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RESUMO 

 

 

 

Entende-se, na doutrina majoritária, que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o princípio 

numerus clausus dos direitos reais, o que implica dizer, que a autonomia privada não pode 

criar novos direitos reais. Ao ordenamento jurídico brasileiro foi introduzido um novo direito 

real, denominado “laje”. Anteriormente à criação, contudo, parte da doutrina já trabalhava a 

possibilidade do direito de laje, como um direito de superfície de segundo grau. A doutrina 

divergiu em diversas extensões, desde a relação do novo direito com o direito de superfície, 

como já ocorria anteriormente, até se a laje se trataria de um direito real sobre coisa própria 

ou sobre coisa alheia. Dessa forma, objetivou-se no presente trabalho, delineado pelas 

diretrizes trazidas pela Lei 13. 465/2017, verificar se o direito de laje é um novo direito de 

natureza real. Com a pesquisa doutrinária, buscou-se analisar as características do direito de 

laje e compará-las com elementos caracterizadores de outros direitos, sobretudo, os direitos de 

propriedade e de superfície, pois, pelo método comparativo dos elementos constitutivos de 

cada direito real e seus efeitos e características, seria possível chegar à conclusão se o direito 

de laje advém de outro já existente ou se é um direito real distinto. Em verdade, muito embora 

a divergência na doutrina seja grande, chegou-se à conclusão de que o direito de laje possui 

natureza real e distinto de qualquer outro já existente, configurando um novo direito real 

sobre coisa própria. 

 

Palavras-chave: Direitos Reais. Numerus Clausus. Tipicidade. Direito de Laje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

It is known that, in majority doctrine, the Brazilian legal ordering adopted real rights’ 

principle numerus clausus, which implies that private autonomy cannot create new Real 

Property Rights. It was introduced a new Real Property Rights to the Brazilian legal ordering 

called “laje”. However, prior to this creation, part of the doctrine already worked the 

possibility of laje rights, with a second-degree surface right. The doctrine differed on many 

extensions, from the relationship between the new right and the surface right, as occurred 

before, to if laje would handle a new Real Property Rights about own things or unrelated 

things. That said, this work intended, outlined by the guidelines of the Law 13.465/2017, to 

verify if the laje rights is indeed a new real character right. With doctrinal research, it focused 

on analyzing laje rights’ characteristics and compare them with characterizing elements of 

new rights, especially new property and surface rights, because by the method of comparing 

constituent parts of each Real Property Rights and their effects and characteristics, it would be 

possible to determine if the laje rights derive from another existing right or is a different Real 

Property Rights. In truth, even that the diversity in doctrine is large, it was found that the laje 

rights has a Real Property Rights character and apart from any other existing, setting a new 

Real Property Rights about own things. 

 

Key-words: Real Property Rights; Numerus Clausus; Typus; Laje Rights. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

Se entiende, en la doctrina mayoritaria, que el sistema legal brasileño adoptó el principio 

numerus clausus de los derechos reales, lo que implica que la autonomía privada no puede 

crear nuevos derechos reales. El sistema legal brasileño introdujo un nuevo derecho llamado 

"laje". Antes de la creación, sin embargo, parte de la doctrina ya funcionaba la posibilidad del 

derecho de laje, como un derecho de superficie de segundo grado. La doctrina difería de 

varias maneras, desde la relación del nuevo derecho con el de superficie, como ya había 

sucedido, hasta si la laje fuera un derecho real sobre algo propio u otra cosa. Por lo tanto, el 

objetivo de este estudio, esbozado por las pautas presentadas por la Ley 13. 465/2017, era 

verificar si el derecho de laje es un nuevo derecho de naturaleza real. Con la investigación 

doctrinal, intentamos analizar las características del derecho de laje y compararlas con 

elementos que caracterizan otros derechos, especialmente los derechos de propiedad y 

superficie, porque, por el método comparativo de los elementos constitutivos de cada derecho 

real y sus efectos y características, sería posible concluir si el derecho de laje proviene de uno 

existente o si es un derecho real distinto. De hecho, aunque la divergencia en la doctrina es 

grande, se ha concluido que el derecho de laje tiene una naturaleza real y es distinto de 

cualquier existente, constituyendo un nuevo derecho real sobre su propia cosa. 
 

Palabras clave: Derechos reales. Numerus Clausus. Tipicidad. derecho de laje. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Doutrinariamente, costuma-se levantar duas teorias para explicar o direito das coisas: 

a teoria personalista e a teoria realista. A primeira é a que defende ser o direito das coisas o 

estudo de uma relação intersubjetiva; ou seja, o direito das coisas seria o ramo do Direito 

Civil que busca regular a relação jurídica existente entre o titular de um direito real e o sujeito 

passivo universal no que tange a uma determinada coisa; ao passo que a teoria realista não 

pressupõe a existência de uma relação entre pessoas, ensinando, desta forma, que o direito das 

coisas é o estudo da relação direta existente entre a pessoa e a coisa. 

Há na doutrina, também, uma discussão acerca das diferenças existentes entre a 

terminologia “Direito das Coisas” e “Direitos Reais”. Parte da doutrina entende serem ambas 

as terminologias sinônimas1, e há quem entenda se tratar de coisas diversas; sendo esta última 

corrente embasada no fato de a posse constar, no Código Civil, como Direito das Coisas, mas 

não como Direitos Reais (haja vista que os direitos reais são taxativos). 

Salienta-se, independentemente da corrente doutrinária adotada, que os direitos reais 

possuem determinadas características que os diferenciam dos direitos obrigacionais; tais como 

a oponibilidade erga omnes, aderência, ambulatoriedade, sequela, publicidade, tipicidade, 

taxatividade e perpetuidade. 

Considerando o escopo do presente trabalho, essencial se faz a análise detalhada de 

um princípio em especial: o da tipicidade dos direitos reais. Algumas doutrinas colocam tal 

princípio como sinônimo do princípio da taxatividade. Mas melhor doutrina entende serem 

dois princípios distintos; haja vista que o último possui relação com reserva legal, em que 

apenas o legislador pode criar novos direitos reais ao passo que o primeiro tem relação com o 

conteúdo de cada direito real criado pelo legislador. 

Pelo princípio da tipicidade dos direitos reais, então, não haveria a possibilidade de a 

autonomia privada modular o conteúdo dos direitos reais. 

De forma mais aprofundada, contudo, passou-se a explorar o princípio da tipicidade 

de modo a analisar o aspecto positivo e negativo da tipicidade, de modo que, dentro de cada 

direito real criado por lei, seria possível verificar elementos caracterizadores de cada direito 

real; podendo existir, ou não, elementos outros que seriam acessórios, que não seriam 

                                                   
1 Conforme Marco Aurélio Bezerra de Melo: “Concordamos com Serpa Lopes ao afirmar que ‘de qualquer 

modo, tanto a expressão Direito Reais como a de Direito das Coisas possuem ambas um conceito idêntico, como 

idênticos são os seus objetivos e a matéria jurídica que a compõe’.”. (2015, p. 2) 



13  

determinantes para a caracterização de um dado direito real. 

Da mesma forma, seria possível o legislador, ao momento da criação de novos 

direitos reais, estabelecer os elementos essenciais, mas de forma genérica e abstrata, cabendo 

à autonomia privada modelar a extensão desses elementos. 

Desta análise, teríamos um questionamento com duas respostas possíveis: caberia 

nos direitos reais a possibilidade de atuação da autonomia privada? Se a resposta for negativa, 

diz-se que a tipicidade é fechada. E de forma contrária, se é o entendimento de que há dentro 

dos elementos acessórios a possibilidade de uma atuação da vontade humana, sem que se 

descaracterize o direito real como tal, estaríamos diante de uma tipicidade aberta. 

O principal direito real que se tem no ordenamento jurídico é o direito real de 

propriedade, considerado como o direito real por excelência, tendo em vista que dá ao titular 

do direito o poder de usar, gozar, dispor e reaver o bem de quem o possua injustamente, 

conforme enuncia o artigo 1.228 do Código Civil2. 

O mais novo Direito Real introduzido no ordenamento jurídico brasileiro é o de Laje, 

incluído no ordenamento jurídico, inicialmente, pela Medida Provisória n. 759/2016, e 

convertida, posteriormente, na Lei n. 13.465/2017, com algumas alterações.  

O direito real de laje se configura quando o proprietário de uma construção-base 

cede a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha 

unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo, conforme artigo 1510-A do 

Código Civil vigente.  

Salienta-se, contudo, que a Medida Provisória n. 759/2016 definiu o direito real de 

laje como quando consiste a possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias 

autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o 

proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta 

daquela originalmente construída sobre o solo. 

Alguns pareceres iniciais de doutrinadores brasileiros vieram no sentido de trabalhar 

o direito real de laje como um desdobramento de direito real de superfície, já existente no 

ordenamento pátrio3; ao passo que outros estudos demonstram ser um novo direito real, 

distinto do direito de superfície, mas muito semelhante com a propriedade4. 

