III).  

A propriedade lato sensu volta a aparecer em diversos outros dispositivos 

constitucionais, a começar pelo caput do art. 5°, que assegura a inviolabilidade do direito à 

propriedade ao lado de outros direitos fundamentais. Mencionem-se, ainda, os arts. 5°, XXIV 

a XXIX, XXX e XXXI; 6°, 20, 26, 170 a 191, 222, 225 e 231. Desse modo, em uma 

conjugação entre liberalismo e socialismo, a Carta de 1988 situou a propriedade como 

liberdade fundamental, sem prejuízo de associá-la ao interesse social e aos valores da ordem 

econômica. 

2.3. Função Social da Propriedade 

 

 Antes mesmo de qualquer referência à função social, surgiram na França, a partir do 

final do século XIX, as primeiras limitações ao absolutismo do direito de propriedade, 

fundadas na teoria do abuso do direito. Dentre os casos que se tornaram notórios, encontram-

se o do proprietário que constrói chaminé com o único intuito de emitir gases sobre o terreno 

contíguo e o do proprietário que erige muro com hastes de ferro com a finalidade exclusiva de 

danificar dirigíveis que partiam do prédio vizinho. Naquelas ocasiões, as Cortes francesas 

proibiram que o direito de propriedade fosse utilizado tão somente com o propósito de causar 

prejuízo a terceiros, sem que adviessem benefícios ao seu titular. Seriam considerados “atos 

emulativos” aqueles movidos pela intenção de lesar interesses alheios. 

 Com o passar do tempo, a teoria da vedação dos atos emulativos foi substituída pela 

teoria finalista: enquanto aquela exigia a prova da culpa (ou elemento subjetivo) do 

proprietário, esta define o ato ilícito em sentido puramente objetivo, impondo limites internos 

e positivos ao comportamento do proprietário e introduzindo o princípio da função social. No 

Direito brasileiro, a aprovação do Enunciado n° 49 pelo Conselho de Justiça Federal 

aproxima-nos da referida discussão, na medida em que “a regra do art. 1.228, § 2°, no Código 

Civil, interpreta-se restritivamente, em harmonia com o princípio da função social da 

propriedade e com o disposto no art. 187 da mesma lei”. Isso porque, ao remeter à análise do 
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elemento intencional, o art. 1.228 mostra-se ultrapassado, devendo ser interpretado em 

conjunto com o art. 187. 

 Conforme já adiantado no primeiro capítulo deste trabalho, a concepção vigente de 

função social da propriedade nasce na Constituição de Weimar de 1919, com a afirmação 

categórica, contida no art. 14, § 2°, de que “a propriedade obriga”. Em termos de ordem 

constitucional brasileira, também se antecipou que a tutela constitucional da propriedade, de 

que trata o art. 5°, XXII da Carta Federal, é imediatamente sucedida pelo inciso XXIII, 

prevendo que “a propriedade atenderá a sua função social”. Mais à frente, a dimensão 

axiológica da propriedade volta a ganhar destaque no art. 170, incisos II e III do Pacto 

Fundamental. 

 Em poucas palavras, pode-se dizer que a função social restará alcançada quando uma 

atividade econômica propiciar, ao mesmo tempo, retorno individual ao proprietário em termos 

de rendimentos e retorno social, pelos ganhos coletivos da atividade particular. 

Redimensionando a propriedade como relação jurídica complexa, é reinserida a velha noção 

de solidariedade, que havia sido esquecida pelos liberais franceses ao se apropriarem dos 

motes revolucionários.
4
 

 Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, a função social não limita o 

exercício da propriedade, mas o conforma. Quer dizer, integra a própria estrutura e substância 

do direito subjetivo, traduzindo-se em uma necessidade de atuação promocional do 

proprietário, a fim de satisfazer seus anseios econômicos sem comprometer as demandas 

coletivas. Vejam-se as lições esclarecedoras de Pietro Perlingieri
5
 sobre a função social: 

 

(...) deve ser entendida não como uma intervenção em ódio à propriedade privada, mas 

torna-se a própria razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um determinado 

sujeito, um critério de ação para o legislador, e um critério de individuação da normativa a 

ser aplicada para o intérprete chamado a avaliar as atividades do titular. 

 

Interessa pontuar que o próprio texto constitucional distingue imóveis urbanos e rurais 

para fins de atendimento da função social. Na forma do art. 182, § 2°, a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor. Por outro lado, a função social do imóvel rural é regulada pelo art. 
                                                           
4
 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSELVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Vol. V. 13ª 

ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 313. 
5
 PERLINGIERI, Pietro, apud FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 

Direitos Reais. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 315. 
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186, o qual, praticamente repetindo a disposição do art. 2°, § 1° do Estatuto da Terra, elenca 

três elementos concomitantes para o atendimento da finalidade agrária: o econômico, o social 

e o ecológico. Quer dizer, a propriedade rural deve conjugar eficiência, uso adequado de 

recursos ambientais e utilidade comum, que favoreça o bem-estar dos trabalhadores.  

Como consequências do descumprimento da função social pelo proprietário de imóvel 

urbano, citem-se o parcelamento ou edificação compulsórios, o pagamento de IPTU 

progressivo no tempo e até a desapropriação-sanção, nos termos do art. 182, § 4° da 

Constituição, cuja redação guarda equivalência com a do art. 8º da Lei n° 10.257/01 (Estatuto 

da Cidade). Além dessas, há a possibilidade de arrecadação pelo Município após três anos de 

abandono, o que se extrai da leitura combinada dos arts. 1.275, III e 1.276 do Código Civil. 

Por óbvio, o ente público, ao assumir a titularidade do bem, deve arcar com o compromisso de 

dar ao bem uma destinação socialmente útil. Em relação ao não atendimento da função social 

rural, é prevista modalidade específica de desapropriação por interesse social, para fins de 

reforma agrária (art. 184 da Carta Federal).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3. A PROPRIEDADE NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO 

3.1. A Propriedade Imóvel como Direito Real 

 

 Extrai-se do art. 1.231 do Código Civil que “a propriedade presume-se plena e 

exclusiva, até prova em contrário”. O dispositivo traduz aquilo que se conhece por princípio 

da exclusividade do domínio, segundo o qual é proibido o estabelecimento de um direito real 

onde já exista outro da mesma espécie. Em outras palavras, tanto o titular do direito de 

propriedade quanto o de outros direitos reais têm exclusividade no exercício dominial. Isso 

porque, por ser o domínio uno e indivisível, é impossível que duas pessoas possam usar, fruir 

e dispor de um bem simultaneamente, a menos que sejam comproprietárias ou titularizem o 

mesmo direito real, caso em que os poderes não perdem a unidade, apesar de seu exercício se 

dar em conjunto por todos os titulares. 

 Além disso, no direito brasileiro, a propriedade (art. 1.225, I do Código Civil) 

apresenta a peculiaridade de ser o único direito subjetivo real de cunho obrigatório. Todos os 

demais direitos reais previstos no art. 1.225 do Estatuto Civilístico resultam da possibilidade 

de o titular da propriedade desmembrar poderes dominiais, constituindo direitos reais sobre 

coisa alheia. É típica da propriedade a relação de pertinência entre coisa e pessoa, ao passo 

que, nos direitos reais sobre coisa alheia, tal relação fica restrita ao direito. 

 No item 2.3 deste estudo, restou demonstrado que, por força do princípio da 

solidariedade (art. 3°, I da Constituição Federal), a relação jurídica proprietária exige que seu 

titular assuma deveres individuais e difusos em face da coletividade. Em outras palavras, as 

ações do titular da propriedade devem ter por norte não apenas satisfazer sua autonomia 

privada, mas também espelhar condutas funcionalizadas socialmente. Entretanto, segundo o 

exposto no subtítulo seguinte, a propriedade não é o único veículo de expressão de relações 

jurídicas no universo dos direitos reais, apesar de ser a mais abrangente dentre as expressões 

de titularidade. O foco do presente trabalho, inclusive, são justamente os chamados direitos 

reais limitados ou direitos reais sobre coisa alheia. Ad cautelam, deve-se deixar claro, desde 

logo, que a exigência de atendimento da função social não está restrita ao direito de 

propriedade, estendendo-se a todos os direitos reais. Afinal, a despatrimonialização e a 

constitucionalização do direito privado repercutem nas mais diversas formas de apropriação 

de bens existentes em nosso ordenamento. 
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3.2. O Princípio da Elasticidade do Domínio  

 

 Embora o direito de propriedade seja caracterizado pela titularidade exclusiva, é 

possível haver cisão dos poderes dominiais em favor de terceiros, o que decorre da chamada 

elasticidade do domínio. A título exemplificativo, se um imóvel é dado em usufruto, a 

propriedade mantém-se una, sem restrições no que se refere à titularidade formal. Por outro 

lado, o domínio fragiliza-se, na medida em que o usufrutuário, temporariamente, recebe os 

poderes de usar e fruir a coisa. 

 Via de regra, o domínio é distendido, amplamente elástico, concentrando-se os 

atributos de usar, gozar, dispor e reivindicar nas mãos do proprietário (art. 1.228 do Código 

Civil). Nesse caso, diz-se que a propriedade é plena ou alodial, entendendo-se por 

alodialidade a condição do imóvel sobre o qual não incidem ônus reais. 

 Por outro lado, o domínio pode sofrer contrações, caso alguns de seus poderes sejam 

destacados para a formação de direitos reais em coisa alheia. Nasce, então, a chamada 

propriedade limitada. Bem dizia o art. 525 do Código Civil de 1916: “é plena a propriedade 

quando todos os seus direitos elementares se acham reunidos no do proprietário; limitada, 

quando tem ônus real, ou é resolúvel”. Malgrado o art. 1.231 do Código Civil de 2002 não 

mais se refira à propriedade limitada, toda vez que houver a imposição de um ônus real em 

benefício de terceiro, a transmissão gratuita da propriedade com cláusula de inalienabilidade, 

ou, ainda, a constituição de uma propriedade resolúvel, ela é considerada restrita. Isso 

significa que, ao se constatar a incidência de qualquer um dos direitos reais (elencados nos 

arts. 1.225, II a VII e IX a XII e 1.361 do Estatuto Civil) sobre o direito de propriedade do 

titular, este está restrito a se comportar como um proprietário sem uso e sem posse, limitando-

se a ser considerado como tal, uma vez que transferiu, gratuita ou onerosamente, direitos 

inerentes ao mais amplo de todos, que se caracteriza pelo poder de fato e de direito sobre o 

bem. 

 Vale destacar que, graças ao princípio da consolidação ou da força de atração, as 

contrações do domínio são transitórias e excepcionais. Após o decurso de certo lapso 

temporal, o titular da propriedade reassume o domínio em sua plenitude, reunindo os direitos 

antes desmembrados. Daí se infere importante conclusão: o ato de constituir direitos reais em 

coisa alheia não reduz a dimensão da propriedade, ou seja, o proprietário permanece com a 

titularidade intacta, embora o domínio seja consideravelmente atingido, já que a faculdade 

desdobrada não estará mais ao alcance do proprietário. Ressalve-se, porém, que parte da 

doutrina não adota a distinção acima referida entre propriedade e domínio, tomando as 
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expressões como sinônimas. Para os fins deste trabalho, considerar-se-á que os chamados 

direitos reais limitados (ou em coisa alheia) decorrem do desdobramento do domínio, 

mantendo-se irredutível o direito de propriedade. 

3.3. A Incidência dos Direitos Reais de Fruição e de Garantia 

 

 Qualificar a propriedade como plena significa que o titular consolida o domínio em 

suas mãos. Por outro lado, no momento em que o proprietário transfere poderes do domínio, 

surge a chamada propriedade limitada, uma vez que convive com outros direitos reais sobre a 

coisa. O fato de ser indivisível e exclusivo não impede que o domínio se desdobre em 

parcelas, em benefício de uma ou mais pessoas. Nascem, então, os ônus reais ou gravames, 

com o consequente esvaziamento do domínio do proprietário. Esse desmembramento de 

poderes recebe o nome de princípio da elasticidade do domínio, conforme examinado no 

subtítulo anterior. 

 Em contraposição à propriedade, comumente se diz que os direitos reais sobre coisa 

alheia são limitados. Em primeiro lugar, a gama de poderes que oferecem a seus titulares é 

reduzida em relação à oferecida ao proprietário. Além disso, enquanto a propriedade 

apresenta-se como perpétua, não havendo que se falar em eficácia limitada no tempo, os 

demais direitos reais são temporários. Observe-se que o usufruto, uso e habitação têm como 

parâmetro a vitaliciedade ou, caso titulados por pessoas jurídicas, o prazo de trinta anos; na 

superfície e no penhor, há o prazo contratual ou legal e, no direito do promissário comprador, 

a temporariedade é de sua própria natureza, apenas para citar alguns exemplos. 