Com a introdução o Direito Real de Laje no Código Civil, passou-se a especular que 

                                                   
2 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

3 Nesse sentido, Pablo Stolze e Roberto Paulino de Albuquerque Júnior. 

4 Nesse sentido, os professores Maurício Mota, Cristiano Chves de Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio 

Dias. 
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se trataria de um direito real de superfície de segunda dimensão5, até porque, antes da 

previsão legislativa, trabalhava a doutrina para reconhecer o direito de laje como um direito 

de sobrelevação (ou direito de superfície de segundo grau).  

Na esfera técnico-jurídica, até pelo fato de ser a criação de um novo direito real, 

passou se a discutir se o direito real de laje é um novo direito real, ou se ele estaria abrangido 

dentro do direito real já existente, o de superfície. 

Observa-se, desta forma, que a distinção é essencial, pois se considerado como um 

novo direito real, poderia se entender como direito real sobre coisa própria. Ao passo que, se 

considerado como um direito real de superfície de segunda dimensão, o direito de laje se 

trataria de um direito real sobre coisa alheia. 

Em reflexo, a depender de como se entende o direito de laje (um novo direito real ou 

direito real de superfície de segunda dimensão), existe a possibilidade, ou não, de utilização 

da tutela reivindicatória; haja vista que em se tratando de direito real sobre coisa alheia, a 

tutela é apenas possessória. Isso pois o ordenamento jurídico brasileiro adotou a exceção do 

domínio nas ações possessórias, de tal forma que nessas, não se discute a propriedade. 

A discussão sobre o tema se mostra ainda mais relevante quando se discute a Lei 

13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, que, em última 

análise, diz respeito ao direito à digna moradia, constitucionalmente assegurado. 

Por se tratar de uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, e sendo o objeto 

da pesquisa a análise do direito real de laje introduzido no ordenamento como um novo 

direito real, a pesquisa possui um cunho teórico, pois necessário se faz o estudo do direito de 

superfície e suas características, os princípios da tipicidade e da taxatividade, além de uma 

análise dos elementos e características do direito de laje. 

Em suma, busca-se no presente trabalho as características dos direitos reais, a análise 

dos princípios da taxatividade e da tipicidade dos direitos reais para explorar os elementos 

essenciais e acessórios dos direitos reais de propriedade, de superfície e de laje; pois, com a 

comparação entre elementos caracterizadores de cada um dos citados direitos, será possível se 

concluir se o segundo deriva do primeiro, ou se são dois direitos reais distintos, situação esta 

que caracterizaria o direito de laje como novo direito real. 

Dessa forma, incabível seria a utilização de outra metodologia de pesquisa, pois 

sendo a pesquisa de cunho unicamente teórico, adequado se faz a pesquisa, não apenas da 

legislação, mas com o respaldo principal da doutrina. E por se tratar de uma inovação recente 

                                                   
5 Como defende Pablo Stolze no texto “Direito Real de Laje: Primeiras Impressões”. 
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no ordenamento jurídico brasileiro, necessário se faz, também, a pesquisa de textos 

acadêmicos coletados em bibliotecas e, sobretudo, na internet. 

Diante da análise da tipicidade dos direitos reais de propriedade, de superfície e de 

laje, busca-se levantar os elementos essenciais, caracterizadores de cada um deles, para, desta 

forma, chegar à resposta à indagação sobre a natureza jurídica do direito de laje, bem como se 

este é, de fato, um novo direito real ou se é um desdobramento do direito real de superfície. 

 

 

2. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS REAIS 

 

 

A disciplina dos direitos reais é um tanto controvertida na doutrina, a começar com a 

própria denominação da disciplina, quanto ao seu conceito, sua abrangência, passando, 

também pelas características. Busca-se, neste primeiro capítulo, então, desenhar os conceitos 

e as principais características do que se entende por Direitos Reais, tendo em vista que o 

objetivo da pesquisa é descobrir se o direito de laje é um novo direito real, ou não. Para tanto, 

se faz necessário determinar o que é um direito real e quais as suas características, o que se 

passa a explorar. 

 

 

2.1. CONCEITO DE DIREITOS REAIS 

 

 

O estudo do Direito das Coisas é muito complexo, de tal forma que diversas são as 

divergências doutrinárias que cercam o tema. A doutrina começa a não se convergir logo no 

conceito de direitos reais. 

Diverge a doutrina se a relação existente entre o Direito Real e a coisa é uma relação 

direta entre o titular do direito e a coisa ou se toda relação jurídica é intersubjetiva; a se 

discutir, desta forma, as teorias realista e personalista. 

 

 

2.1.1. Teoria realista 
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A teoria realista conceitua direitos reais como o estudo do conjunto de poderes que 

uma pessoa exerce sobre um dado objeto. 

Marco Aurélio Bezerra de Melo explica que, para a teoria realista, “o direito real  

nada mais é do que o estudo dos poderes da pessoa sobre uma coisa em uma relação de 

submissão do bem à vontade de seu titular, sem intermediários”6. O autor, assim, define 

direitos das coisas da seguinte forma: 

 
Emprestando uma perspectiva funcional e entendendo o que o direito das coisas 

encerra uma situação jurídica, o definimos como ramo do direito civil regente da 

situação jurídica gerada pela norma de direito que confere ao indivíduo o poder de 

titularidade sobre os bens apropriáveis, apontando sua extensão e limites, fundados 

primordialmente na função social e na boa-fé.7 

 

 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, “o direito das coisas resume-se em 

regular o poder dos homens, no aspecto jurídico, sobre a natureza física, nas suas variadas 

manifestações, mais precisamente sobre os bens e os modos de sua utilização econômica”8. 

Na mesma linha, encontra-se a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, para os quais “o direito das coisas regula o poder do homem sobre certos bens 

suscetíveis de valor e os modos de sua utilização econômica”9. 

Observa-se que, pela teoria realista, não seria necessária uma relação intersubjetiva, 

mas tão somente uma relação de subordinação da coisa para com o seu titular. O vínculo 

existente é entre a pessoa e a própria coisa. 

 

 

2.1.2. Teoria personalista 

 

 

Segundo a teoria personalista, só existe relação jurídica intersubjetiva; o que 

significa dizer que os direitos reais não são poderes que o titular do direito real possui sobre 

um determinado bem; mas uma relação jurídica intersubjetiva, onde existe o sujeito titular do 

direito real, o objeto e um sujeito passivo. 

Marco Aurélio Bezerra de Melo explica a teoria personalista, segundo o qual:  

                                                   
6 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 3. 

7 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 4. 

8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 20. 

9 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 32. 
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parte da premissa kantiana de que toda relação jurídica é intersubjetiva e, portanto, 

seria equivocado entender a possibilidade de relação jurídica entre pessoa e coisa. 

(...) O direito das coisas realizaria então uma relação jurídica entre o titular do 

direito (sujeito ativo), a coletividade (sujeito passivo universal) e a coisa (objeto)10. 

 

 

Contudo, como se pode verificar, o sujeito passivo de um direito real sobre uma 

determinada coisa não é determinado; razão pela qual o sujeito passivo se denomina 

universal; ou seja, o sujeito passivo é toda a coletividade. 

A doutrina que adota a teoria realista, em geral, costuma criticar a teoria personalista, 

uma vez que não seria possível a existência de um sujeito passivo que é representado por toda 

a coletividade. Trataria os direitos das coisas de regular uma situação jurídica e não uma 

relação jurídica. A crítica se instaura, principalmente, sobre o ponto de que apenas com a 

violação de um dado direito real irá surgir efetivamente um sujeito passivo, e este 

determinado. 

Não obstante as críticas, explica-se a teoria personalista como decorrência de uma 

das características principais dos direitos reais: a oponibilidade erga omnes. Ou seja, os 

direitos reais são oponíveis contra todos, motivo pelo qual são chamados de absolutos. 

A conclusão que se chega, então, conforme a teoria personalista, é que se os direitos 

reais são oponíveis contra todos, e considerando que toda relação jurídica é intersubjetiva, o 

sujeito passivo universal, indeterminado, é toda a coletividade, pois esta possui o dever de 

abstenção contra ingerências ao direito real de outrem.  

 

 

2.2. CARACTERÍSTICA DOS DIREITOS REAIS 

 

 

Dentre as principais características elencadas pelas doutrinas se destacam a 

oponibilidade erga omnes, aderência, ambulatoriedade, sequela, publicidade e perpetuidade. 

 

 

2.2.1. Oponibilidade erga omnes. 

 

 

                                                   
10 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 3. 
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Como já mencionado, a oponibilidade erga omnes é uma característica importante, 

pois demonstra o aspecto absoluto dos direitos reais; ao contrário dos contratos, que possuem 

a característica de serem relativos. Os contratos são assim considerados pois os direitos 

obrigacionais dali decorrentes são oponíveis apenas contra a pessoa com quem se assinou o 

contrato. Ou seja, sendo o contrato um acordo de vontades, o pactuado nele deve ser 

cumprido pelas partes, não se admitindo, em regra, que este contrato seja oponível contra um 

terceiro que se quer participou das tratativas. 

Os direitos reais, por outro lado, apresentam situações diferentes, uma vez que existe 

uma relação jurídica entre o titular do direito e um sujeito passivo universal. Ocorre, em 

verdade, que existe um dever geral de abstenção a práticas que possam violar o direito real 

alheio. 

Observa-se, desta forma, que o vínculo jurídico existente não é entre um contratante 

e outro, onde um se obriga a uma prestação perante o outro; mas o sujeito passivo é toda a 

coletividade, de tal forma que esta deve respeitar o direito real alheio e se privar do exercício 

de qualquer ato que possa violar direito de outrem. 

Destaca-se, que tal informação decorre do ponto de vista da teoria personalista, que, 

entende existir apenas relações jurídicas intersubjetivas, com a criação do sujeito passivo 

universal. É nesse sentido que Marco Aurélio Bezerra de Melo assim explica a oponibilidade 

contra todos: 

 
Os direitos reais produzem efeitos diretos em face de todas as pessoas (eficácia erga 

omnes), sendo, portanto, oponíveis a terceiros que não guardam qualquer relação 

com o titular ou com o próprio bem e estão obrigados a se abster de qualquer 

moléstia em relação ao bem alheio.11 

 

 

Contudo, não se pode deixar de mencionar que a oponibilidade erga omnes é uma 

característica que é defendida também pela teoria realista. Neste sentido, cita-se Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, segundo os quais: 

 
Os direitos reais podem ser classificados como poderes jurídicos, pois concedem a 

seu titular verdadeira situação de dominação sobre um objeto. Esse poder de agir 

sobre a coisa é oponível erga omnes, eis que os direitos reais acarretam sujeição 

universal ao dever de abstenção sobre a prática de qualquer ato capaz de interferir na 

atuação do titular sobre o objeto12. 

 

                                                   
11 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015. p.04. 

12 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 33-34. 
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Independentemente da teoria adotada, é indubitável que os direitos reais são 

oponíveis contra todos. A abstenção é um ato negativo que deve ser imposto a toda a 

coletividade.  

 

 

2.2.2. Aderência 

 

 

A aderência é a característica por meio da qual se diz que os direitos estão como se 

colados fossem à coisa. Como a própria palavra sugere, aderência é a qualidade ou atributo 

daquilo que está unido ou ligado a algo. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, “a aderência do Direito Real à coisa não é senão 

a constatação do fato de que o direito real permanece incidindo sobre o bem, ainda que esta 

circule de mão em mão e se transmita a terceiros, pois o aludido direito segue a coisa”13. 

Nas palavras de Marco Aurélio Bezerra de Melo, “os direitos reais submetem a coisa 

ao titular, caminhando com ele, independentemente da observância de uma conduta de 

alguém”14. 

A pessoa que se apodera de res nullius, por exemplo, adquire a propriedade de tal 

bem, conforme o artigo 1.263 do Código Civil. Se a coisa não pertence a ninguém e alguém 

se apodera dela, adquire para si a propriedade do bem. Este direito real adere à coisa, 

cabendo, desde logo, o dever de abstenção de toda a coletividade, dada a oponibilidade erga 

omnes. Se uma pessoa se apodera dessa coisa, haverá a violação ao direito real alheio, pois 

mesmo que o bem móvel não esteja mais na posse direta do titular do direito real, este se 

encontra estreitamente ligado à coisa. 

Esta característica dos direitos reais é de suma importância, haja vista que dela 

decorrem outras duas características: a ambulatoriedade e a sequela. 

 

 

2.2.3. Ambulatoriedade 

 

                                                   
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 

31. 

14 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 05. 
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Se os direitos reais estão estreitamente ligados à coisa, se outra pessoa a detiver ou 

possuir, os direitos reais acompanharão a coisa. Isso não significa dizer, contudo, que esta 

outra pessoa que detenha ou possua a coisa adquiriu os direitos reais que estão ligados à coisa 

pelo simples fato da posse direta. Significa, em verdade, que mesmo que a coisa esteja em 

posse de outra pessoa, o titular do direito real continuará a ter seus direitos sobre a coisa. 

Nas palavras de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin 

de Moraes: 

 
A ambulatoriedade decorre diretamente da aderência do vínculo à coisa. Afirma-se 

que o dever jurídico correspondente ao direito real caminha com a relação jurídica e 

é, por isso mesmo, ambulante ou ambulatório.15 

 

 

Em suma, a ambulatoriedade é decorrência da característica de aderência dos direitos 

reais; de tal forma que, se está ligado à coisa, com esta se move. 

 

 

2.2.4. Sequela 

 

 

Para ilustrar a característica da sequela, basta citar o artigo 1.228 do Código Civil, 

segundo o qual, o “proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. A parte final do 

artigo traduz muito bem tal característica, haja vista que, uma vez que os direitos reais aderem 

à coisa, com esta acompanha de forma inseparável. Neste caso, o direito de propriedade 

acompanha a coisa, com quem quer que se encontre o bem, de tal forma que caso haja 

detenção ou posse injustas o proprietário pode reavê-la. 

O poder de seguir a coisa, sobre a qual se tenha o direito real, é perceptível no citado 

artigo, consubstanciado no termo “o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha”. 

Segundo Marco Aurélio Bezerra de Melo, “qualquer um que sem autorização estiver 

com o bem será considerado usurpador e municiará o titular da sequela de ação para recuperá-

lo”16  

                                                   
15 BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. Código civil 

Interpretado Conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. v.3. p. 496 
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Importante frisar que a sequela decorre, também, da oponibilidade erga omnes dos 

direitos reais; haja vista que, se toda a coletividade possui o dever de abstenção contra 

violações a direitos reais alheios, uma vez que alguém a viole, o titular do direito real tem o 

poder de perseguir a coisa e, consequentemente, reavê-la de quem quer que injustamente a 

possua ou detenha.  

Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, “a sequela decorre do absolutismo 

dos direitos reais, pois se posso exigir de todos um dever de abstenção, nada me impede de 

retirar o bem do poder daquele que viola tal comando”17. 

A sequela, desta forma, é uma característica que surge como consequências da 

aderência e da ambulatoriedade, bem como do absolutismo dos direitos reais. Pois se o direito 

real está ligado à coisa e com esta se move, uma vez que toda a coletividade possui o dever de 

abstenção, quando injustamente alguém a detenha ou possua, o titular do direito real possui a 

possibilidade de perseguir a coisa; haja vista que o seu direito real não se desprendera da 

coisa. 

 

 

2.2.5. Publicidade 

 

 

Destaca-se que, se o direito real é oponível contra todos, só o é porque deve haver 

uma publicidade a ponto de a coletividade ter a possibilidade de conhecer o direito real alheio. 

Imagina-se a situação de a coletividade ter que respeitar direito real alheio, sem saber 

qual direito e sobre qual coisa incide. Seria incabível, dessa forma, exigir um dever de 

abstenção de toda a coletividade, sem que se informe e torne público os direitos reais sobre as 

coisas. 

Exemplo claro é a obrigatoriedade de escritura pública nos negócios jurídicos que 

visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis 

de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, que consta no artigo 

108 do Código Civil. A regra é que não existe forma para a realização dos negócios jurídicos. 

Mais do que isso, o artigo 1.227 do Código Civil deixa claro que os direitos reais 

sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o 

                                                                                                                                                               
16 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 06. 

17 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 38. 
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registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos no 

próprio Código. Aqui se faz presente, mais uma vez, a característica da publicidade dos 

direitos reais. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, “sendo oponíveis erga omnes, faz-se necessário 

que todos possam conhecer os seus titulares, para não molestá-los. O registro e a tradição 

atuam como meios de publicidade da titularidade dos direitos reais”18. 

Quando se fala em constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 

reais sobre imóveis, tais direitos são oponíveis erga omnes, de tal forma que toda a 

coletividade possui o dever de abstenção. Por esta característica se faz necessário se dar 

publicidade ao citado negócio jurídico, para que a coletividade tenha a possibilidade de 

conhecer o direito real e, consequentemente, qual o dever negativo a que está incumbido. 

 

 

2.2.6. Perpetuidade 

 

 

Os direitos, pela característica da aderência, estão ligados ao objeto, o que implica 

dizer que, em regra, enquanto existir a coisa haverá um direito real sobre esta, de modo que a 

não utilização do direito real não configura a sua perda. 

Ou seja, o não uso do direito real não acarreta, em regra, a extinção do direito; ela 

permanece aderida à coisa até que o seu titular perca, através de institutos previamente 

previstos na legislação, como na usucapião. 