 O Código Civil propõe a segregação em três grupos dos direitos reais sobre coisa 

alheia: direitos de fruição (servidão, usufruto, uso e habitação, além da enfiteuse), direitos de 

garantia (hipoteca, penhor e anticrese) e direito real à aquisição (promessa de compra e venda 

registrada). Em cada grupo, há o destaque de determinados poderes dominais com maior ou 

menor intensidade. Serão analisados, a seguir, os atributos, características e extensão dos dois 

primeiros grupos, em razão de sua maior expressividade. A classificação aqui adotada servirá 

de base para a estruturação do quarto capítulo deste trabalho de conclusão de curso, 

oportunidade em que se discutirão mais detidamente os direitos reais sobre a propriedade 

imobiliária introduzidos ou reformulados na Era Contemporânea. 
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3.4. Atributos, Características e Extensão dos Direitos Reais de Fruição  

 

 Os direitos reais de fruição são aqueles que resultam do desmembramento, em maior 

ou menor grau, dos atributos dominiais de uso e fruição do bem. Em síntese, o proprietário 

experimenta uma redução na sua esfera de domínio na medida em que outrem passa a 

titularizar direito real de fruição sobre bem de titularidade do primeiro. Paulo Lobo (por 

todos) chama os direitos reais de fruição de direitos reais limitados, uma vez que restringem 

algum ou alguns elementos da propriedade – tecnicamente, do domínio. Segundo o autor, os 

direitos reais limitados “podem retirar apenas o uso, como o direito real de uso e a servidão, 

ou o uso e os frutos, como no direito real de usufruto.”
6
  

 Tais direitos formam numeroso grupo de direitos reais sobre coisa alheia, englobando 

enfiteuse, usufruto, uso, habitação e servidão. Atendendo aos objetivos deste trabalho, 

incluímos no grupo, além da enfiteuse (hoje em desuso), a superfície, a concessão de uso 

especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e o direito real de laje – 

questionando, quanto ao último, referida classificação.  

Diferenciam-se dos direitos reais de garantia, tratados no subtítulo seguinte, sob dois 

prismas: quanto ao conteúdo e quanto à função. Primeiramente, os titulares dos direitos de 

fruição recebem, em variados graus, o proveito econômico do bem, visto que sobre ele 

exercem posse direta, suprimindo do proprietário, temporariamente, os poderes de usar e 

gozar da coisa. De modo diverso, os titulares dos direitos de garantia pretendem o próprio 

valor do bem, mediante sua vinculação ao pagamento do débito. 

 Quanto à função, os direitos de fruição são autônomos, dispensando a preexistência de 

outra relação jurídica. A seu turno, os direitos de garantia são claramente acessórios, pois 

pressupõem a existência de uma relação obrigacional cujo cumprimento é por eles 

assegurado. 

 Além disso, os titulares de direitos reais de fruição manterão três ordens de relações, 

segundo as lições de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: relação de dominação sobre o 

objeto móvel ou imóvel (direito real); relação obrigacional com o proprietário que lhe 

outorgou a titularidade do direito e relação obrigacional com sujeito passivo universal, no 

âmbito da qual se contrapõem o dever coletivo de abstenção e o dever individual de 

                                                           
6
 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 238. 



26 
 

funcionalizar o direito real, “harmonizando o seu interesse individual (liberdade) ao interesse 

social exigido pela Constituição Federal (solidariedade)”
7
. 

 Perceba-se que, em se tratando de direitos reais de fruição, é possível abrandar a 

clássica dicotomia entre situações jurídicas reais e obrigacionais, encarando-os como 

situações jurídicas complexas.  

3.5. Atributos, Características e Extensão dos Direitos Reais de Garantia 

 

 Diversamente das garantias pessoais, em que se soma ao devedor um responsável, a 

exemplo do fiador e do avalista, as garantias reais representam a afetação especial de uma ou 

mais coisas do patrimônio do devedor para assegurar o cumprimento da obrigação garantida. 

Paulo Lôbo, com fulcro na lição de Ennecerus, Kipp e Wolff (1971, § 131), anota que o 

direito real de garantia é de “realização do valor da coisa, para se obter certa soma de 

dinheiro, mediante sua alienação”.
8
 

 Quatro são os direitos reais de garantia enumerados no Código Civil: hipoteca, penhor, 

anticrese e alienação fiduciária, que o Estatuto denomina propriedade fiduciária. Com exceção 

do último direito real, regulado pelos arts. 66-B da Lei n° 4.728/65, 1° e ss. do DL n° 911/69 

e 1.361 a 1.368 do Código Civil, aos outros três são aplicáveis os preceitos comuns da teoria 

geral dos direitos de garantia (arts. 1.419 a 1.510). Neste trabalho, a análise dos direitos reais 

de garantia recairá somente sobre a alienação fiduciária e, mesmo assim, sobre bens imóveis, 

incidindo a disciplina particular da Lei n° 9.514/97. O ponto de contato entre as figuras acima 

enunciadas converge para a pretensão de obter o pagamento de uma dívida com o valor de um 

bem vertido exclusivamente à sua satisfação. 

 Dentre as características dos direitos reais de garantia, destacamos a sequela, a 

preferência ou prelação, a excussão e a indivisibilidade (arts. 1.419, 1.421, 1.422 do Estatuto 

Civil e art. 784, V do Código de Processo Civil). Em razão da sequela, o objeto da garantia 

fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação, ou seja, sendo oponível erga 

omnes, o direito real adere à coisa de tal forma que a garantia subsiste ainda que haja a 

transferência da propriedade do bem vinculado ao débito. Já a preferência, restrita ao penhor e 

à hipoteca, assegura ao titular da garantia prioridade em relação ao pagamento dos demais 

credores no que se refere ao produto da venda do bem dado em garantia. A excussão, por sua 

                                                           
7
 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Reais. Vol. V. 11ª ed. São 
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vez, diz respeito à faculdade conferida ao credor de executar judicialmente o débito garantido, 

valendo-se da penhora e da alienação em hasta pública do objeto da garantia. Finalmente, a 

indivisibilidade significa que o ônus real grava a coisa por inteiro e em todas as suas partes, 

ainda que aquela compreenda vários bens. 

 Por outro lado, são princípios básicos dos direitos de garantia a especialização e o 

registro (arts. 1.227, 1.362, IV e 1.424, IV do Código Civil). Segundo o primeiro, os bens 

indicados para garantir a obrigação devem ser determinados, independentemente de 

pertencerem ao devedor ou a terceiros. Já o registro permite que o direito real seja oponível 

erga omnes, servindo também para conferir publicidade e sequela. 
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4. DIREITOS REAIS SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA  

4.1. Novos Direitos Reais de Fruição 

4.1.1. Superfície 

 

Presente em nosso sistema jurídico desde as Ordenações Portuguesas, o direito de 

superfície não foi positivado no Código Civil de 1916 dentre os direitos reais, tendo sido 

reintroduzido somente em 2001, pelo Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257/01 (arts. 21 a 24.). 

Como se sabe, dito Estatuto fincou alicerces no incentivo à utilização do solo urbano e à 

promoção da função social da propriedade, assim como na melhoria da qualidade de vida nas 

metrópoles. Posteriormente, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a propriedade 

superficiária passou a contar com duplo regramento, já que, além de se submeter às normas da 

Lei n° 10.257/01, também se sujeita à disciplina do Código Civil, constante dos arts. 1.369 a 

1.377. 

 A questão que aqui se enfrentará em relação ao direito real de superfície diz respeito 

ao aparente conflito entre a Lei n° 10.257/01 e o Código Civil de 2002. Nesse sentido, indaga-

se: houve revogação parcial do Estatuto pela lei posterior ou ambos permanecem aplicáveis, 

cada qual restrito a seu âmbito de atuação? Apesar do aparente conflito de leis no tempo, 

parece que ambos os diplomas continuam vigentes, a depender dos objetivos por eles 

traçados.  

Quer dizer, caso a concessão do direito de superfície tenha por fim o desenvolvimento 

urbano, deverá pautar-se pelos critérios do Estatuto da Cidade. Por outro lado, caracterizada 

como instrumento voltado a interesses e necessidades privadas, a superfície será regida pelo 

Código Civil. Nesse sentido já se posicionou o Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 93 

da I Jornada de Direito Civil, aqui endossado. 

 Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
9
 contribuem com dois exemplos esclarecedores. 

Na hipótese de um Município conceder terreno abandonado de sua titularidade para que se 

instale um centro de convenções, ou de um particular ceder espaço ocioso no meio urbano 

para a construção de um centro de artes popular, aplicar-se-ão as normas da Lei n° 10.257/01. 

Sob outra perspectiva, caso um proprietário ceda a superfície de seu terreno para que seja 

construída uma pista particular de cooper, ou, ainda, conceda em superfície o espaço aéreo de 

                                                           
9
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ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 609 a 610. 
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sua casa para que o vizinho não perca a vista para o mar, a legislação incidente para regular 

tais situações será o Código Civil. 

 Em relação às peculiaridades do regramento do Estatuto da Cidade quando comparado 

ao do Código Civil, duas merecem ser aqui pontuadas. Em primeiro lugar, dispõe a Lei n° 

10.257/01 que “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 respectivo, atendida a 

legislação urbanística” (art. 21, §1°). Graças a essa disposição, é possível ao Poder Público 

cobrar das concessionárias de serviços públicos um valor pelo uso de seu subsolo ou espaço 

aéreo. Quanto à superfície do subsolo, o Código Civil é restritivo, prevendo que “o direito de 

superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão” (art. 

1369, parágrafo único). 

 No tocante ao prazo, o art. 21 do Estatuto possibilita a constituição do direito de 

superfície por tempo determinado ou indeterminado, ao passo que o Código Civil exige que o 

negócio jurídico seja ajustado por tempo determinado. Nesse ponto, embora a indeterminação 

da Lei n° 10.257/01 não esvazie a essência do instituto – visto que permanece proibida a 

perpetuidade do direito real –, o diálogo das fontes exige a aplicação supletiva do parágrafo 

único do art. 473 do Código Civil, condicionando a denúncia unilateral ao transcurso de um 

prazo razoável, de modo a evitar o abuso do direito. Na elaboração de uma tabela esquemática 

das principais diferenças, na linha proposta por Patrícia Magno
10

, o resultado seria o seguinte: 

 

CRITÉRIO ESTATUTO DA CIDADE CÓDIGO CIVIL 

Natureza jurídica  Direito real 

Aplicação Finalidade urbanística Finalidade não urbanística 

Formas de constituição Contrato solene (RGI); não veda disposição de última 

vontade, usucapião e expropriação pelo poder público 

Prazo Por tempo determinado ou 

indeterminado 

Por tempo determinado 

Objeto Solo, subsolo e espaço 

aéreo 

Solo e espaço aéreo 

Concessão Gratuita ou onerosa 

Tributos Há expressa previsão de Não há expressa previsão, 
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 OLIVEIRA, Patrícia F.C.M.. Direito de Superfície: uma análise comparada no Estatuto da Cidade e no 

Novo Código Civil. Revista de Direito da Cidade, vol.03, nº02. ISSN 2317-7721, p. 10 a 12. 
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que as partes podem 

negociar. 

o que não impede eventual 

acordo. 

Modos de transmissão Inter vivos ou causa mortis 

Na transferência Na omissão da lei, pode ser 

estipulado valor 

É vedada a estipulação de 

valor 

Formas de extinção Advento do termo; 

descumprimento das 

obrigações e desvio de 

finalidade 

Advento do termo e desvio 

de finalidade são previstos 

expressamente 

 

4.1.2. Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia  

 

A concessão de uso especial para fins de moradia é voltada aos imóveis públicos, 

tendo íntima relação com o exercício da função social da posse. Na origem, trata-se de 

contrato de direito público por intermédio do qual o Estado outorga a alguém o direito de uso 

sobre determinado bem público. Diferencia-se do direito de uso previsto no Decreto-Lei n° 

271/67 por se restringir à finalidade única de moradia, ao passo que aquele se satisfaz com 

qualquer ocupação de interesse social. Na essência, tem natureza jurídica de direito real de 

habitação sobre bem público dominial. 

 Introduzida pela Medida Provisória n° 2.220/2001, contava com peculiar requisito 

temporal, visto que só poderiam se beneficiar os que, até 30 de julho de 2001, houvessem 

completado cinco anos de posse sobre terrenos urbanos, atendidos os mesmos pressupostos 

elencados pelo art. 183 da Constituição Federal para a usucapião especial urbana.  

Mais tarde, a Lei n° 11.481/07 foi responsável por sua inserção no rol de direitos reais 

do art. 1.225 do Código Civil, sem, contudo, inaugurar um título específico regulamentando 

os direitos e obrigações decorrentes de sua titularidade. Permanecia aplicável, portanto, o 

modelo jurídico estabelecido pela MP n° 2.220/01. 