Na usucapião, por exemplo, o não uso do direito real pelo seu titular e 

cumulativamente o uso por outra pessoa, de forma mansa e pacífica, por determinado período 

ininterrupto, faz com que haja a prescrição aquisitiva, fazendo com que o titular do direito 

real perca seu direito. Observa-se que não é o simples fato de o titular não utilizar de seu 

direito real que o faz perder tal direito, pois a não utilização do direito real não configura a 

sua perda. O que o faz perder a titularidade do direito real é o fato de outra pessoa exercer o 

direito real como se sua fosse, sem interrupção, nem oposição, por um determinado tempo; ou 

seja, o primeiro titular perde seu direito real em decorrência da aquisição originária de tal 

direito por outra pessoa, pelo instituto da usucapião. 

                                                   
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 

32. 
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Carlos Roberto Gonçalves muito bem destaca que “em realidade, a característica da 

perpetuidade dos direitos reais não é absoluta, embora tenham mais estabilidade do que os 

direitos obrigacionais, pois também se extinguem em determinadas circunstâncias”19. 

Em outra perspectiva, pela característica da aderência, os direitos reais estão ligados 

ao objeto, o que implica dizer que, em regra, enquanto existir a coisa haverá um direito real 

sobre esta e, uma vez que a coisa tenha seu perecimento, deixa de existir direito real sobre ela.  

Uma vez que pela característica da aderência o direito real possui ligação direta com 

a coisa, se esta perece, não haverá direito real sobre a coisa que não existe mais. Cabe 

destacar, contudo, que é possível existir uma coisa de forma que não tenha um direito real 

incidente sobre ela, como o caso da res nullius. Nesta, a coisa não é de ninguém, de tal forma 

que não há direito real que está colada à ela pela aderência. 

 

 

3. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E DA TIPICIDADE 

 

 

Os princípios da taxatividade e da tipicidade são outras características essenciais dos 

direitos reais que merecem uma atenção especial, sobretudo, para o debate da possibilidade de 

interferência da autonomia privada no conteúdo dos direitos reais. 

 

 

3.1. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE 

 

 

Deve-se esclarecer que os conceitos dos princípios da taxatividade e da tipicidade 

são divergentes conforme a doutrina, como se passa a demonstrar. 

Pondera-se o posicionamento do professor Anderson Schreiber, pois para ele, o fato 

de o direito real ser numerus clausus, como definido por exaustão, é, na realidade, o conceito 

para o princípio da tipicidade. Segundo o professor, “de acordo com o princípio da tipicidade 

dos direitos reais, também chamado princípio numerus clausus, somente poderiam ser 

considerados direitos reais aqueles que o Código Civil assim define, no artigo 1.225”20. 

                                                   
19 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 

37. 

20 SCHREIBER, Anderson. Manual do Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 678. 
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Para Anderson Schreiber, há a distinção entre os princípios da taxatividade e da 

tipicidade: 

 
Parte da doutrina tem sustentado, no mesmo sentido de flexibilização do caráter 

fechado dos direitos reais, que a tipicidade diferencia-se da taxatividade. Enquanto a 

tipicidade impediria a criação de novas espécies de direito real, a taxatividade 

impediria alterações no conteúdo das espécies já existentes21. 

 

 

Contudo, grande parte da doutrina entende ser o princípio da taxatividade uma 

reserva legal para a criação de novos direitos reais, o que significaria dizer que o rol dos 

direitos reais são numerus clausus. Ou seja, para esta corrente, os direitos reais não podem ser 

criados pela autonomia privada, de modo que apenas os direitos reais criados por lei são 

direitos reais. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves: 

 
Os direitos reais são criados pelo direito positivo por meio da técnica denominada 

numerus clausus. A lei os enumera de forma taxativa, não ensejando, assim, 

aplicação analógica da lei. O número dos direitos reais é, pois, limitado, taxativo, 

sendo assim considerados somente os elencados na lei (numerus clausus)22. 

 

 

Na mesma linha, destaca-se André Pinto da Rocha Osório Gondinho: 

 
A orientação vigente no nosso sistema jurídico manifesta-se ampla e pacificamente 

no sentido do princípio do numerus clausus dos direitos reais. Assim é que não pode 

haver, em nosso ordenamento, um direito real, reconhecido como situação jurídica 

concreta, se não existir anteriormente norma legal que o preveja.23 

 

 

Em mesmo sentido, destaca-se a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: 

 
Destinando-se a opor contra toda a coletividade, não pode qualquer direito real ser 

reconhecido juridicamente se não houver prévia norma que sobre ela faça previsão. 

Portanto, inseridos em regime de ordem pública, os direitos reais são numerus 

clausus, de enumeração taxativa, localizados no rol pormenorizado do artigo 1.225 

do Código Civil e em leis especiais diversas24. 

 

 

                                                   
21 SCHREIBER, Anderson. Manual do Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 679. 

22 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 32. 

23 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: O princípio da 

tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 153. 

24 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 41. 
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Do conceito trazido por esses estimados doutrinadores, sobretudo por Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald, é de se destacar que a principal justificativa dos direitos reais 

serem taxativos (numerus clausus) é por causa da oponibilidade erga omnes dos direitos reais. 

Ou seja, se os direitos reais são absolutos, de modo que toda a coletividade possui o dever de 

abstenção contra violações a direitos reais alheios, não poderia a autonomia privada criar 

livremente direitos reais que, em consequência, levaria o dever geral de abstenção da 

coletividade. 

Segundo André Pinto Gondinho, “a principal razão da exclusão da autonomia 

privada do rol de fontes criativas de figuras reais decorre da eficácia absoluta dessa espécie de 

direito, pois não seria lícito à vontade humana criar vínculos jurídicos oponíveis erga 

omnes”25.  No mesmo sentido, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald destacam a razão 

principal dos direitos reais serem numerus clausus: 

 
Em razão de sua eficácia absoluta, a criação de novos direitos reais depende de 

reserva legislativa. A taxatividade importa considerar que fora do catálogo legal 

exclui-se a possibilidade de a autonomia privada conceber direitos reais que 
produzam consequência erga omnes. A vontade humana não pode livremente criar 

modelos jurídicos que sejam capazes de impor insegurança ao comércio jurídico, 

prejudicando a regularidade das relações jurídicas exercidas em comunidade26. 

 

 

É de se destacar que não é consenso na doutrina, também, se o ordenamento jurídico 

adota o princípio da taxatividade ou não. Ou seja, há divergência se os direitos reais são 

taxativos ou exemplificativos. 

Nesse sentido, o principal argumento daqueles que defendem a aplicação do 

princípio do numerus clausus está o caráter absoluto dos direitos reais27. Enquanto que o 

principal argumento daqueles que não concordam que o princípio é aplicado ao sistema 

jurídico brasileiro é pelo fato de a lei não determinar dessa forma28.   

                                                   
25 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: O princípio da 

tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 153 

26 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 41. 

27 Nesse sentido, destaca-se Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “A taxatividade importa considerar 

que fora do catálogo legal exclui-se a possibilidade de a autonomia privada conceber direitos reais que produzam 

consequência erga omnes. A vontade humana não pode livremente criar modelos jurídicos que sejam capazes de 

impor insegurança ao comércio jurídico, prejudicando a regularidade das relações jurídicas exercidas em 

comunidade” (2017, p. 41). Assim como destaca Milena Donato Oliva e Pablo Reinteria: “Opera-se verdadeira 
reserva legal em relação aos direitos reais: cuida-se de deixar a cargo da lei a análise dos vínculos que, 

socialmente úteis, podem aderir aos bens e ser oponíveis a terceiros por força da atribuição do direito de 

sequela” (2016, p. 03). 

28 Nesse sentido, pode-se citar Marco Aurélio Bezerra de Melo: “Importante registrar que no Brasil a 

taxatividade não é uma característica absoluta por não constar de expressa determinação legal” (2015, p. 08); a 
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Uma vez conceituado o princípio da taxatividade, passa-se a discutir o princípio da 

tipicidade dos direitos reais. 

 

 

3.2. PRINCÍPIO DA TIPICIDADE 

 

 

Ao entender o princípio da taxatividade como sinônimo do princípio do numerus 

clausus, ou seja, que existe uma reserva legal para a criação de novos direitos reais, não 

cabendo à autonomia privada a possibilidade de criação de novos direitos reais, é de ressaltar 

que o princípio da tipicidade, então, possui relação com o conteúdo de cada direito real. 

Importante é a colaboração de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald nessa 

distinção: 

 
Se é certo que os direitos reais se submetem à taxatividade, o mesmo não se diga da 

tipicidade. Cuida-se de conceitos próximos, eventualmente complementares, porém 

inconfundíveis. A taxatividade imputa ao legislador o monopólio da edificação de 

direitos reais. Por sua vez, a tipicidade, como se infere do próprio vocábulo, delimita 

o conteúdo de cada tipo de direito real29. 

 

 

Os estimados civilistas vão além, ao destacar que comumente se utiliza o princípio 

da tipicidade como sinônimo de numerus clausus, mas que com ela não se confunde; a 

explanar a real importância do princípio da tipicidade: 

 
Apesar de cotidianamente utilizarmos a acepção tipicidade como sinônimo de 

numerus clausus, releva perceber que a tipicidade é uma técnica genérica que não 

admite a formulação de determinações genéricas e cláusulas gerais e, portanto, 
fornece uma regulamentação. (...) O fato de existirem direitos reais típicos no rol do 

art. 1.225 certamente impede a criação de novos direitos reais, mas não elimina a 

possibilidade de modelação expansiva dos direitos reais já existentes30. 

                                                                                                                                                               
complementar, ainda, que “mesmo para aqueles que entendem pela presença intransponível do princípio 

numerus clausus dos direitos reais, há o reconhecimento de que a força sinérgica da autonomia da vontade deve 

ser respeitada para o fim de se reconhecer efeitos típicos de direitos reais em situações as quais a lei não 

reconhece expressamente essa qualificação” (2015, p. 10). Nesta mesma linha, mesmo entendendo Anderson 

Schreiber que o numerus clausus se trataria do princípio da tipicidade, o professor entende que o princípio 

numerus clausus não se aplica ao sistema jurídico brasileiro: “depõe contra a tipicidade dos direitos reais, entre 

nós, a redação do artigo 1.225 do Código Civil atual, que não emprega a expressão ‘somente’, nem se vale do 

conectivo ‘e’, de modo que não se pode enxergar ali, de forma incontestável, um rol numerus clausus” (2018, p. 

679).  

29 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 43. 

30 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 43. 



27  

 

 

Pondera-se, mais uma vez, que Anderson Schreiber, embora na essência entenda de 

mesma forma, traz os conceitos de forma inversa: 

 
Enquanto a tipicidade impediria a criação de novas espécies de direito real, a 

taxatividade impediria alterações no conteúdo das espécies já existentes. Para tais 

autores, o direito brasileiro teria acolhido a tipicidade, e não a taxatividade, de modo 

que, embora impedidas de criar novas figuras de caráter real, as partes poderiam 

moldar, de acordo com seus interesses, o objeto e a extensão dos direitos reais já 

existentes31. 

 

 

Observa-se que Anderson Schreiber parece adotar uma corrente minoritária no que 

tange aos conceitos dos princípios. Muito embora, o cerne de seu pensamento acompanhe os 

demais doutrinadores. 

O professor André Pinto da Rocha Osório Gondinho, por sua vez, define o princípio 

da tipicidade da seguinte forma: 

 
O princípio da tipicidade dos direitos reais significa, em síntese apertada, que o 

estabelecimento destes direitos não pode contrariar o conteúdo estrutural dos 

poderes conferidos, pelo ordenamento, ao titular da situação jurídica de direito real. 

Esta necessidade de respeito à estruturação dos poderes conferidos ao titular decorre 

do conteúdo típico dos direitos reais previstos em lei32. 

 

 

Alinha-se ao conceito majoritário, o entendimento dos professores Milena Donato 

Oliva e Pablo Reinteria, segundo os quais, há uma distinção essencial entre o numerus clausus 

e o princípio da tipicidade dos direitos reais: “Cumpre diferenciar o numerus clausus, que diz 

respeito à fonte normativa do direito real, do princípio da tipicidade, que, por sua vez, se 

refere ao seu conteúdo”33. 

No mesmo sentido, cita-se Carlos Roberto Gonçalves, para quem “os direitos reais 

existem de acordo com os tipos legais. São definidos e enumerados determinados tipos pela 

norma, e só a estes correspondem os direitos reais, sendo, pois, seus modelos”34.  

                                                   
31 SCHREIBER, Anderson. Manual do Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 679. 

32 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: O princípio da 

tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 16. 

33 OLIVA, Milena Donato; RENTERÍA, Pablo. Autonomia Privada e Direitos Reais: Redimensionamento dos 
princípios da taxatividade e da tipicidade no direito brasileiro. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 5, n. 2, 2016, p. 

7. 

34 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 

36. 
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É possível aludir, dessa forma, uma analogia entre a tipicidade dos direitos reais e a 

tipicidade (adequação tópica) do Direito Penal. O furto, por exemplo, é um delito pois o 

legislador, de forma taxativa, criou um determinado delito denominado como furto. A 

tipicidade se relaciona, por sua vez, ao conteúdo do que se denomina furto, ou seja, furto é o 

fato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, conforme artigo 155 do Código 

Penal em vigor. No Direito Penal, dessa forma, há a necessidade da adequação típica, de 

modo que a conduta do indivíduo deve se adequar ao tipo penal preestabelecido em lei; ou, 

em outras palavras, a ação humana tem que se equivaler aos elementos do conteúdo típico do 

delito.  

Da mesma forma, os direitos reais possuem a sua tipicidade, de modo que, havendo 

uma reserva legal para a criação de novos direitos reais (princípio da taxatividade), o 

legislador determina, igualmente, o seu conteúdo, destacando os elementos necessários para 

que se caracterize uma dada situação como aquele direito real criado. Ou seja, o legislador, 

além de taxativamente criar um novo direito real, irá descrever os principais elementos que 

irão caracterizar uma dada situação fática como sendo o direito real criado. 

Ou seja, a tipicidade dos direitos reais, então, possui relação com o conteúdo dos 

direitos de natureza real, de tal forma que não há consenso na doutrina se o ordenamento 

jurídico adota ou não o princípio da tipicidade. Ou seja, enquanto o princípio da taxatividade 

possui relação com a possibilidade ou não de a autonomia privada criar novos direitos reais, 

haja vista a reserva legal que caracteriza tal princípio; o princípio da tipicidade possui relação 

com a possibilidade ou não de a autonomia privada interferir e modular o conteúdo de um 

direito real estabelecido em lei. 

 Dentro dessa ideia, então, discute-se a possibilidade ou não da interferência da 

autonomia privada na configuração dos direitos reais, o que se passa a discutir. 

 

 

3.2.1. Autonomia privada e os Direitos Reais 

 

 

Ao trabalhar a relação da autonomia privada e os direitos reais, duas observações são 

necessárias: a autonomia privada para criar novos direitos reais, e a autonomia privada para 

modular direitos reais já predeterminados em lei. 



29  

Como é possível deduzir, a primeira situação está ligada com o princípio da 

taxatividade, enquanto que a segunda situação está ligada com o princípio da tipicidade dos 

direitos reais. 

No que tange ao princípio da taxatividade, diz-se que os direitos reais são numerus 

clausus, quando há a reserva legal; ou seja, quando apenas a lei pode criar novos direitos 

reais. O que, em outras palavras, implica dizer que a lei não autoriza a criação de direitos reais 

pela autonomia privada. 

Por outro lado, poderia os direitos reais adotar o princípio do numerus apertus, 

quando a autonomia privada atua diretamente na criação de novos direitos reais, distintos 

daqueles já determinados por lei. 

Explica de forma didática Luis Díez Picazo, que “Según el sistema numerus clausus, 

los derechos reales constituyen tipos cerrados y necesarios en su configuración 

(Typenzwaang). No es posible que los particulares constituyan más derechos reales que 

aquellos que la ley establece o tipifica de una manera determinada”35. Da mesma forma, o 

professor explica que “por el contrario, en el sistema de numerus apertus se entiende que los 

particulares pueden crear derechos reales distintos de aquellos establecidos o tipificados por la 

ley. Es decir, la libertad individual goza de la misma autonomía en materia de derechos reales 

que en materia de derechos de crédito o de obligación”36. 

Estabelece o professor espanhol que quando se adota o princípio do numerus 

apertus, a autonomia privada tem participação semelhante ao que tem nos direitos 

obrigacionais. A título ilustrativo, os contratos são definidos como acordos de vontades que 

visam a criação, modificação, transferência e extinção de direitos; os contratos, então, são as 

expressões máximas da autonomia privada, permitindo o ordenamento jurídico, inclusive, a 

criação de contratos atípicos, como preestabelece o artigo 425 do Código Civil37. Ou seja, no 

princípio do numerus apertus, é possível que a autonomia privada estabeleça outros direitos 

de natureza real que não estão estabelecidas em lei, ou seja, direitos reais atípicos. 

Quando se fala em princípio do numerus apertus dos direitos reais, comumente se 

destaca a experiência espanhola, pois o ordenamento jurídico espanhol adota tal princípio, de 

modo que a autonomia privada tem expressa previsão para criar novos direitos reais. 

Segundo considerações de André Pinto da Rocha Osório Gondinho: 

                                                   
35 PICAZO, Luis Díez. Autonomía privada y derechos reales. Revista crítica de derecho inmobiliario. Año 52, 

nº. 513, 1976, p. 273. 

36 PICAZO, Luis Díez. Autonomía privada y derechos reales. Revista crítica de derecho inmobiliario. Año 52, 

nº. 513, 1976, p. 273. 