Uma vez preenchidos os requisitos dos arts. 1° e 2° da MP n° 2.220/01, o possuidor 

adquire direito subjetivo à concessão, podendo, inclusive, reivindicá-la judicialmente se 

houver indeferimento ilegal ou demora abusiva no exame do requerimento administrativo 

pelo Poder Público. A jurisprudência dos Tribunais estaduais é uníssona, conforme 

exemplificam as decisões a seguir: 
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AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. O juízo de primeiro grau 

entendeu que, em razão do disposto no § 3º do art. 183 da Constituição da República, 

desnecessária a colheita de provas. O dispositivo em comento diz respeito à 

impossibilidade da configuração da usucapião sobre bens públicos, o que em momento 

algum foi pleiteado nestes autos. O que aqui se alega é o preenchimento dos requisitos para 

concessão de uso especial para fins de moradia (Medida Provisória nº 2.220, de 

04.09.2001). O possuidor, em tais casos, tem direito subjetivo à prática do ato, desde que 

preenchidos os requisitos apontados na lei, e por isso mesmo a atuação da Administração 

nessa hipótese é indubitavelmente vinculada, não se lhe permitindo qualquer avaliação de 

mérito quanto à conduta a ser efetivada. A sentença que reconhecer a existência do direito 

tem cunho declaratório, assim como a usucapião. Ambos os institutos podem ser 

reconhecidos como matéria de defesa, justamente por constituírem direito subjetivo do 

possuidor. Não há como subtrair do réu o direito de demonstrar que se enquadra na hipótese 

mencionada, o que só conseguirá através de dilação probatória. Provimento do recurso. (TJ-

RJ - AI: 00161357320098190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, 

Relator: SERGIO CAVALIERI FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2009, DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2009) 

----//---- 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Ação declaratória de concessão de uso especial 

para fins de moradia Município de São Paulo Bem Público MP nº 2.220/01. Particular que 

tem mera detenção do bem público. Não comprovação da satisfação dos requisitos legais 

para a aquisição do direito real de concessão de uso especial para fins de moradia. Sentença 

de procedência da demanda reformada, para a improcedência RECURSO VOLUNTÁRIO 

E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. 1. A concessão de direito especial de uso para 

fins de moradia (CUEM), na forma individual, pode ser, para a Administração Pública, 

obrigatória ou facultativa, observando-se que a primeira é apenas para ocupação de área 

pública urbana desafetada, com outorga da CUEM na própria área, se atendidos todos os 

requisitos legais do art. 1º da MP 2.220/01. 2. A CUEM obrigatória pode ser outorgada por 

sentença, titulando-a judicialmente, ante a recusa ou a omissão da Administração Pública 

(art. 6º da MP 2.220/01), todavia o acesso à via judicial, para fins de reconhecimento do 

direito à concessão de uso especial para moradia, pressupõe o indeferimento ilegal ou a 

demora abusiva no exame do requerimento administrativo pelo Poder Público. (TJ-SP - 

APL: 10016493320148260053 SP 1001649-33.2014.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu 

Amadei, Data de Julgamento: 04/11/2014, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 05/11/2014) 

 

 Recentemente, a Lei n° 13.465/17, no art. 77, ampliou o lapso temporal fixado pela 

MP n° 2.220/01, estendendo a possibilidade de preenchimento dos requisitos até 22 de 
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dezembro de 2016. Cuida-se de indiscutível instrumento de regularização fundiária, mas, nem 

por isso, deixa de ser alvo de inúmeras críticas. Representativo, nesse sentido, é o acórdão 

proferido pelo TJSP a seguir transcrito: 

 

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA - Estatuto da Cidade - 

Pretensão voltada ao reconhecimento do direito de concessão de uso especial de imóvel de 

propriedade do DER para fins de moradia - Improcedência da demanda pronunciada em 

primeiro grau, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 

2.220/01 - Vislumbrada a possibilidade do reconhecimento de inconstitucionalidade 

declarada pelo Juízo a quo - Exigência, entretanto, da instauração do incidente de arguição 

de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, 481, do CPC e do 

enunciado da Súmula Vinculante n" 10 - Determinação de remessa dos autos para o Órgão 

Especial deste Eg.Tribunal de Justiça. (TJ-SP - APL: 994040270351 SP, Relator: Silvia 

Meirelles, Data de Julgamento: 07/04/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 15/04/2010) 

 

 Reconhecendo a possível inconstitucionalidade da MP n° 2.220/01, em especial de seu 

art. 3°, que estende aos Estados e Municípios a concessão de uso especial para fins de 

moradia, a Relatora traz interessante histórico do instituto: 

 

O instituto da concessão de uso especial para fins de moradia encontra sua previsão 

constitucional na regra do art. 183, da Constituição Federal e viria disciplinada nos arts. 15 

a 20 do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01) se estes não houvessem sido vetados pelo 

Executivo em razão de ausência de uma regulamentação mais minuciosa com relação aos 

imóveis públicos. A fim de suprir o referido veto e reconhecendo a relevância da matéria 

para fins de regularizar o instituto, o Poder Executivo comprometeu-se a enviar texto ao 

Congresso Nacional que viesse a suprir as lacunas encontradas na lei e, isto se deu através 

da Medida Provisória n. 2.220/01. A referida medida provisória regulamentou a concessão 

de uso especial para fins de moradia como um direito oponível à Administração, por via 

administrativa ou, em caso de recusa, por via judicial, porém, assegurou este direito apenas 

aos possuidores que, até 30 de junho de 2001, preenchessem os requisitos legais para tanto. 

Porém, por força do disposto no art. 24, inciso I, da Constituição Federal, a competência 

para legislar sobre direito urbanístico é concorrente entre a União. Estados e Distrito 

Federal, incumbindo ao Município, com base em lei federal que fixe suas diretrizes gerais, 

executar a política de desenvolvimento urbano (art. 182, da Constituição Federal). Desse 

modo, fica claro que não pode a União dispor sobre a utilização de bens públicos que 

estejam afetos a outros entes federados, tais como Estados e Municípios, mas apenas 

estabelecer as normas gerais a respeito da matéria, somente lhe sendo possível dispor sobre 

a concessão de uso em relação aos seus próprios bens, eis que cada ente federativo tem 
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competência privativa para legislar sobre seus bens. Nesse sentido, aliás, é o ensinamento 

de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "Não lhe cabe, em consequência, impor aos Estados e 

Municípios a outorga de título de concessão de uso, transformando-a em direito subjetivo 

do possuidor de imóveis públicos estaduais ou municipais. Se a norma constitucional fala 

em título de domínio e concessão de uso é porque deixou a decisão à apreciação 

discricionária do Poder Público titular do bem. A União pode, validamente, impor a 

concessão de uso, como decisão vinculada, com relação aos bens que integrem seu 

patrimônio, mas não pode fazê-lo em relação aos bens públicos estaduais e municipais. 

Fácil imaginar-se o ônus que tal imposição representara para os grandes Municípios, em 

que as favelas invadem espaços públicos desordenadamente e em que teria que ser 

assegurado a todos os invasores outro imóvel urbano ou rural. A aplicação da medida é 

praticamente impossível sem a destinação de recursos públicos a essa finalidade" (in 

"Estatuto da Cidade - Comentários à Lei Federal n. 10.257/2001", Malheiros Editores, 

2002, p. 159). Por conseguinte, emerge clara a possível inconstitucionalidade do art. 3°, da 

Medida Provisória n. 2.220/01 ao garantir o exercício do direito aos ocupantes de imóveis 

públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, eis que a União assim não 

poderia fazê-lo. Além disso, o referido artigo da medida provisória fere o princípio da 

legalidade. Isto porque tal disposição, a par de ferir a autonomia administrativa dos Estados 

e Municípios, ainda impõe pesado ônus sobre os seus patrimônios, diante na necessidade de 

disposição de elevados recursos públicos a fim de dispor outra área aos invasores de 

imóveis públicos, o que afeta gravemente a situação financeira dos entes federados, em 

clara violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00) em razão do 

desequilíbrio orçamentário imposto pela União. (...) Assim sendo, também por este aspecto, 

avulta-se a possível inconstitucionalidade do referido artigo legal no qual se fundamenta a 

pretensão da apelante. Desse modo, vislumbrada a potencial inconstitucionalidade da 

Medida Provisória n. 2.220/01, é caso de se determinar a remessa dos autos ao Colendo 

Órgão Especial, para o exame da matéria relativa à inconstitucionalidade arguida, diante da 

redação do art. 97 da Constituição Federal, 481, do Código de Processo Civil e, também, da 

Súmula Vinculante n° 10.  

 

 Criticando não só o art. 3°, mas o próprio veículo utilizado para a regulamentação da 

matéria, Sérvio Túlio Santos Vieira
11

 aponta que a via legislativa eleita para tratar do direito 

real em referência – a medida provisória – é totalmente inadequada, vez que ausentes os 

requisitos constitucionais da relevância e da urgência. Insatisfeito com a edição da MP n° 

2.220/01, o Presidente da República simplesmente editou outra (a MP n° 759/16, 
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posteriormente convertida na Lei n° 13.465/17) para beneficiar outros indivíduos 

participativos. 

 Além disso, ao estender a concessão de uso especial para fins de moradia àqueles que 

utilizam o imóvel para fins comerciais (art. 9° da MP n° 2.220/01), o legislador teria 

desvirtuado a finalidade do instrumento, qual seja, garantir o direito de o possuidor continuar 

a habitar imóvel público por ele ocupado há mais de cinco anos, até 22/12/2016. Para o 

Professor Sérvio Túlio, apesar de a norma consagrar uma faculdade do Poder Público – ao 

contrário dos arts. 1° e 2° do mesmo diploma –, “no Brasil, muitas faculdades terminam por 

se converter em direito, toda vez que o Poder Público atua com fins eleitoreiros”. 

 A par das críticas, a MP n° 2.220/01 traz, em seu art. 5°, previsão interessante, 

segundo a qual, para aqueles que preencham os requisitos legais em áreas de preservação 

ambiental ou definidas como de uso comum do povo, o Município tem o ônus de efetuar a 

transferência do local de moradia, evitando prejuízos à função social da cidade. Assim, se um 

indivíduo vive debaixo da ponte por cinco anos, a partir da concessão de moradia, converte-se 

de detentor (de bem afetado à coletividade) em possuidor direto de outro bem público, por 

força de contrato com eficácia real.
12

 Trata-se de legítima tentativa de inclusão social. 

4.1.3. Laje 

 

Introduzida pela Medida Provisória n° 759/2016, convertida na Lei n° 13.465/17, a 

nova disciplina do direito real de laje surge para regularizar uma situação de fato presente na 

sociedade brasileira, envolvendo, sobretudo, a população mais carente social e 

financeiramente. É certo que, a partir da regra do art. 21, § 1° do Estatuto da Cidade, ao tratar 

do direito de superfície e abranger a hipótese de sobrelevação, já era possível vislumbrar os 

primórdios do instituto. Entretanto, a lacuna normativa fazia-se evidente, a começar pela 

impossibilidade de regularização registral, com lavratura de escritura pública. Assim, com o 

intuito de assegurar maior segurança nas relações fundiárias, foram introduzidos os arts. 

1510-A a 1510-E ao C.C./02, trazendo minuciosa (mas ainda insuficiente) abordagem do 

tema.  

A questão mais latente no tocante ao novo direito real está atrelada à sua natureza 

jurídica. Parte da doutrina, representada por Guilherme Calmon e Anderson Schreiber, é 

enfática no sentido de conceituar a laje como um direito real sobre coisa alheia, que pode 
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coexistir no sistema com outros institutos, como a propriedade, a superfície e o condomínio 

edilício, os quais, muitas vezes, lhe emprestarão a normativa aplicável a fim de suprir as 

lacunas deixadas pela insuficiente normatização a respeito do direito de laje. Ousa-se 

discordar de tal raciocínio, seguindo a linha sustentada por Nelson Rosenvald. Segundo o 

autor, o direito de laje é nova manifestação do direito de propriedade, não havendo que se 

cogitar de natureza diversa: 

 

Quem discorde dessa asserção, em pleno ano de 2017, provavelmente se refugia no perfil 

oitocentista de uma propriedade monista, ancorada nos estreitos limites do Código Civil, 

apenas viabilizada quando o bem imóvel estiver fisicamente ligado ao solo ou a ele se 

conectar por uma fração ideal. Como evidentemente disso não se trata o modelo jurídico da 

‘laje’, para alguns doutrinadores é mais cômodo perseverar na fórmula artificial das 

dicotomias e direcionar o direito de laje ao território dos direitos reais em coisa alheia. 

 

 De fato, a vigência da Lei n° 13.465/17 ressignifica o direito de propriedade brasileiro, 

a partir da dicotomia entre o clássico “direito de propriedade” e o contemporâneo “direito à 

propriedade”. Isso porque o direito fundamental individual de apropriação de bens e exclusão 

de terceiros, por vezes, entra em confronto com o direito fundamental social garantidor de 

patamar patrimonial mínimo, em um contexto de universalização do acesso à propriedade. 

 O direito real de laje, então, surge como instrumento de regularização fundiária urbana 

sob medida para a realidade brasileira, levando em conta que milhares de pessoas (familiares 

do proprietário originário ou meros desconhecidos, sobretudo em comunidades carentes) 

habitam pavimentos distintos daquele construído sobre o solo. Vale destacar, neste momento, 

que o direito real de laje não se confunde com a simples factualidade da posse. Se a existência 

da posse requer aparência e efetividade, o direito de propriedade (manifestado sob a 

roupagem do direito de laje) traduz vínculo formal de exclusividade entre pessoa e coisa, 

independentemente de exercício de atos possessórios. Ainda com Rosenvald, “mais do que 

uma simbologia, o registro do então fato social da laje como unidade autônoma ‘legaliza’ o 

gueto e converte o ‘outsider’ em membro da cidade formal”
13

. 

 No mesmo sentido, Maurício Mota assevera tratar-se de “propriedade sobre coisa 

própria, falando de propriedade na sua acepção mais forte, na sua acepção mais ampla”.
14
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Superado o princípio superfícies solo cedit, é preciso pensar em propriedade afastada da ideia 

de projeção sobre o solo, admitindo-se que exista propriedade mesmo que não se tenha uma 

fração ideal relativa ao solo onde ela está localizada, como é o caso do direito real de laje. 

Prossegue o autor: “é um direito de propriedade com outra elasticidade dominial. Um feixe de 

poderes próprio e que se adequa ao escopo desse modelo de regularização fundiária urbana”. 