37 Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. 
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O Direito Espanhol não adota, ao contrário da maioria das legislações ocidentais 

hodiernas, o princípio dos numerus clausus, mas sim o princípio do numerus 

apertus, permitindo-se aos interessados estabelecerem direitos reais atípicos, no 

exercício da autonomia de suas vontades, respeitadas, obviamente, as exigências de 

ordem pública e bem comum.38 

 

 

É possível destacar, dessa forma, que no princípio numerus apertus, não existe um 

rol exaustivamente arrolado em que não é permitida a criação de outros não estabelecidos por 

lei. Pelo contrário. Tanto é assim que se dizem exemplificativos os direitos arrolados quando 

se adota tal princípio, a exemplo do que ocorre com os direitos da personalidade no Código 

Civil brasileiro. 

Os direitos da personalidade estão elencados na parte geral do Código Civil, tais 

como o nome, o corpo, a integridade física, a privacidade e a imagem. Contudo, diz-se que os 

direitos da personalidade são numerus apertus porque tantos outros direitos que possuam as 

características dos direitos da personalidade são assim elencados, independentemente de sua 

previsão legal, pois os direitos elencados são meramente exemplificativos, como ocorre com o 

direito ao esquecimento, que não possui previsão legal, mas que é amplamente aceito como 

direito da personalidade. 

Da mesma forma, se o ordenamento jurídico adotasse o princípio numerus apertus 

para os direitos reais, poder-se-ia dizer que a autonomia privada poderia criar outros direitos 

de natureza real, independentemente de previsão legislativa. 

Contudo, entende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não adotou tal princípio, 

sobretudo, pelos direitos reais possuírem oponibilidade erga omnes. O fato de os direitos reais 

sujeitar toda a coletividade a um dever de abstenção seria óbice para que a autonomia privada 

adotasse livremente direitos de natureza real, haja vista que seria prejudicial se pensar que um 

acordo entre partes determinadas, acerca da criação de um novo direito real, imponha um 

dever de abstenção a toda uma coletividade. 

Conforme pondera André Pinto da Rocha Osório Gondinho: 

 
A atipicidade dos direitos reais, segundo argumentam os defensores do princípio do 

numerus clausus, acarretaria insegurança nas relações jurídicas e seria entrave à 
circulação dos bens, uma vez que os poderes e faculdades exóticos, passíveis de 

criação pela imaginação humana, seriam oponíveis erga omnes.39 

 

                                                   
38 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: O princípio da 

tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 69. 

39 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: O princípio da 

tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 45-46. 
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Argumenta-se, nesse sentido, que os particulares poderiam criar direitos reais, com 

regramentos próprios, de modo que poderia ser esse direito real oponível contra todos, 

independentemente de quem tenha criado tal direito real. 

Em verdade, muito pouco caberia para a criação de novos direitos reais, tendo em 

vista que são diversos os direitos reais elencados em nosso ordenamento jurídico. 

Muito embora se considere que o ordenamento jurídico não adotou o princípio do 

numerus apertus, este seria de suma importância para o sistema jurídico brasileiro. Isto 

porque, há anos, existe um pluralismo jurídico nas favelas do Brasil, onde costumeiramente 

famílias constroem em laje alheia, possuindo domínio próprio sobre a nova edificação, a 

tornando independente da construção base. 

Conforme Fernanda Machado Amarante, em texto escrito anteriormente à previsão 

legal sobre o direito de laje: 

 
O direito de laje é comumente avençado, e, a despeito de ser solução para o 

problema da moradia, não é tal acontecimento social previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro, o que evidencia um descaso do legislador. Como reação à 

indiferença, as camadas populacionais excluídas passam a criar, paralelamente ao 

Estado, normas a serem aplicadas dentro de seu contexto social, de forma a 

proporcionar a sua inclusão social. Tais normas paraestatais constituem uma nova 

ordem jurídica que convive in latere com o que se denomina de ordenamento oficial. 

É o que ocorre nas favelas brasileiras: as lajes são negociadas, construídas, as 

pessoas passam a nela morar, sem que haja qualquer amparo legal para tanto.40 

 

 

O princípio do numerus apertus, nesse sentido, teria dado efetividade, há anos, ao 

direito à moradia que tanto se almejou com a Medida Provisória 759 de 2019. Isso porque não 

seria necessário a previsão legislativa para que fosse reconhecida a construção sobre a laje 

como independente da construção base, dando-lhe registro próprio. 

Sobre a atuação da autonomia privada nos direitos reais, no ordenamento jurídico 

espanhol, interessante é o que descreve o professor Luis Díez Picazo, segundo o qual, no 

direito espanhol: 

 
Se acepta generalmente el sistema de libertad en la constitución de derechos reales y 

en la modificación de la fisonomía de los establecidos en la ley. Por otra parte, el 

marco de los derechos reales típicos es en nuestro Derecho muy amplio, y dentro de 

él tienen cabida cuantas modalidades puedan exigir las conveniencias económicas 

de los contratantes.41 

                                                   
40 AMARANTE, Fernanda Machado. O pluralismo jurídico e o Direito de Laje. Revista Jus Navegandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3403, 25 out. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22888/o-

pluralismo-juridico-e-o-direito-de-laje>. Acesso em: 14 de outubro de 2019. 

41 PICAZO, Luis Díez. Autonomía privada y derechos reales. Revista crítica de derecho inmobiliario. Año 52, 
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Segundo o professor, o ordenamento jurídico espanhol, mais do que adotar o 

princípio do numerus apertus, em que é possível a criação de novos direitos reais além dos 

elencados em lei, os que são determinados nesta poderiam sofrer modulações pela mesma 

autonomia de vontade dos particulares. O que, em outras palavras, implica dizer que a 

autonomia privada no ordenamento jurídico espanhol possibilitaria a criação de outros 

direitos reais, ou a modulação das já previstas em lei. 

Dessa forma, a autonomia privada pode atuar de duas formas distintas nos direitos 

reais: ou na criação de novos direitos reais, momento em que se fala na inaplicabilidade do 

princípio da taxatividade dos direitos reais, ou na modulação de direitos reais elencados em 

lei, quando se fala, então, no princípio da tipicidade dos direitos reais. 

A doutrina brasileira mais contemporânea costuma trabalhar o princípio da tipicidade 

no sentido de impossibilidade de modulação dos efeitos dos direitos reais já existentes em lei 

pela autonomia privada. Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, “os direitos reais existem 

de acordo com os tipos legais. São definidos e enumerados determinados tipos pela norma, e 

só a estes correspondem os direitos reais, sendo, pois, seus modelos”42.  O que implicaria 

dizer que o legislador já teria determinado todos os elementos caracterizadores dos direitos 

reais, de tal modo que, apenas possuiria vínculo real se todos os elementos predeterminados 

pelo legislador estiverem presentes, sem a interferência e a modulação pela autonomia 

privada. 

Como já destacado, quando a lei cria novo direito real, o legislador irá, igualmente, 

determinar os elementos caracterizadores do direito real criado. Acontece que, por vezes, o 

legislador pode se utilizar de termos genéricos que caberiam a modulação por parte da 

vontade humana. Nessa situação, entende-se majoritariamente não haver a aplicação do 

princípio da tipicidade. 

Ou seja, para maior parte da doutrina, embora o ordenamento jurídico tenha adotado 

a princípio da taxatividade, de modo que há reserva legal para a criação de novos direitos 

reais, não teria adotado, por sua vez, o princípio da tipicidade, alertando que, no Direito Civil 

brasileiro, caberia a modulação do conteúdo de determinados direitos reais pela autonomia 

privada, pois o legislador teria se utilizado de expressões genéricas nos elementos do 

conteúdo típico de alguns direitos reais. 

                                                                                                                                                               
nº. 513, 1976, p. 277. 

42 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 36. 
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Assim entendem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 
Nada impede que o princípio da autonomia privada possa, para além do âmbito 

definido para cada direito real, intervir para flexibilizar o sistema e provocar a 

afirmação de diferentes modelos jurídicos, com base nos espaços consentidos em lei, 

em face das exigências práticas do tráfego negocial. Desde que não exista lesão a 

normas de ordem pública, os privados podem atuar dentro dos tipos legais, 

utilizando a sua vontade criadora para inovar no território concedido pelo sistema 

jurídico, modificando o conteúdo dos direitos reais afirmados pela norma43. 

 

 

Quando se analisa a autonomia privada na modulação dos direitos reais já existentes, 

contudo, destaca os professores Milena Donato Oliva e Pablo Reintería um ponto importante 

do princípio da tipicidade dos direitos reais: 

 

Examina-se usualmente a tipicidade apenas no seu aspecto negativo de limite à 

liberdade contratual, destacando-se que é por meio da indicação do conteúdo 

peculiar de cada tipo real que a lei delimita os direitos reais admitidos na ordem 

jurídica. No entanto, dessa maneira, deixa-se de reconhecer a importante função que 

aquela desempenha em direção oposta, isto é, na promoção da autonomia negocial.44 

 

 

Ou seja, para os autores, haveria na tipicidade um aspecto negativo e outro positivo. 