Contrapondo-se aos direitos reais sobre coisa alheia, o direito de laje foi disciplinado 

como unidade imobiliária autônoma, dotada de matrícula própria, com isolamento funcional e 

acesso independente, individualização de encargos e despesas (art. 1510-A, §§ 1° a 6°). Se é 

verdade que existem propriedades não perpétuas (vide a propriedade resolúvel), o fato é que 

inexistem direitos reais sobre coisa alheia com o atributo da perpetuidade, sob pena de 

esvaziamento da função social e alimentação de um “parasitismo ad eternum”.
15

 Prova disso é 

a total perda de espaço da enfiteuse no regime do Código Civil de 2002. 

 Finalmente, valendo-se da pesquisa empreendida por Maurício Mota, parece 

conveniente trazer à tona o primeiro reconhecimento judicial do direito real de laje no direito 

brasileiro, na sentença proferida pelo Juízo de Direito da 26ª Vara Cível da Comarca de 

Recife (Seção B), publicada em 14 de julho de 2017, no bojo das ações de usucapião n° 

0027691-84.2013.8.17.0001 e n° 0071376-44.2013.8.17.0001. Os autores, pai e filha, 

pleiteavam o reconhecimento da propriedade sobre terreno urbano em decorrência do 

exercício de posse mansa e pacífica por mais de dez anos, com justo título e boa-fé. A 

peculiaridade é que o genitor havia cedido parte do terreno para sua filha, tendo decidido o 

magistrado pela procedência do pedido de usucapião da propriedade movido pelo pai, mas 

não o da filha sobre o terreno menor, por ser esta uma posse derivada. In verbis:  

 

Com relação à segunda Ação, observo que a autora pugnou também pela declaração da 

usucapião da parte que lhe foi cedida pelo seu genitor, casa 743-A, tendo a ação sido 

instruída como tal, inclusive com a citação das fazendas, confinantes, eventuais 

interessados, além da audiência de instrução para provar a regularidade da posse e o 

decurso do tempo. 

No entanto, observo que não faz jus a autora à declaração da prescrição aquisitiva. 

É sabido que o instituto da usucapião pressupõe aquisição originária da propriedade, o que 

não ocorreu no presente caso. 

Dos fatos narrados e documentados, verifico que a autora adquiriu a posse do imóvel do seu 

genitor, por meio de cessão, que à época da negociação já era proprietário da casa 743, uma 

                                                           
15

 ROSENVALD, Nelson. O direito real de laje como nova manifestação de propriedade. In: 

<https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2017/09/14/O-direito-real-de-laje-como-nova-

manifesta%C3%A7%C3%A3o-de-propriedade>. Acesso em 08/8/18. 
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vez que a sentença de usucapião é meramente declaratória. Nesse sentido, a referida posse é 

derivada, sendo evidente a relação negocial existente entre o cedente e a cessionária, de 

forma que a usucapião é via inadequada para regularizar a propriedade. 

 

Entretanto, reconhecendo a existência de um instrumento negocial, o juiz reconheceu à 

filha o direito real de laje, nos termos do art. 1510-A do Código Civil, devendo o imóvel 

cedido ser registrado com matrícula própria: 

 

Desta feita, tendo havido a cessão do Sr. José Carlos da Silva da casa 743-A em favor da 

sua filha, Ladyane, autora da segunda ação, devidamente registrada em cartório, há que ser 

reconhecido o seu direito de laje, devendo o bem possuir registro próprio e dele podendo a 

autora usar, gozar e dispor. 

(..) 

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de usucapião de formulado na ação de 

usucapião nº 0071376-44.2013.8.17.0001, ao tempo em que reconheço o direito de laje da 

casa 743-A à autora, nos termos do art. 1.510-A do Código Civil, devendo o imóvel 

referido ser registrado com matrícula própria, pagos os impostos e emolumentos e 

respeitadas as formalidades legais.  

 

 Tendo em vista a proposta deste trabalho, uma última distinção faz-se necessária, qual 

seja, entre o direito real de laje e a chamada superfície em segundo grau, por sobrelevação ou 

infrapartição. Sob o aspecto estrutural, a superfície é propriedade resolúvel (art. 1375 do 

Código Civil), particularizada pela suspensão automática dos efeitos da acessão pela qual o 

implante realizado sobre o solo (sem matrícula autônoma!) será de titularidade do construtor 

durante o prazo negociado. Esgotado esse prazo, o direito real é cancelado. Ao contrário, o 

direito real de laje é propriedade perpétua, com nova matrícula no Registro Geral de Imóveis. 

Já sob o aspecto funcional, a superfície ganha importância no âmbito de investimentos 

econômicos que exploram propriedades ociosas ou, ainda, na potencialização da função social 

das cidades, com o exercício de atividades lucrativas por particulares. Por sua vez, o direito de 

laje consiste em mecanismo de democratização da propriedade, proporcionando acesso à vida 

digna. 
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4.2. Direitos Reais de Fruição Reformulados 

 

4.2.1. Novos Rumos da Enfiteuse sobre Bens Particulares e sobre Bens Públicos 

 

No Livro Complementar das Disposições Finais e Transitórias, o art. 2.038 do Código 

Civil de 2002 veda a constituição de enfiteuses e subenfiteuses particulares, a partir da sua 

vigência, ocorrida em 11 de janeiro de 2003. Ainda que, em respeito às situações jurídicas 

consolidadas na vigência do Código Civil de 1916, tenham sido preservadas as enfiteuses 

levadas a registro, o fato é que o legislador caminhou no sentido de suprimir a enfiteuse do 

ordenamento privado, talvez pelo estereótipo a ela associado em um ambiente até então 

avesso à ideia de função social, no qual a inércia do enfiteuta não era desencorajada pelo 

sistema. 

 Além de imóveis particulares, o aforamento também tem como objeto terrenos de 

marinha (bens da União, de que trata o art. 20, VII da Constituição Federal). Ao entrar em 

vigor o Código Civil de 2002, parte da doutrina criticava a opção do legislador de não 

extinguir a enfiteuse sobre terrenos de marinha, haja vista que o art. 2.038, § 2° mantém o 

direito real com esteio na legislação especial, perdendo a oportunidade de transferir a 

propriedade de tais bens aos particulares que adimplissem suas obrigações anteriores perante 

a União Federal. 

 A Lei n° 13.465/17 atendeu em parte às objeções formuladas pela doutrina quanto à 

continuidade das enfiteuses sobre terrenos de marinha ao acrescentar o art. 16-A à Lei n° 

9.636/98, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens 

imóveis de domínio da União. Segundo o novo regramento, para os terrenos submetidos ao 

regime enfitêutico, ficam autorizadas a remição do foro e a consolidação do domínio pleno 

com o foreiro mediante o pagamento do valor correspondente ao domínio direto do terreno. A 

novidade é que a aquisição dos imóveis em regime enfitêutico passa a ser direito potestativo 

do foreiro, independentemente do prazo de constituição, na forma do § 4° do artigo acrescido. 

Quer dizer, apesar de formalmente permitida a constituição de novas enfiteuses sobre terrenos 

de marinha e acrescidos, resta facilitada sua extinção, bastando a manifestação de vontade do 

foreiro. 

 Tratando de questões peculiares relativas à enfiteuse sobre bens públicos, tais como 

possibilidade de usucapião do domínio útil, direito de resgate anterior à vigência da Lei n° 

13.465/17 e direito de preferência, considera-se pertinente a citação do seguinte julgado: 
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APELAÇÃO CÍVEL E AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. JULGAMENTO 

CONJUNTO. DISCUSSÃO DE FUNDO: RESGATE DE ENFITEUSE CONSTITUÍDA 

PELO MUNICÍPIO DE OLINDA SOBRE OS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE. 

VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DIRETO DA ÁREA EM FAVOR 

DE QUEM HAVIA ADQUIRIDO, POR USUCAPIÃO, O SEU DOMÍNIO ÚTIL. 

INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR/APELANTE. APELO 

DESPROVIDO. DEMANDA CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Resumindo 

o contexto fático sobre o qual se assenta a lide, tem-se que o Município de Olinda - detentor 

do domínio direto sobre imóveis em questão - negociou em duplicidade o resgate da 

enfiteuse constituída sobre tais bens: em um primeiro momento, negociou com o 

empresário individual Edson Gomes Negócios Imobiliários; posteriormente, transacionou 

com Nevani Lourenço da Costa, pessoa física que havia adquirido, mediante usucapião, o 

domínio útil da área. 2. Examinando os autos, vê-se que a propriedade dos imóveis em tela 

era do Município de Olinda, que sobre eles constituiu o direito real de enfiteuse, que, em 

algum momento, teria sido exercido por Edson Gomes Negócios Imobiliários. 3. Tendo 

presente a nota da impenhorabilidade dos imóveis públicos, este Tribunal reconheceu a 

favor de Nevani Lourenço da Costa a aquisição - por usucapião - apenas do domínio útil 

sobre tais bens, de modo que o domínio direto permaneceu, portanto, sob a titularidade do 

Município de Olinda (cf. Ap nº 0134126-6). 4. Constata-se, portanto, que a ação de 

usucapião não se dirigiu contra o Município de Olinda, mas sim contra aquele tido como 

enfiteuta, que, deixando de exercer os direitos relacionados ao domínio útil, permitiu que 

transcorresse o prazo da prescrição aquisitiva. 5. De fato, Nevani Lourenço da Costa litigou 

contra Edson Gomes Negócios Imobiliários e, proclamada vencedora mediante acórdão 

transitado em julgado em 22/05/2010, adquiriu por usucapião o domínio útil dos imóveis. 6. 

Assim, conclui-se, em primeiro lugar, que Edson Gomes Negócios Imobiliários não poderia 

figurar em "escritura pública de venda e compra do domínio direto de imóvel territorial 

urbano" como "titular dos direitos aquisitivos incidentes sobre o domínio útil do terreno em 

apreço", posto que, àquela época (22/03/2011), já tinha conhecimento de que o domínio útil 

dos imóveis pertencia, por força de decisão judicial de natureza meramente declaratória, à 

Nevani Lourenço da Costa. 7. Em outras palavras: Edson Gomes Negócios Imobiliários 

assumiu, perante o Município de Olinda, condição que sabia não ostentar, haja vista a 

existência de decisão transitada em julgado, cujo teor reconhecia a outra pessoa (Nevani 

Lourenço da Costa) o direito ao domínio útil sobre as áreas negociadas. 8. Além disso, 

observe-se que o detentor do domínio útil do imóvel aforado tem, além do direito 

(potestativo) de resgatar a enfiteuse (desde que cumpridas as exigências legais para tanto, 

conforme o art. 693 do Código Civil de 1916, aplicável à espécie), o direito de preferência 

quanto à aquisição do domínio direto, para o fim de consolidar a propriedade sobre o bem 

(v. art. 684 do CC/1916). 9. Nessa esteira, o Município de Olinda sequer poderia pretender 

transferir o domínio direto sobre os imóveis sem dar prévio aviso a Nevani Lourenço da 

Costa, facultando-lhe, assim, o exercício do direito de preferência. 10. No caso, o primeiro 
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contrato - firmado pelo Município de Olinda e por Edson Gomes Negócios Imobiliários - 

não tinha aptidão para gerar efeitos jurídicos válidos, seja porque, àquela época, o 

empresário Edson Gomes Negócios Imobiliários não detinha o domínio útil dos imóveis em 

lume (apesar de constar informação em sentido contrário nas respectivas escrituras 

públicas), seja porque o Município de Olinda sequer poderia pretender transferir o domínio 

direto sobre os bens sem que antes facultasse a Nevani Lourenço da Costa (usucapiente do 

domínio útil) o exercício do direito de preferência de que trata a legislação civil de 

regência. 11. A invalidade está, enfim, no primeiro contrato firmado pelo Município de 

Olinda (não é possível ao particular resgatar enfiteuse que já não detém), e não no segundo. 

12. Apelo desprovido. 13. O juízo de improcedência em relação à pretensão da 

autor/apelante no processo principal (agora confirmado nesta sede recursal) projeta efeitos 

sobre a medida cautelar proposta, descaracterizando o requisito da verossimilhança exigido 

para a concessão da tutela acauteladora. 14. Julgado improcedente o pedido formulado na 

Ação Cautelar nº 0399269-8. (TJ-PE - Cautelar Inominada: 3992698 PE, Relator: Francisco 

José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 05/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 18/05/2016) 

4.2.2. O Alcance da Concessão de Direito Real de Uso 

 

A concessão de direito real de uso tem origem no Direito Administrativo, mais 

especificamente no Decreto-Lei n° 271/1967, que, no art. 7°, “institui a concessão de uso de 

terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, 

como direito real resolúvel, para fins específicos”. Estes fins são anunciados no mesmo 

preceptivo legal, observando-se que se dirigem à regularização fundiária de interesse social, 

urbanização, industrialização, edificação, ao cultivo da terra, aproveitamento sustentável das 

várzeas, à preservação das comunidades  tradicionais e seus meios de subsistência ou a outras 

modalidades de interesse social em áreas urbanas. A concessão foi inserida entre os direitos 

reais do art. 1.225 do Estatuto Civilístico pela Lei n° 11.481/07, sendo revigorada com o 

advento da Lei n° 13.465/17. O direito real em análise não se confunde com a concessão de 

uso, contrato de natureza exclusivamente obrigacional. 

Diversamente da concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de 

direito real de uso pode recair sobre imóveis públicos ou particulares, prestando-se aos 

sobreditos fins. Entretanto, não se pode negar que os institutos apresentam pontos de contato. 