Nesse sentido, os professores passam a estabelecer uma diferença entre a tipicidade aberta e a 

tipicidade fechada, o que se passa a discutir em seguida. 

 

 

3.2.2. Tipicidade aberta e tipicidade fechada 

 

 

Há uma distinção, no que tange ao conteúdo dos direitos reais, em tipicidade aberta e 

tipicidade fechada. 

Pelo princípio da tipicidade existem elementos caracterizadores dos direitos reais, de 

tal forma que cada direito real possui elementos essenciais que os caracterizam. 

A diferença existente entre as tipicidades aberta e fechada está no fato de existir 

elementos acidentais que possibilitem a interferência da autonomia privada, sem que se 

desconfigure determinado direito real como tal. 

                                                   
43 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 43-44. 

44 OLIVA, Milena Donato; RENTERÍA, Pablo. Autonomia Privada e Direitos Reais: Redimensionamento dos 

princípios da taxatividade e da tipicidade no direito brasileiro. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 5, n. 2, 2016, p. 

7. 
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Dessa forma, para a tipicidade fechada, não existiria espaço para a autonomia 

privada, de forma que apenas existiriam elementos essenciais e caracterizadores de 

determinado direito real. 

Ao passo que a tipicidade aberta se caracterizaria pela presença de elementos 

essenciais e outros acessórios. Os primeiros seriam elementares para que se caracterize um 

determinado direito real como tal, não cabendo a interferência da autonomia privada sob pena 

de desconfigurar o direito real; enquanto que os segundos são elementos que cabe a 

interferência da autonomia privada sem que haja a desconfiguração do direito real. 

Nas palavras de Milena Donato Oliva e Pablo Rentería: 

 
Se é verdade que a criação de uma nova figura real depende do legislador, certo é 

também que a autonomia negocial se manifesta de diversas outras maneiras no 

âmbito dos tipos de direitos reais admitidos na lei. Com efeito, os tipos reais são 

abertos, coexistindo, no interior de cada tipo, regras essenciais e outras que podem 

ser livremente modificadas pelas partes. Embora não possam desrespeitar as regras 

essenciais que são fixadas pela lei, sob pena de subverter o tipo real, admite-se que a 
autonomia privada possa atuar de sorte a moldar o conteúdo do direito real aos 

legítimos interesses das partes. 45 

 

 

Nos mesmos moldes, salienta o estudo de André Pinto da Rocha Osório Gondinho 

sobre a possibilidade de uma tipicidade aberta: 

 
o tipo representará um quadro ou descrição fundamental que não exclui outros 

elementos juridicamente relevantes que lhe sejam exteriores. O fato ou a situação 

em causa pode ter, pois, um conteúdo extratípico, e por isso dizemos que o tipo é 

aberto. Em outras palavras, o tipo aberto consiste na descrição essencial de uma 

situação a qual é outorgada um regime legal, mas sem impedir que outros elementos 

não previstos na descrição legislativa venham a integrar aquele estatuto jurídico, 

conquanto respeitem os limites fundamentais ali fixados.46 

 

 

Assim, a tipicidade aberta comporta elementos que são essenciais para a 

configuração de determinado direito real como tal, não cabendo a aplicação da autonomia 

privada sob pena de desconfigurar o direito real; e haveriam elementos acessórios que, em 

suas faltas, não descaracterizam o direito real como tal, cabendo, quando de sua existência, a 

autonomia privada sem que modifique o direito real como caracterizado pelo legislador. 

                                                   
45 OLIVA, Milena Donato; RENTERÍA, Pablo. Autonomia Privada e Direitos Reais: Redimensionamento dos 

princípios da taxatividade e da tipicidade no direito brasileiro. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 5, n. 2, 2016, p. 

7-8. 

46 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: O princípio da 

tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 86. 
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Dessa forma, é de se observar que são duas as possibilidades da atuação da 

autonomia privada no conteúdo dos direitos reais: pode o legislador estabelecer os elementos 

caracterizadores dos direitos reais e a autonomia privada criar elementos acessórios para 

moldar conforme os interesses das partes (sem desconfigurar o direito real, mantendo-se 

inalterado os elementos essenciais); ou pode o legislador fazer uso de termos genéricos, em 

que cabe a atuação da autonomia privada para moldar as extensões daquele elemento indicado 

de forma abstrata.  

 

 

4. DIREITO REAL DE LAJE 

 

 

Como já mencionado, considera-se os direitos reais numerus clausus, de tal forma 

que o mais novo Direito Real inserido no rol do artigo 1.225 é o direito real de laje. 

De início, o direito real de laje foi inserido no ordenamento jurídico pela Medida 

Provisória 759 de 22 de dezembro de 2019, que possuía como um dos motivos de sua criação 

o crescimento urbano desordenado e falta de regramentos jurídicos para determinados fatos, 

como a situação das lajes. 

A lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, posteriormente, converteu a Medida 

Provisória 759, trazendo algumas modificações no instituto do direito real de laje, a iniciar 

pela sua definição, mais adiante estudado. 

A laje passou a receber atenção legislativa, sobretudo, pela situação das favelas 

brasileiras, onde comumente uma edificação recebe em sua laje outra construção, local onde 

uma família distinta reside. 

Contudo, não e apenas nas favelas que se encontram tais situações. É possível 

observar, também, construções que uma família faz sobre a laje de sua edificação para que um 

filho resida na nova estrutura, por exemplo. 

A maior importância do direito de laje é, sem dúvidas, o exercício ao direito de 

moradia. É de se lembrar que o direito de moradia é um direito social constitucionalmente 

garantido no artigo 6º da Lei Maior. Essa moradia deve proporcionar, por sua vez, dignidade 

aos seus moradores. 

Nas palavras de Fernanda Amarante, o direito de laje é se suma importância para o 

acesso ao direito social de moradia e, consequentemente, para a efetivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana: 
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a previsão legal do direito de laje, com a regulamentação de sua instituição e 

promoção ao seu acesso, acabaria por promover o acesso à moradia, assegurando ao 

indivíduo o ingresso ao mínimo existencial. 

Por conseguinte, abarcar o direito de laje no ordenamento pátrio seria um meio de 
efetivação da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado na 

Constituição Federal de 1988. 47 

 

  

Com a criação do direito de laje, contudo, especulações surgiram no sentido de se 

afirmar que se trataria de um direito de superfície de segunda dimensão (sobrelevação), de 

forma a informar que não se trataria, propriamente, de um novo direito real. 

Dessa forma, passa-se a discutir o direito real de laje e seus elementos para analisar 

suas diferenças com o direito de superfície e verificar se o direito de laje é realmente um novo 

direito de natureza real.  

 

 

4.1. CONCEITO 

 

 

Esclarece-se que, anteriormente à criação do direito de laje como direito real, a 

doutrina já trabalhava a possibilidade do direito de laje, como uma superfície de segundo 

grau. 

Daí alguns estudiosos em Direito Civil passarem a defini-lo, de início, como um 

direito de superfície de segunda dimensão (também denominado de direito de sobrelevação). 

Importante salientar que, conforme estabelecia o artigo 1.510-A, do Código Civil, na 

redação dada pela Medida Provisória 759/2016, direito real de laje era assim definida: 

 
Artigo 1.510-A. O direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de 

unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma 

área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a 

fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre 

o solo. (redação dada pela Medida Provisória nº 759. de 2016) 

 

 

Salienta-se que, dada a definição supra, os primeiros textos sobre o assunto vieram 

no sentido de enquadrar o novo direito real como o direito de sobrelevação, sobretudo, em 

decorrência da possibilidade de se construir sobre um prédio já construído. 

                                                   
47 AMARANTE, Fernanda Machado. O pluralismo jurídico e o Direito de Laje. Revista Jus Navegandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3403, 25 out. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22888/o-

pluralismo-juridico-e-o-direito-de-laje>. Acesso em: 14 de outubro de 2019 
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A redação dada pela Lei nº. 13.465/2017 ao artigo 1.510-A do Código Civil parece 

atender e esclarecer de forma melhor o conceito de direito de laje: 

 
Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície 

superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha 

unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. 

 

 

Conforme definem Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio 

Dias: 

 
A laje ou direito sobre a laje (ou, ainda, direito de laje), pode ser conceituada como a 

nova lâmina de propriedade criada através da cessão, onerosa ou gratuita, da 

superfície superior ou inferior de uma construção (seja ela sobre o solo ou já em 

laje) por parte do proprietário (ou lajeário) da mesma, para que o titular do novo 

direito possa manter unidade autônoma da edificação original.48 

 

 

Assim como em diversas outros pontos da disciplina de direitos reais, o conceito de 

direito real de laje também encontra variações, sobretudo, pois alguns ainda entendem ser o 

direito de laje superfície de segundo grau; outros entendem por ser direito real sobre coisa 

alheia, diferente do direito real de superfície; e outros entendem ser o direito real de laje uma 

extensão do direito de propriedade, como uma nova figura deste.  