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a 

partilha dos direitos de concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel público, por 

sua expressão econômica. Para Luís Felipe Salomão, a repercussão patrimonial da concessão 
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de uso de bem público, para fins de meação, não pode ser afastada. Segundo o Ministro da 

Corte Federal, “ainda que seja realizada de forma gratuita, é caracterizada por conferir ao 

particular aproveitamento do valor de uso em situação desigual em relação aos demais 

particulares, gerando proveito econômico ao beneficiário”. A propósito, a ementa: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE CONCESSÃO DE USO DE BEM 

PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 

1. Na dissolução de união estável, é possível a partilha dos direitos de concessão de uso 

para moradia de imóvel público.  

2. Os entes governamentais têm-se valido da concessão de uso como meio de concretização 

da política habitacional e de regularização fundiária, conferindo a posse de imóveis 

públicos para a moradia da população carente. 3. A concessão de uso de bens para fins de 

moradia, apesar de, por ela, não se alterar a titularidade do imóvel e ser concedida, em 

regra, de forma graciosa, possui, de fato, expressão econômica, notadamente por conferir ao 

particular o direito ao desfrute do valor de uso em situação desigual em relação aos demais 

particulares. Somado a isso, verifica-se, nos normativos que regulam as referidas 

concessões, a possibilidade de sua transferência, tanto por ato inter vivos como causa 

mortis, o que também agrega a possibilidade de ganho patrimonial ao mencionado direito. 

4. Na hipótese, concedeu-se ao casal o direito de uso do imóvel. 

Consequentemente, ficaram isentos dos ônus da compra da casa própria e dos encargos de 

aluguéis, o que, indubitavelmente, acarretou ganho patrimonial extremamente relevante. 

5. Recurso especial não provido. 

(REsp 1494302/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017) 

 

Extrai-se que a mesma lógica é aplicável à concessão de direito real de uso, tanto que 

dito Ministro Relator tratou as duas figuras indistintamente, ao afirmar que “parece que há ou 

uma concessão do direito real de uso, ou uma de uso especial para fins de moradia; 

independentemente disso, fato é que a presente concessão concedeu à família dos 

demandantes o direito privativo ao uso do bem”. 

 É possível concluir que a concessão de direito real de uso mescla características da 

superfície e do direito real de uso. Em relação à primeira, a semelhança diz respeito à 

possibilidade de resolução por desvio de finalidade (arts. 1374 da Lei Civil e 7°, § 3° do 

Decreto-Lei n° 271/67). Aliás, sobre as causas de resolução do direito real aqui tratado, 

transcrevemos julgado bem esclarecedor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 
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REINTEGRATÓRIA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMPROCEDÊNCIA. 

Apelação da sentença que julgou improcedente o pedido contido na reintegração de posse 

proposta pela Urbe em face da ré, sob a alegação de esbulho possessório do imóvel descrito 

na inicial, utilizado como habitação para desabrigados da enchente que assolou aquele 

Município em 2002. Da leitura dos autos, observo que se trata de concessão de direito real 

de uso pela qual o Município transferiu para a ré, em razão do interesse social, o direito de 

uso do imóvel descrito na inicial. Por óbvio que a concessão de uso é um contrato 

resolúvel, no entanto, para que ocorra a resolução, necessário que o concessionário 

descumpra cláusula ajustada, dê destinação diversa daquela estabelecida ou, no presente 

caso, se encerre o interesse social que motivou a instituição do contrato, nos termos do § 3º, 

do art. 7º, do Decreto-lei nº. 271/67. Portanto, em não havendo descumprimento das 

cláusulas resolutórias, tampouco destinação diversa daquela constante no contrato, o 

contrato permanece eficaz, tendo em vista que restou resguardado o interesse público e 

social que originou a concessão. Por fim, observo que a escritura de concessão só prevê a 

ruptura do contrato para o caso de desrespeito a qualquer das cláusulas do mesmo (itens 3 e 

5, fl. 48), o que não ocorreu. Recurso desprovido, nos termos do voto do Desembargador 

Relator. (TJ-RJ - APL: 00046674020088190003 RIO DE JANEIRO ANGRA DOS REIS 1 

VARA CIVEL, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 

27/11/2012, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2012) 

 

 Por outro lado, a concessão do direito real de uso aproxima-se do direito real de uso na 

medida em que transfere a posse direta de um bem com o objetivo de assegurar o 

cumprimento de sua função social. Todavia, deve-se recordar que a concessão de uso não se 

restringe à moradia, assim como também não se lhe aplica a limitação do benefício às 

necessidades da família (art. 1.412 do Código Civil.), sendo ampla sua fruição. 

 A partir da Lei n° 11.481/07, que alterou o art. 7° do DL n° 271/67, antes transcrito, a 

concessão do direito real de uso ganhou novos ares ao ter incluídas entre as suas finalidades a 

regularização fundiária de interesse social e o aproveitamento sustentável das várzeas. Em 

outras palavras, passa a ser instrumento hábil a legitimar a posse sobre bens públicos 

ocupados informalmente por populações de baixa renda, inclusive terrenos de marinha e 

acrescidos, antes limitados à enfiteuse (art. 18, § 1°, Lei n° 9.636/98). Além disso, procura-se 

regularizar a situação de varzenteiros que ocupam, de longa data, as margens dos rios 

federais, somando inclusão social e proteção ambiental. 
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4.3. Direito Real à Aquisição Reformulado: o Demorado Encarte do Direito do 

Promitente Comprador no Código Civil 

 

Introduzido no Estatuto Civilístico de 2002 – conforme art. 1.225, VII, e contando 

com as normas dos arts. 1.417 e 1418 –, o direito real em questão já havia sido encartado no 

ordenamento positivo pelo Decreto-Lei n° 58/37 e pela Lei n° 6.766/79. Menosprezado pelo 

Código Civil de 1916, eram frequentes os abusos praticados por loteadores que vendiam 

terrenos às classes menos favorecidas e depois exerciam o direito de arrependimento, 

frustrando o fim social do contrato. Pela primeira vez surge como direito real no DL n° 58/37, 

inovando ao tornar o negócio jurídico irretratável. A proteção foi estendida a imóveis não 

loteados pela Lei n° 649/49, que deu nova redação ao art. 22 do DL n° 58/37, posteriormente 

modificado pela Lei n° 6.014/73. Finalmente, a Lei n° 6.766/79 disciplinou o compromisso de 

compra e venda de loteamentos urbanos, revogando parcialmente o DL n° 58/37, que 

permanece válido no âmbito dos loteamentos rurais. Com o Código Civil de 2002, o modelo 

da promessa de compra e venda adquiriu o status de norma geral, embora o legislador tenha 

sido extremamente contido, a ele reservando somente dois dispositivos. 

A grande inovação do Código Civil de 2002 foi o tratamento genérico dos contratos 

preliminares (arts. 462 a 466), possibilitando a qualquer contratante a celebração de contrato 

prévio. Pretende-se, aqui, analisar a eficácia obrigacional e real da reformulada promessa de 

compra e venda, entendida como a questão de maior relevo sobre a matéria. 

Em relação à eficácia obrigacional, pode-se dizer que, após o pagamento integral do 

preço pelo promissário comprador, o direito subjetivo à outorga da escritura definitiva é 

oponível ao promitente vendedor de forma voluntária ou, havendo recusa, por ato 

jurisdicional. Trata-se de obrigação de fazer que, segundo a Corte Judicial de terceiro grau, 

independente do registro. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constante do 

verbete da Súmula 239, “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do 

compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”. 

Seguindo essa orientação, tanto a ação de adjudicação compulsória quanto a de 

outorga de escritura são ações pessoais, na medida em que objetivam suprir uma declaração 

de vontade omitida pelo promitente vendedor. Como se vê, a execução específica decorre da 

irretratabilidade da promessa inadimplida, não do registro. Prova disso é a impossibilidade de 

execução quando previsto o direito de arrependimento (art. 1.417 do Código Civil), mesmo 

que registrada a promessa. 
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Quanto à eficácia real, o registro do contrato preliminar, dispensável para fins de 

exigência da celebração do contrato principal, é pressuposto de oponibilidade a terceiros de 

boa-fé, caso o objeto da prestação seja transferido a outrem no curso da execução do contrato 

preliminar. Decidiu, ainda, o Superior Tribunal de Justiça: 

 

(...) A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o 

instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que não 

significa que a ausência do registro retire a validade do contrato. (...) 

(STJ. 4ª Turma. REsp 1185383/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

08/04/2014) 

----//---- 

(...) O promitente comprador, amparado em compromisso de compra e venda de imóvel 

cujo preço já tenha sido integralmente pago, tem o direito de requerer judicialmente, a 

qualquer tempo, a adjudicação compulsória do imóvel. STJ. 4ª Turma. (STJ, 4ª Turma. 

REsp 1216568/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/09/2015). 

 

 No último julgado, fica claro que, em se tratando de direito potestativo, sujeito a prazo 

decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da 

inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não 

uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando 

preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. 

Estabelecida essa importante distinção, pode-se concluir que o legislador foi atécnico 

na redação do art. 1.418 do Código Civil, ao condicionar o exercício da ação de adjudicação 

compulsória em face do promitente vendedor à titularidade do direito real de aquisição, que 

requer o registro do contrato preliminar. Há nítida confusão entre a relação obrigacional inter 

partes e a relação real entre o titular da promessa e o sujeito passivo universal, esvaziando, 

ainda, o conteúdo da mencionada Súmula 239 daquela Corte Federal, razão pela qual o 

referido dispositivo deve ser lido com cautela. 

 

4.4. O Novo Direito Real de Garantia: Alienação Fiduciária 

 

4.4.1. O Maior dos seus Efeitos: a Obsolescência da Hipoteca 

 

 Fracionando os regimes jurídicos da propriedade fiduciária (art.1.368-A do Código 

Civil), a Lei n° 9.514/97, ao instituir o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), 
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introduziu a modalidade de alienação fiduciária de coisa imóvel. Em seu bojo, o devedor ou 

fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da 

propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22). Como garantia das operações de 

financiamento imobiliário, autoriza-se a instituição da alienação fiduciária. 

 Observe-se que o credor – pessoa jurídica ou natural, deixando a condição de 

financiador de ser privativa das entidades que operam no SFI – não anela a coisa para si. Sua 

investidura como titular temporário nada mais é do que meio de compelir o devedor a honrar 

o financiamento do débito. Ao adimplir a prestação, o devedor fiduciante converte-se, 

definitivamente, em proprietário do bem. 

 O intuito do legislador foi proporcionar vias mais céleres para o credor fiduciário 

recuperar seu crédito, em comparação ao antigo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

tratado na Lei n° 4.380/64. Neste, prevalecia a dificultosa execução da garantia hipotecária, a 

qual se tornou obsoleta na medida em que gerava um processo judicial moroso e caro, 

inviabilizando a própria concessão do crédito habitacional. 

 Se no sistema hipotecário o mútuo é garantido por imóvel do devedor, que conserva a 

plena e integral propriedade do bem, ex vi do disposto no art. 1.419 do Estatuto Civil, na 

alienação fiduciária da Lei n° 9.514/97 a garantia do credor materializa-se na transferência da 

propriedade resolúvel da coisa imóvel (art.22), só restando ao fiduciante a qualidade de 

possuidor direto. 

 

4.4.2. Caracterização como Maior das Garantias Reais: a Execução Extrajudicial 

 

 O grande diferencial dessa espécie de garantia em relação à hipoteca – prevalente, até 

então, no mercado imobiliário – consiste na agilidade na execução do bem, uma vez que todo 

o procedimento corre perante o Registro de Imóveis, sendo desnecessário recorrer ao aparato 

jurisdicional. Dentre as funções do agente registral, destaca-se a notificação do devedor, 

constituindo-o em mora, e a consolidação da propriedade em favor do credor, caso a 

inadimplência persista por quinze dias, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n° 9.514/97, com a 

redação dada pela Lei n° 13.465/17. 

 Além da celeridade, o sucesso da alienação fiduciária também adveio da fixação, pelos 

tribunais brasileiros, de tese segundo a qual seria ineficaz a hipoteca firmada entre o 

incorporador e o agente financeiro, sobretudo em relação aos adquirentes do imóvel. Ante a 

falta de repasse dos pagamentos aos financiadores da incorporação, não seria justo que os 
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adquirentes restassem prejudicados, consoante o verbete da Súmula 308 do Superior Tribunal 

de Justiça. De modo diverso, na alienação fiduciária, a regra é que o vínculo jurídico seja 

estabelecido diretamente pelos compradores, impedindo a arguição de ineficácia do contrato. 

 Por outro lado, questionava-se a constitucionalidade do processo de execução 

hipotecária extrajudicial regulado pelo Decreto-Lei n° 70/66. Afinal, a perda da propriedade 

(garantida constitucionalmente) deveria ser precedida do devido processo legal, conduzido 

pelo juiz natural. As antigas discussões doutrinárias, de certa forma, restam superadas com o 

advento da Lei n° 9.514/97, ao estabelecer verdadeira propriedade fiduciária do credor, não 

mais mera garantia sobre coisa alheia. Excepcionalmente, havendo colisão entre o direito 

fundamental ao crédito e a tutela do mínimo existencial do devedor – conjugada com o 

princípio da função social da posse –, a manutenção física do imóvel com o fiduciante pode 

ser imperativa para fins de subsistência ou continuidade econômica de um negócio. Nesses 

casos, se é certo que o bem não deixará de ser entregue ao credor, o juiz poderá fixar prazos e 

condições para tal entrega, estipulando remuneração pelo uso do bem. 

 Em termos procedimentais, a Lei n° 9.514/97 dispõe que, a partir da consolidação da 

propriedade com o credor, tendo havido, portanto, inadimplência por parte do devedor, a 

venda do imóvel será realizada no prazo de trinta dias, por meio de leilão público. O produto 

da venda servirá para quitar o débito, devendo eventual saldo remanescente ser restituído ao 

devedor. Instado a se manifestar sobre a possibilidade de purgação da mora pelo devedor, 

bem como o momento limítrofe para tal, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 

9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. 

1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de 

alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a 

propriedade em nome do credor fiduciário.                                

2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por 

força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela 

alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto 

de arrematação. 

3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não 

incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com 

a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da 

alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a 
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purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde 

que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 

4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 

1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação 

(art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às 

operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997.  

5. Recurso especial provido. 

(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014) 

 

Recentemente, contudo, a Lei n° 13.465/17, ao tratar das operações de financiamento 

habitacional com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), fixou um prazo 

para a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, prevendo que 

o devedor fiduciante poderá pagar as despesas e parcelas da dívida vencidas até aquela data, 

hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Vejamos a redação do novo 

art. 26-A da Lei n° 9.514/97, apontando para uma provável mitigação do entendimento 

jurisprudencial exposto acima: 

 

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da 

propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as 

operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei n° 11.977, de 7 de 

julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste 

artigo. 

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no 

registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que 

trata o § 1° do art. 26 desta Lei. 

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao 

devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o 

inciso II do § 3° do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação 

fiduciária. 

 

É interessante observar que, com relação à alienação fiduciária de bens móveis, a Lei 

n° 10.931/2004, que alterou o Decreto-Lei n° 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele pague somente as 

prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante consiga ter o bem de volta, ele deverá 

pagar a integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos 
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encargos, no prazo de cinco dias após a execução da liminar. Vale ressaltar que o tema foi 

decidido em sede de recurso especial repetitivo, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado 

a seguinte conclusão, que será aplicada em todos os processos semelhantes: 

 

Nos contratos firmados na vigência da Lei n.°10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, 

do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação 

da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 

STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 

(recurso repetitivo). 

  

 No leilão público, não havendo lance que atinja o valor do bem, livremente estipulado 

pelas partes no contrato, o credor procederá a uma segunda oferta pública, nos quinze dias 

seguintes. Na ocasião, será aceito o maior lance ofertado, bastando que seja igual ou superior 

ao valor da dívida, independentemente do valor do imóvel (art. 27, § 2°). Na hipótese de não 

se alcançar, sequer, o valor da dívida, o débito estará automaticamente quitado e o imóvel 

permanecerá no patrimônio do credor, em verdadeira adjudicação da garantia (art. 27, §§ 5º e 

6ª). Vale lembrar que, pelo sistema tradicional, o devedor continuava responsável pelo saldo 

restante. Parece haver flagrante inconstitucionalidade no art. 27, § 2°, visto que o fiduciante 

perderá não só o imóvel, como tudo o que pagou, em verdadeira ofensa ao devido processo 

legal e ao princípio da igualdade, de que cuidam o caput do art. 5° e o seu inciso LIV da Carta 

Política, na medida em que permite o empobrecimento injustificado de uma das partes. 

 Por fim, a par das críticas, é preciso reconhecer que o direito real estimula 

sobremaneira o tráfego dos negócios ao instituir um novo título, lastreado em crédito 

imobiliário, que permite ao credor negociar os valores emprestados, transferindo o crédito a 

terceiros. Além disso, sob a perspectiva do fiduciante, malgrado não seja direcionada 

exclusivamente à aquisição da casa própria – como no Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH), tratado pela Lei n° 4.380/64 –, a alienação fiduciária incentiva o acesso ao direito à 

moradia (art. 6°, C.F.), assegurando a obtenção de um patrimônio mínimo sem comprometer a 

ordem econômica. 
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4.5. Institutos Correlatos 

 

4.5.1. Legitimação de Posse 

 

A Lei n° 11.977/09, ao dispor sobre o conhecido Programa Minha Casa, Minha Vida e 

a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, reformulou o 

instituto da legitimação da posse, já existente no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo 

com a Lei n° 6.383/76 e com a Lei n° 11.481/07. Apesar de bem intencionado, na tentativa de 

resolver o entrave do direito à moradia, o legislador ocasionou grande confusão ao prever, no 

art. 60 da referida lei, que o detentor do título de legitimação da posse, após cinco anos de seu 

registro, poderia requerer ao oficial do registro de imóveis a conversão desse título em 

registro de propriedade, “tendo em vista sua aquisição por usucapião”. Por tratar 

indistintamente de bens públicos e particulares, suscitou-se a existência de conflito com os 

arts. 183 e 191 da Lei Fundamental, os quais vedam a usucapião de bens públicos. Não 

obstante as tentativas das Defensorias Públicas de salvar o dispositivo, superando a 

impropriedade legislativa, o fato é que a redação era bastante clara. 

 Nesse compasso, a Lei n° 13.465/17, revogando parcialmente a Lei n° 11.977/09, 

resolve a questão ao estabelecer, no art. 25, § 2°, no âmbito da Reurb, ser inaplicável a 

legitimação de posse aos imóveis urbanos situados em área de titularidade do Poder Público. 

O novel diploma legal traz em seu bojo, ainda, uma definição do instituto, caracterizando-o 

como “ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a 

posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da 

ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade” (art. 

25, caput). 

Vale destacar o alcance do instituto diante das inovações introduzidas pela Lei n° 

13.465/17. Se a Lei n° 11.977/09 aquiescia com a legitimação de posse, na esfera do 

Município, pelo registro do título para a eventualidade de uma usucapião após o decurso de 

cinco anos, a Lei n° 13.465/17 confere à legitimação da posse um espaço residual, somente 

alcançando as hipóteses não englobadas pela legitimação fundiária, a seguir analisada. 

Comprovando a absoluta independência entre a concessão da legitimação de posse e a 

titularidade do domínio, destaca-se o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo: 
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ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE 

POSSE. Insurgência contra sentença de improcedência. Pretensão à anulação do ato 

administrativo e à retificação do registro. Não acolhimento. Autora que adquiriu o imóvel 

em 2001, tendo mudado de residência, deixando seu filho e sua nora, ora réus. Réus que, 

durante a regularização fundiária eram, de fato, os ocupantes do imóvel. Ausência, 

portanto, de nulidade no Termo de Legitimação de Posse. Legitimação que se concede aos 

ocupantes de imóvel, com o intuito de regularização fundiária. Ato administrativo em 

conformidade com arts. 46 e 47, III e IV da Lei 11.977/2009. Alegação de propriedade não 

conduz à nulidade do registro do título em questão. Até o prazo para a aquisição via 

usucapião (art. 60 da Lei 11.977/2009, com redação atual pelo art. 23 da MPV 759), não há 

alteração de domínio do bem imóvel. Direito da autora que, portanto, não encontra guarita 

na anulação do ato administrativo, mas em eventual ação reivindicatória. Sentença de 

improcedência mantida. Sucumbência recursal da apelante. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10039055520168260577 SP 1003905-55.2016.8.26.0577, Relator: Carlos Alberto de 

Salles, Data de Julgamento: 16/09/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/09/2017) 

 

 Por sua vez, a conversão em título de propriedade é disciplinada no art. 26, que 

garante àquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido o prazo 

de cinco anos de seu registro, a conversão automática do exercício da posse em título de 

propriedade, caso venham a ser atendidos os termos e as condições do art. 183 da 

Constituição Federal. A conversão se dá independentemente de prévia provocação ou 

prática de ato registral. 

 Em outras palavras, expedido e registrado o título de legitimação de posse, o decurso 

do prazo de cinco anos autoriza sua conversão automática em título de propriedade, desde que 

atendidos os requisitos da sobredita norma constitucional, que versa sobre a usucapião 

especial urbana. Além disso, o dispositivo consagra aparente autonomia entre a conversão do 

título em propriedade e os procedimentos de usucapião. No entanto, ao final, vincula a 

primeira ao cumprimento dos requisitos da segunda, na modalidade especial urbana. A 

legitimação de posse traz a vantagem de a conversão se dar automaticamente, prescindindo de 

manifestação. 

 Quando se enfrenta a redação do § 1° do art. 26, antes mencionado, surge dúvida 

acerca dos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal. Segundo este 

parágrafo 1°, “o título de legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, 

desde que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em vigor, a 

requerimento do interessado, perante o registro de imóveis competente”. A questão que se 
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coloca é: incide ou não o prazo de cinco anos no caso de o título de legitimação de posse ser 

emitido em favor de quem faz jus às outras formas de usucapião que não a especial urbana? 

 Por uma primeira interpretação, deveriam ser respeitados os requisitos da prescrição 

aquisitiva, dentre eles o prazo, ainda que não tenham decorrido cinco anos do registro do 

título de legitimação. Isso porque, uma vez reunidos os elementos necessários para a 

usucapião, o escopo legitimador de propriedade já estaria atendido, sendo despiciendo exigir 

o decurso do prazo de cinco anos. Nesse caso, a conversão não seria automática, exigindo-se a 

provocação do interessado. 

 Por outro lado, sustenta-se que o melhor caminho esteja em considerar o prazo de 

cinco anos como um saneamento do título de legitimação de posse emitido pelo Poder 

Público
16

, sendo de imperativa observância ainda que o interessado já tenha alcançado o lapso 

temporal de alguma outra forma de usucapião. Nesse interregno, inclusive, abre-se ao Poder 

Público a possibilidade de retirar a legitimação concedida. Nada impede, como é intuitivo, 

que o particular nessa situação recorra ao Judiciário em ação própria ou, ainda, atue 

administrativamente para concretizar a usucapião extrajudicial. 

 É imperioso ressaltar, contudo, que a figura ora em referência não se confunde com 

aquela prevista no art. 5°, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 9.760/46 (legitimação de posse 

de terras devolutas na faixa da fronteira). Transcreve-se, a seguir, julgado exemplificativo do 

tema: 

 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS. SERINGAIS. 

AUSÊNCIA DE DOMÍNIO. LEGITIMAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE 

REQUISITOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. I - A desapropriação indireta ocorre 

quando o Poder Público retira um bem do patrimônio de outrem sem a observância do 

procedimento legal cabível, ou seja, sem prévia e justa indenização, caracterizando 

verdadeiro esbulho possessório. II - O procedimento discriminatório não caracteriza 

esbulho porque é um meio legítimo para extremar a propriedade pública da particular, com 

efetiva participação de todos os interessados, evitando-se equívocos ou abusos na sua 

realização. Em si, não pode ser considerado um ato arbitrário ou ilegítimo da 

Administração, até porque se materializa de forma pública com ampla divulgação. Se 

inexiste dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não se admite a aplicação do princípio 

da fungibilidade recursal. III - No caso vertente, os documentos apresentados com a inicial 

não comprovam domínio privado sobre a área dos seringais. IV - Por outro lado, só é 

                                                           
16

 KÜMPEL, Vitor Frederico. Legitimação de posse na lei 13.465/17: ligeiras observações. In: 

<http://www.migalhas.com.br/Registralhas/98,MI275672,81042Legitimacao+de+posse+na+lei+134652017+lige

iras+observacoes>. Acesso em 07.8.18. 
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possível legitimar-se a posse em terras públicas se o possuidor for pessoa física, fixar 

moradia e exercer a posse agrária (posse-trabalho) na área. Tal instituto não pode ensejar a 

constituição de latifúndios. V - Apelação improvida. (TRF-1 - AC: 3654 RO 

2004.01.00.003654-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, 

Data de Julgamento: 08/08/2006, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/11/2006 

DJ, p.38) 

 

Nas razões do voto do relator, sustentado em 2006, fora do contexto de regularização 

fundiária urbana, extrai-se interessante relato sobre as origens da legitimação de posse: 

 

Ora, desde a edição da Lei 601 de 1850 (Lei de Terras), a legitimação de posse é 

vocacionada apenas a regularizar a ocupação daquelas pessoas físicas que, por vasto 

período, tornam produtiva uma área onde residem em terras devolutas. É um instituto 

jurídico que, essencialmente, possui duas grandes virtudes: manter o homem no campo e 

tornar as terras públicas devolutas em áreas produtivas. Jamais objetivou regularizar 

domínio de empresas em áreas do Poder Público. 

 

Destacou-se que o parágrafo único do art. 5º do DL n° 9.760/46, utilizado pelos 

agravantes em suas razões recursais, faz referência a dois pré-requisitos básicos que devem 

ser satisfeitos para o reconhecimento da regularização de posse, quais sejam: a) o efetivo 

aproveitamento e morada do possuidor ou do seu preposto; e b) impossibilidade de 

caracterização como latifúndio, os quais não teriam sido cumpridos no caso em julgamento. 

 

4.5.2. Legitimação Fundiária 

 

 A Lei n°13.465/17 inovou ao instituir normas gerais e procedimentos aplicáveis à 

Regularização Fundiária Urbana (Reurb), abrangendo medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes (art. 9°).  

 Dentre os modelos jurídicos apresentados, destaca-se a legitimação fundiária, definida 

como “mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade 

sobre unidade imobiliária objeto da Reurb” (art. 11, VII). Desde já, faz-se mister ponderar: 

seria a legitimação fundiária aplicável às duas espécies de regularização fundiária agora 

existentes, vale dizer, a Reurb-S (incidente sobre os núcleos urbanos informais ocupados por 

população de baixa renda) e a Reurb-E (restrita às demais hipóteses, não caracterizadas como 

de interesse social)? Parece que, apesar da omissão legislativa, uma interpretação sistemática 
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leva à sua utilização somente na Reurb-S, uma vez que as condições elencadas pelo art. 23, 

§1°, vedando que os beneficiários possuam outros imóveis, espelham sua finalidade social. 

Portanto, no âmbito da Reurb-S, a legitimação fundiária constitui forma originária de 

aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do Poder Público àquele que detiver 

em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação 

urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 

2016 (art. 23). 

 Para os fins do presente trabalho, faz-se importante ressaltar que não foi instituído 

novo direito real, como o de laje, mas sim instrumento de declaração do direito de 

propriedade. Por essa razão, inclusive, o Código Civil não foi alterado em seu clássico art. 

1.225, tendo sido acrescentada a alínea 47 no art. 167, I da Lei n° 6.015/73, relacionada à 

forma pela qual a propriedade será adquirida: a legitimação fundiária.  

 Observe-se a inovação da lei ao prever novo modo originário de aquisição da 

propriedade, tradicionalmente restrito à acessão e à usucapião. Mesmo no contexto de 

regularização fundiária, a Lei n° 11.977/09 só disciplinava a legitimação de posse, a ser 

promovida pelo Município, mediante o registro do título para a eventualidade de uma futura 

usucapião, após o decurso do prazo de cinco anos. Com a Lei n° 13.465/17, todavia, a 

legitimação de posse passa a ser residual em relação à legitimação fundiária. 

 Outra peculiaridade diz respeito à limitação temporal do instituto, com data de 

validade para os núcleos consolidados até 22/12/2016, de modo que a “aquisição originária” 

não passa de uma forma disfarçada de sanatória, com efeitos ex tunc, de vícios obstativos à 

consolidação da propriedade. Quer dizer, o Estado reconhece, até a referida data, em virtude 

do exercício ineficiente de seu poder de polícia, a existência de assentamentos informais 

passíveis de regularização. Entretanto, o que se verifica na prática é a sucessiva alteração das 

leis para que tais limites sejam sempre prorrogados. 

  O ponto central das controvérsias cinge-se à possibilidade de beneficiar possuidores de 

terrenos públicos ou privados. Dentre as críticas da doutrina, encontra-se a suposta 

contrariedade ao texto constitucional, que proíbe expressamente a usucapião de bens públicos 

(arts. 183 e 191 da Lei Fundamental). Desse modo, para além da concessão de uso especial 

para fins de moradia – que outorga ao cidadão direito real sobre coisa alheia após cinco anos 

de ocupação, preservada, porém, a titularidade pública do bem –, a legitimação fundiária 

atribuiria ao particular a condição de proprietário, sem que precisasse observar qualquer 

requisito temporal.  
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 Na sequência das críticas, agrega-se o fato de o art. 23, § 4° atribuir à União, aos 

Estados e Municípios ampla discricionariedade no reconhecimento do direito, 

independentemente de um prazo mínimo ou da natureza da detenção originalmente exercida, 

desconsiderando regras de desafetação, licitação, autorização legislativa e avaliação prévia 

que legitimam a alienação de bens públicos em geral. Nas palavras de Nelson Rosenvald
17

,  

 

Por qual razão se cria ‘pela tangente’ um desvio a tradicional regra da inusucapibilidade de 

bens públicos? Não me surpreende se a legitimação fundiária se tornar a via adequada para 

a legalização de grilagens de grandes áreas ou de regularização de conjuntos habitacionais 

destinados à classe média ou alta.  

 

Por outro lado, ao incidir sobre bens particulares, a lei não menciona qualquer espécie 

de compensação pecuniária aos proprietários privados da titularidade originária, ensejando um 

aparente “confisco” não abrangido pelas hipóteses constitucionais de desapropriação-sanção 

(art. 243 da Carta Política). 

 Apesar das objeções anteriormente expostas, o fato é que o novo instrumento também 

conta com defensores
18

. Para Marcelo Melo, trata-se da formalização representativa de um 

reconhecimento, por parte do Poder Público, da propriedade imobiliária urbana. Apesar de sua 

natureza de ato administrativo negocial unilateral, apresenta significativa carga real, não se 

restringindo aos aspectos possessórios. 

  Na esteira do pensamento desse segundo grupo, a legitimação fundiária não se 

confunde com a usucapião, razão pela qual não contraria a Constituição da República, que 

optou expressamente por não admitir a usucapião sobre bens públicos. No mesmo sentido é o 

posicionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, em obra sobre a regularização 

fundiária urbana: 

 

Quando aplicável a imóveis públicos, não há maiores dificuldades em se entender o novel 

instituto, pois o Poder Público praticará ato sobre bem que lhe é próprio. Nesse caso, haverá 

a discricionariedade também para avaliar qual a melhor forma de titulação, podendo optar 

pela concessão de direito real de uso ou pela concessão de uso especial para fins de 

moradia. Vale lembrar que, nessas hipóteses, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 17, I, ‘‘f’’, já 

                                                           
17

 ROSENVALD, Nelson. A legitimação fundiária – uma polêmica inovação. In: 

<https://www.nelsonrosenvald.info/singlepost/2017/12/20/ALegitima%C3%A7%C3%A3ofundi%C3%A1ria%E

2%80%93umapol%C3%AAmicainova%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 07.8.18. 
18

 MELO, Marcelo. Legitimação fundiária. Natureza jurídica. In: 

<https://marcelommmelo.com/2017/11/21/legitimacao-fundiaria-natureza-juridica/>. Acesso em 07.8.18. 
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dispensava a necessidade de avaliação prévia, licitação e autorização legislativa, desde que 

se tratasse de regularização fundiária de interesse social. De qualquer forma, a Medida 

Provisória nº 759 confere prévia autorização aos entes públicos para a concessão da 

legitimação fundiária (art. 21, § 5º).
19

 

 

 Ao fim e ao cabo, parece que a questão deve ser solucionada a partir da ponderação 

dos valores em jogo, buscando aferir qual deles prevalece em termos de adequação 

principiológica em nosso Estado Democrático de Direito. No confronto entre a segurança 

jurídica materializada na preservação do patrimônio do titular formal e a abertura ao estatuto 

da titularidade, garantindo o mínimo existencial a quem antes nada tinha – segurança jurídica 

sob o aspecto da efetivação dos direitos fundamentais –, não há dúvida de que esta última 

deva preponderar. Finaliza-se com a transcrição de interessante julgado proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já sob a égide da Medida Provisória n° 759/16, 

posteriormente convertida na Lei n° 13.465/17: 

 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO 

SOLAR DE ATHENAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR 

AFASTADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MOMENTO DE 

APRESENTAÇÃO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. USUCAPIÃO COLETIVA. ART. 10 

DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI Nº 10.257/2001). REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. 

AUSÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 759/2016. NOVA FORMA ORIGINÁRIA DE 

AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE 

INTERESSE ESPECÍFICO (REURB-E). SURGIMENTO DE DIREITO 

SUPERVENIENTE. ART. 493, NCPC. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO 

PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. ART. 329 DO 

DIGESTO PROCESSUAL EM VIGOR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE 

IMÓVEIS SITUADOS EM PARCELAMENTOS IRREGULARES POR LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA OU LEGITIMAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO POR ATO 

DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. 3. Infere-se do cotejo dos elementos de 

convicção que guarnecem os autos que a apelante, pessoa jurídica constituída para 

representar o interesse de seus associados, ajuizou demanda na qual almejava a declaração 

de usucapião coletiva sem, contudo, perfazer os requisitos ínsitos ao reconhecimento de tal 

direito, consoante se afere da redação contida no art. 10, da Lei nº 10.257/01, notadamente 

                                                           
19
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no que pertine à existência de ocupação da área por população de baixa renda - hipótese 

completamente diversa dos presentes autos. 4. Demais disso, verifica-se que a recorrente 

almeja a declaração de usucapião, em nome próprio, de imóveis sob os quais nunca exerceu 

sequer a posse, o que soa completamente desprovido de razoabilidade. 5. In casu, verifica-

se que art. 493 do CPC/2015, segundo o qual caberá ao Juiz, no momento de proferir sua 

decisão, considerar o eventual surgimento de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito pleiteado, desde que influa no julgamento do mérito e tenha ocorrido após a 

propositura da ação, não é aplicável ao caso em comento, uma vez que o advento da nova 

forma de aquisição originária da propriedade, oriunda da Regularização Fundiária Urbana 

de interesse específico (Reurb-E) prevista na Medida Provisória nº 759/2016 não guarda 

pertinência com a causa de pedir ou com o pedido inicial de usucapião formulado pela 

recorrente. 6. Dessa forma, a pretensão externada pela apelante esbarra no óbice 

intransponível contido do art. 329 do mesmo digesto processual, uma vez que o autor 

somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até a fase de saneamento do 

processo. 7. De outro vértice, faz-se imprescindível que a realização da Regularização 

Fundiária Urbana de interesse específico (Reurb-E) ocorra após a deflagração e respectiva 

conclusão de processo administrativo próprio, no qual as autoridades administrativas e 

demais órgãos competentes analisarão o pleito da proponente à luz dos regramentos 

aplicáveis à espécie e mediante o cumprimento de fases previamente regulamentadas por 

ato do Poder Executivo Federal, consoante o disposto nos arts. 27 a 51 da MP nº 759/2016. 

8. A situação analisada sob a ótica da necessidade de instauração do devido processo 

administrativo não representa retrocesso à regra de que não se faz imprescindível o prévio 

exaurimento das instâncias administrativas para a propositura da ação judicial, pois o 

procedimento inaugurado pela Medida Provisória mencionada é diverso, eis que se 

consubstancia na possibilidade de regularização fundiária de imóveis situados em 

parcelamentos irregulares, desde que percorrido todo o iter procedimental administrativo 

necessário à legitimação fundiária ou legitimação de posse, ambas conferidas por ato 

discricionário do Poder Público. 9. Apelação e recurso adesivo desprovidos. (TJ-DF 

20120111416412 0007646-21.2012.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

06/06/2017 . Pág.: 711/732) 

4.6. Reflexões acerca desses Direitos 

 

 Eis o momento de sistematizar as principais reflexões motivadas por este trabalho. 

Assim, dentro desse estudo, contribui-se com o Direito das Coisas sob um viés de atualização. 

 Dentre os novos direitos reais de fruição, avultam a superfície, a concessão de uso 

especial para fins de moradia e a laje. Como direitos de fruição reformulados, a enfiteuse e a 
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concessão de direito real de uso ganharam lugar de destaque. Tratou-se como direito real à 

aquisição o direito do promitente comprador, que, por suas peculiaridades, merece 

categorização exclusiva. A alienação fiduciária foi analisada sob a perspectiva dos direitos 

reais de garantia. Finalmente, foram objeto de estudo duas figuras que se assemelham aos 

direitos reais, mas com eles não se confundem, tendo recebido, para fins didáticos, a 

denominação de “institutos correlatos”. São elas: a legitimação de posse e a legitimação 

fundiária. 

 Em relação à superfície, que, apesar de antiga no ordenamento positivo, neste só foi 

reintroduzida pela Lei n° 10.257/01, o enfoque voltou-se à existência ou não de conflito entre 

o Estatuto da Cidade e o Código Civil de 2002, permeado por uma questão central: teria 

havido revogação parcial do Estatuto pela lei posterior ou ambos permaneceriam aplicáveis? 

 Malgrado o aparente conflito de leis no tempo, conclui-se que ambos os diplomas 

continuam vigentes, a depender dos objetivos por eles traçados. Em outras palavras, caso a 

concessão do direito de superfície tenha por fim o desenvolvimento urbano, deve pautar-se 

pelos critérios do Estatuto. Caracterizada como instrumento voltado a interesses e 

necessidades privadas, a superfície é regida pelo Código Civil, tal como já se manifestou o 

Conselho da Justiça Federal, na I Jornada de Direito Civil. 

 No se que se refere à concessão de uso especial para fins de moradia, as discussões 

giram em torno de possíveis inconstitucionalidades da Medida Provisória n° 2.220/01 – 

principal diploma de regência do tema –, no tocante seja à espécie legislativa utilizada 

(medida provisória), seja à sua extensão a Estados e Municípios, seja aos seus próprios fins. 

Inobstante as críticas, parece que a MP n° 2.220/01 tem um grande mérito: o de tentar 

promover, legitimamente, a inclusão social sem causar prejuízos à função social da cidade, o 

que se extrai, sobretudo, do art. 5°, ao prescrever ao Município o ônus de efetuar a 

transferência do local de moradia nas hipóteses elencadas. 

 Quanto ao novo direito real de laje, regulamentado somente em 2016, pode-se dizer 

que veio atender a uma demanda de fato. Buscou-se averiguar sua controvertida natureza 

jurídica, sabendo que, para parte considerável da doutrina, trata-se de direito real sobre coisa 

alheia, tanto que, na organização deste trabalho, a laje foi enquadrada como direito real de 

fruição. Parece mais acertado, todavia, encará-la como nova manifestação do direito de 

propriedade, em um contexto de universalização do acesso ao domínio. 

 Passando aos direitos de fruição reformulados, viu-se que, embora a enfiteuse sobre 

bens particulares tenha sido abolida pelo Código Civil de 2002, ela permaneceu aplicável aos 
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terrenos de marinha. A opção despertou severas críticas por parte da doutrina, para quem o 

legislador perdera a oportunidade de transferir a propriedade de tais bens aos particulares que 

adimplissem suas obrigações anteriores perante a União Federal. A Lei n° 13.465/17 atendeu 

em parte às objeções formuladas pela doutrina quanto à continuidade das enfiteuses sobre 

terrenos de marinha ao acrescentar o art. 16-A à Lei n° 9.636/98. 

Segundo o novo regramento, para os terrenos submetidos ao regime enfitêutico ficam 

autorizadas a remição do foro e a consolidação do domínio pleno com o foreiro mediante o 

pagamento do valor correspondente ao domínio direto do terreno. A novidade é que a 

aquisição dos imóveis em regime enfitêutico passa a ser direito potestativo do foreiro, 

independentemente do prazo de constituição. Quer dizer o seguinte: apesar de formalmente 

permitida, a constituição de novas enfiteuses sobre terrenos de marinha e acrescidos, após a 

edição da Lei n° 13.465/17, está desestimulada, visto que a vontade do foreiro torna-se 

suficiente para a sua extinção. 

 Por sua vez, a concessão de direito real de uso ganhou novos ares ao incluir entre suas 

finalidades a regularização fundiária de interesse social e o aproveitamento sustentável das 

várzeas, a partir da Lei n° 11.481/07. Além de se traduzir em instrumento hábil a legitimar a 

posse sobre bens públicos ocupados informalmente por populações de baixa renda, percebe-se 

a tentativa de regularizar a situação de varzenteiros que ocupem, de longa data, as margens 

dos rios federais, conjugando inclusão social e proteção ambiental. 

 Quanto ao direito real à aquisição, isto é, a promessa de compra e venda, pretendeu-se 

distinguir sua eficácia obrigacional da real, no entendimento de que se trata do ponto de maior 

relevo sobre a matéria. Com relação à eficácia obrigacional, pode-se dizer que, após o 

pagamento integral do preço pelo promissário comprador, o direito subjetivo à outorga da 

escritura definitiva é oponível ao promitente vendedor de forma voluntária ou, havendo 

recusa, por ato jurisdicional. Trata-se de obrigação de fazer que independe do registro. Quanto 

à eficácia real, o registro do contrato preliminar, dispensável para fins de exigência da 

celebração do contrato principal, é pressuposto de oponibilidade a terceiros de boa-fé, caso o 

objeto da prestação seja transferido a outrem no curso da execução do contrato preliminar. 

 Passando aos direitos reais de garantia, foi objeto deste estudo a alienação fiduciária 

sobre bens imóveis, responsável pelo total descrédito da hipoteca. Isso porque no sistema 

hipotecário o mútuo é garantido por imóvel do devedor, que conserva a plena e integral 

propriedade do bem, de conformidade com o art. 1.419 do Código Civil, enquanto na 

alienação fiduciária da Lei n° 9.514/97 a garantia do credor materializa-se na transferência da 
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propriedade resolúvel da coisa imóvel, nos termos do art. 22, só restando ao fiduciante a 

qualidade de possuidor direto. O grande diferencial dessa espécie de garantia em relação à 

hipoteca – prevalente, até então, no mercado imobiliário – consiste na agilidade na execução 

do bem, uma vez que todo o procedimento tramita perante o Serviço Registral, ou seja, o 

Cartório do Registro de Imóveis, sendo desnecessário recorrer ao aparato jurisdicional. Dentre 

as funções do oficial do registro, destaca-se a notificação do devedor, constituindo-o em 

mora, e a consolidação da propriedade em favor do credor, caso a inadimplência persista por 

quinze dias. 

 Finalmente, redobrada atenção dedicou-se ao que se designou como “institutos 

correlatos”, abarcando a legitimação de posse e a legitimação fundiária. Com relação à 

primeira, a Lei n° 13.465/17, revogando parcialmente a Lei n° 11.977/09, define-a como ato 

do Poder Público que se destina a conferir título, “por meio do qual fica reconhecida a posse 

de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e 

da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade” (art. 25, caput). 

Além disso, resolve antiga controvérsia ao estabelecer que a legitimação de posse é 

inaplicável a imóveis urbanos situados em área de titularidade do poder público.  

Vale destacar o alcance do instituto diante das novidades introduzidas pela Lei n° 

13.465/17. Se a Lei n° 11.977/09 aquiescia com a legitimação de posse, na esfera do 

Município, pelo registro do título para a eventualidade de uma usucapião após o decurso de 

cinco anos, a Lei n° 13.465/17 confere à legitimação de posse um espaço residual, somente 

alcançando as hipóteses não englobadas pela legitimação fundiária. Além disso, consagra a 

absoluta independência entre a concessão da legitimação de posse e a titularidade do 

domínio. 

 Por outro lado, a legitimação fundiária foi definida, pela mesma lei, como “mecanismo 

de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade 

imobiliária objeto da Reurb” (art. 11, VII). Ressalte-se que não foi instituído novo direito real, 

como o de laje, mas sim um instrumento de declaração do direito de propriedade. Por essa 

razão, inclusive, o Código Civil não foi alterado em seu clássico art. 1.225, tendo sido 

acrescentada a alínea 47 no art. 167, I da Lei n° 6.015/73, relacionada à forma pela qual a 

propriedade será adquirida: a legitimação fundiária.  

 Portanto, o legislador inova ao prever novo modo originário de aquisição da 

propriedade, tradicionalmente restrito à acessão e à usucapião. Mesmo no contexto de 

regularização fundiária, a Lei n° 11.977/09 só disciplinava a legitimação de posse, a ser 
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promovida pelo Município, mediante o registro do título para a eventualidade de uma futura 

usucapião, após o prazo de cinco anos. Com a Lei n° 13.465/17, todavia, repita-se à exaustão, 

a legitimação de posse passa a ser residual em relação à legitimação fundiária. 

 Quanto a esta, o principal ponto conflituoso diz respeito à possibilidade de incidência 

sobre terrenos públicos ou privados. Dentre as críticas da doutrina, encontra-se a suposta 

contrariedade ao texto constitucional, que proíbe expressamente a usucapião de bens públicos 

(arts. 183 e 191 da Constituição Federal). Desse modo, para além da concessão de uso 

especial para fins de moradia – que outorga ao cidadão direito real sobre coisa alheia após 

cinco anos de ocupação, preservada, porém, a titularidade pública do bem –, a legitimação 

fundiária atribuiria ao particular a condição de proprietário, sem que precisasse observar 

qualquer requisito temporal.  

 Apesar das objeções, o fato é que o novo instrumento também conta com defensores, 

para quem este representaria, tão somente, a formalização do reconhecimento, por parte do 

poder público, da propriedade imobiliária urbana. Apesar de sua natureza de ato 

administrativo negocial unilateral, apresenta significativa carga real, não se restringindo aos 

aspectos possessórios. 

  Na esteira do pensamento desse segundo grupo, a legitimação fundiária não se 

confunde com a usucapião, razão pela qual não contraria a Constituição da República, que 

optou expressamente por não admitir a usucapião sobre bens públicos. 

 Ao fim e ao cabo, parece que a questão deve ser solucionada a partir da ponderação 

dos valores em jogo, buscando aferir qual deles prevalece em termos de adequação 

principiológica no Estado Democrático de Direito. No confronto entre a segurança jurídica 

materializada na preservação do patrimônio do titular formal e a abertura ao estatuto da 

titularidade, garantindo o mínimo existencial a quem antes nada tinha (segurança jurídica sob 

o aspecto da efetivação dos direitos fundamentais), não há dúvidas de que esta última merece 

prevalecer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho procurou sistematizar, criticamente, as mais recentes inovações quanto 

ao tema dos direitos reais sobre a propriedade imobiliária no ordenamento jurídico brasileiro, 

tomando por base os últimos trinta anos. Após breve incursão histórica e ampla 

contextualização, analisou-se cada um dos direitos reais introduzidos ou reformulados desde 

então. 

Dentre os novos direitos reais de fruição, foram abordados a superfície, a concessão de 

uso especial para fins de moradia e o direito real de laje. Com relação à superfície, concluiu-

se que o conflito entre os regramentos do Estatuto da Cidade e do Código Civil de 2002 é só 

aparente, permanecendo ambos os diplomas aplicáveis em seus respetivos âmbitos de 

incidência. No tocante à concessão de uso especial para fins de moradia, observou-se que, 

apesar das possíveis inconstitucionalidades apontadas pela doutrina, a Medida Provisória n° 

2.220/01 tem um grande mérito: o de tentar promover, legitimamente, a inclusão social sem 

causar prejuízos à função social da cidade. Já quanto ao novo direito real de laje, 

regulamentado somente em 2016, pode-se dizer que veio atender a uma demanda de fato. O 

destaque ficou por conta de sua controvertida natureza jurídica, sabendo que, para parte 

considerável da doutrina, trata-se de direito real sobre coisa alheia, tanto que, na organização 

deste trabalho, a laje foi enquadrada como direito real de fruição. Parece mais acertado, 

todavia, encará-la como nova manifestação do direito de propriedade, em um contexto de 

universalização do acesso ao domínio. 

Passando aos direitos reais de fruição reformulados, foram enfatizados os rumos da 

enfiteuse e do alcance da concessão de direito real de uso. Expôs-se que, embora a primeira 

tenha sido praticamente abolida pelo Código Civil de 2002, ela permaneceu aplicável aos 

terrenos de marinha. A opção despertou severas críticas por parte da doutrina, tendo sido 

corrigida pela Lei n° 13.465/17, que, ao permitir a extinção dos aforamentos pela simples 

manifestação de vontade do foreiro, desestimulou sua constituição. Por sua vez, a concessão 

de direito real de uso ganhou novos ares a partir da Lei n° 11.481/17, responsável por incluir 

entre suas finalidades a regularização fundiária de interesse social, transformando-se a 

concessão em instrumento hábil a legitimar a posse sobre bens públicos ocupados 

informalmente por populações de baixa renda. 
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Como direito real à aquisição, dedicou-se ao estudo do direito do promitente 

comprador sob a ótica de seu demorado encarte no Código Civil. O principal destaque 

consistiu na distinção entre as eficácias obrigacional e real. Com relação à primeira, é possível 

afirmar que, após o pagamento integral do preço pelo promissário comprador, o direito 

subjetivo à outorga da escritura definitiva é oponível ao promitente vendedor de forma 

voluntária ou, havendo recusa, por ato jurisdicional. Trata-se de obrigação de fazer que 

independe do registro. Quanto à segunda, o registro do contrato preliminar, dispensável para 

fins de exigência da celebração do contrato principal, é pressuposto de oponibilidade a 

terceiros de boa-fé, caso o objeto da prestação seja transferido a outrem no curso da execução 

do contrato preliminar. 

 Por sua vez, representando novo direito real de garantia, procedeu-se à análise da 

alienação fiduciária, que passou a incidir sobre bens imóveis, causando o total descrédito da 

hipoteca. Afinal, no sistema hipotecário o mútuo é garantido por imóvel do devedor, que 

conserva a plena e integral propriedade do bem, enquanto na alienação fiduciária da Lei n° 

9.514/97 a garantia do credor materializa-se na transferência da propriedade resolúvel da 

coisa imóvel, só restando ao fiduciante a qualidade de possuidor direto. Seu grande diferencial 

consiste na agilidade na execução do bem, uma vez que todo o procedimento tramita perante 

o Cartório do Registro de Imóveis, sendo desnecessário recorrer ao aparato jurisdicional. 

Finalmente, mereceram destaque as implicações da legitimação de posse e da 

legitimação fundiária, aqui chamadas de “institutos correlatos”, os quais, embora muito se 

aproximem dos direitos reais, com eles não se confundem. Nesse contexto, vale acentuar o 

alcance do instituto diante das novidades introduzidas pela Lei n° 13.465/17. Se a Lei n° 

11.977/09 aquiescia com a legitimação de posse, na esfera do Município, pelo registro do 

título para a eventualidade de uma usucapião após o decurso de cinco anos, a Lei n° 

13.465/17 confere à legitimação de posse um espaço residual, somente alcançando as 

hipóteses não englobadas pela legitimação fundiária. Além disso, consagra a absoluta 

independência entre a concessão da legitimação de posse e a titularidade do domínio.  Por 

outro lado, a legitimação fundiária representa novo modo originário de aquisição da 

propriedade, tradicionalmente restrito à acessão e à usucapião. Apesar das críticas da doutrina 

quanto à possibilidade de sua incidência sobre terrenos públicos ou privados, por suposta 

afronta ao texto constitucional, deve-se ter em conta que o novo instituto não se confunde 

com a usucapião. Assim, no confronto entre a segurança jurídica materializada na preservação 
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do patrimônio do titular formal e a abertura ao estatuto da titularidade, garantindo o mínimo 

existencial a quem antes nada tinha, não há dúvidas de que esta última merece prevalecer. 

 Como se vê, apesar de não ter sido o foco destas linhas, a regularização fundiária – 

assunto que ensejaria outro estudo, por sua abrangência e recente reestruturação – permeou 

toda a abordagem do tema escolhido. Logicamente, no contexto do direito real de laje, da 

legitimação de posse e da legitimação fundiária, a referência faz-se mais pulsante. Entretanto, 

não é de se olvidar que o escopo de regularização está intimamente relacionado à organização 

da cidade, razão pela qual não deixa de estar presente no trato dos outros direitos reais – vide 

a concessão do direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia. Espera-

se que as reflexões aqui traçadas possam contribuir para o vasto estudo acerca do tema. 
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