Nesses termos, Roberto Wagner Marquesi, além de criticar as imprecisões 

terminológicas do legislador, conceitua a laje como: 

 
O direito real que permite ao titular edificar sobre construção alheia ou abaixo dela, 

criando uma unidade dotada de autonomia funcional. É, pois, direito de construir, no 

caso, o de edificar acima ou abaixo de prédio já edificado, de modo a conservar no 

mesmo ambiente duas titularidades reais distintas, cada uma delas dotada de 

matrícula própria.49 

 

 

Em verdade, com a atual redação do Código Civil, deve-se entender o direito de laje 

como a cessão do volume superior ou inferior de uma construção (construção-base), para que 

o titular da laje mantenha unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria. 

Expressa-se com o termo “volume” dado o fato o direito de laje não ser mera cessão 

de uma superfície (bidimensional), mas de todo o espaço acima ou abaixo da laje, 

compreendendo um espaço tridimensional. Tanto é assim que o artigo 1.510-A, §1º, do 

                                                   
48 FARIAS, Cristiano Chaves de; DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de Laje: Do puxadinho à 

digna moradia. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 28. 

49 MARQUESI, Roberto Wagner. Desvendando o direito de laje. Disponível em: 

<http://civilistica.com/desvendando-o-direito-de-laje/>. Acesso em: 25 de outubro de 2018, p.3. 
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Código Civil, dispõe que o direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de 

terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical. 

Dessa forma, uma vez apresentado o conceito desse novo direito real introduzido no 

ordenamento jurídico, busca-se analisar sua tipicidade, sobretudo, os elementos essenciais que 

o caracteriza. 

 

 

4.2. ELEMENTOS E CARACTERÍSITICAS DO DIREITO REAL DE LAJE 

 

 

A construção-base é essencial para a existência da laje, sendo, dessa forma, um 

pressuposto para a criação de um Direito de Laje. Só se pode falar no direito de laje se houver 

uma laje sobre a qual se adere o direito real. 

A solenidade é outro requisito que se menciona no direito real de laje. Para que a 

laje, efetivamente, constitua unidade imobiliária autônoma, necessário que ela tenha matrícula 

própria. Inclusive, é da essência dos direitos reais o registro, tanto pela publicidade, quanto 

para a oponibilidade erga omnes do direito real constituído. 

Pelo conceito destacado, e de acordo com o atual artigo 1.510-A do Código Civil, 

parece não ser a edificação (construção) um requisito necessário para a configuração do 

direito real de laje. Isso porque pode o titular do direito de laje nada construir sobre ou sob a 

laje, mas tendo como sua o volume compreendido acima ou abaixo da laje, conforme o caso. 

A título de exemplo, suponha que uma pessoa (proprietário da construção-base) 

venda o volume acima de sua laje para outra pessoa (lajeário). Uma vez registrado, o volume 

superior da laje irá configurar unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, 

independentemente de construção. Ademais, o lajeário terá, sobre esse espaço acima da laje, a 

plenitude dos poderes de usar, gozar e dispor, conforme bem entender. 

Inclusive, é característico do direito real de laje a plenitude dos poderes de uso, gozo 

e disposição do volume acima ou abaixo da laje que constitua unidade imobiliária autônoma 

com matrícula própria. Tais poderes são mais bem explorados em capítulo próprio, mas já se 

pode deduzir que tais faculdades permitem uma gama de possibilidades de atuação da 

autonomia privada em sua modulação. 

A verticalidade, por sua vez, é essencial no direito de laje. O volume a ser cedido ao 

lajeário deve ser, necessariamente, superior ou inferior à laje. Não há de se cogitar um direito 

de laje em uma construção em um mesmo plano. A essencialidade da verticalidade é, 
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inclusive, prevista expressamente no artigo 1.510-A, §1º, do Código Civil, segundo o qual “o 

direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, 

tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as 

demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base”. 

A sobrelaje é outra característica expressamente disposta pela Lei nº. 13.465/2017. A 

sobrelaje se configura pela possibilidade de o lajeário ceder a superfície de sua construção 

para a instituição de um sucessivo direito real de laje. 

É caracterizado a sobrelaje, conforme Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e 

Wagner Inácio Dias, como “a laje constituída a partir de uma outra laje. Surge quando o 

lajeário, devidamente autorizado pelos demais lajeário e proprietários, cede novo direito de 

laje a terceira pessoa”50, 

Na sobrelaje, por exemplo, terá, em regra, três figuras distintas: a primeira que é o 

proprietário, o titular do direito de propriedade sobre o solo e a construção-base; a segunda 

que é o lajeário, que possui o direito de laje sobre ou sob a laje da construção-base; e uma 

terceira, que é o outro lajeário, que irá titularizar o direito real de laje sobre a sobrelaje.  

Observa-se, nessa ilustração, que cada uma dessas figuras tem o poder de usar, gozar 

e dispor da unidade imobiliária que lhe pertence, sendo, cada qual, uma unidade imobiliária 

autônoma. 

 

 

4.3. DIREITO REAL DE LAJE X DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE 

 

 

Quando a Medida Provisória 759/2016 introduziu o direito de laje ao ordenamento 

jurídico, passou-se a discutir se o novo direito real introduzido seria um novo direito real ou 

um desdobramento do direito real de superfície. 

Pablo Stolze e o professor Roberto Paulino de Albuquerque Junior, por exemplo, 

escreveram textos defendendo ser o direito real de laje um desdobramento do direito real de 

superfície. O último, inclusive, escreveu o seu texto com a denominação “O direito de laje 

não é um novo direito real, mas um direito de superfície”51. 

                                                   
50 FARIAS, Cristiano Chaves de; DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de Laje: Do puxadinho à 

digna moradia. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 30. 

51 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino. O direito de laje não é um novo direito real, mas um direito de 

superfície. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-jan-02/direito-laje-nao-direito-real-direito-

superficie>. Acesso em: 02 de maio de 2019. 
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Outros estudiosos, com o passar do tempo, começaram a escrever no sentido de 

distanciar o novo direito real do direito de superfície, defendendo ser um novo direito real, 

autônomo e independente. Nesse sentido, citam-se, a título de ilustração, Cristiano Chaves de 

Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio Dias no livro “Direito de Laje: Do puxadinho à digna 

moradia”52, assim como o artigo acadêmico intitulado “Direito real de laje: evolução histórica 

e topografia no sistema”53 do professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Filipe José 

Medon Affonso. 

Dessa forma, passa-se a analisar o direito real de superfície, sobretudo, o seu 

conceito e seus elementos caracterizadores, com o fim de, ao final, ver as distinções ou 

semelhanças dos direitos supramencionados e concluir, se o direito real de laje é uma 

modalidade de direito de superfície ou se com este não se confunde. 

 

 

4.3.1. Conceito de Direito Real de Superfície 

 

 

O direito de superfície, atualmente, possui previsão em dois dispositivos distintos: 

No Código Civil, a partir do artigo 1.369, e no Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/2001), nos 

artigos 21 e seguintes. 

Quanto a essa situação, parte da doutrina entende ter havia uma revogação tácita 

dessa parte do Estatuto da Cidade com a superveniência do Código Civil que tratou do mesmo 

tema. Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves assim declara: 

 
Não se aplica à hipótese, com efeito, o princípio da especialidade, segundo o qual 

lex specialis derogat legi generali quando disciplinar, de forma diversa, o mesmo 

assunto. Ocorre a revogação tácita quando a lei nova, de caráter amplo e geral, passa 

a regular inteiramente a matéria versada na lei anterior, vindo a lei revogadora, neste 

caso, substituir inteiramente a antiga, Desse modo, se toda uma matéria é submetida 

a nova regulamentação, desaparece inteiramente a lei anterior que tratava do mesmo 

assunto.54 

 

 

                                                   
52 FARIAS, Cristiano Chaves de; DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de Laje: Do puxadinho à 

digna moradia. Salvador: JusPodivm, 2018. 

53 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; AFFONSO, Filipe José Medon. Direito Real de Laje: evolução 

histórica e topografia no sistema. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, 2019. Disponível em: < 

http://civilistica.com/direito-real-de-laje-evolucao/>. Acesso em: 20 de Maio de 2019. 

54 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 451. 
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Contudo, não é o entendimento majoritário. Inclusive, conforme Enunciado nº 93 do 

Conselho de Justiça Federal, “as normas previstas no Código Civil sobre direito de superfície 

não revogam as relativas a direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001) por ser instrumento de política de desenvolvimento urbano.”55. Dessa forma, 

tanto os diplomas sobre o direito de superfície no Código Civil, quanto os disciplinados do 

Estatuto da Cidade coexistem. 

O Estatuto da Cidade, em seu artigo 21, dispôs sobre o direito de superfície nos 

seguintes termos 

 
Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do 

seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública 

registrada no cartório de registro de imóveis. 

 

 

Por oportuno, o Código Civil dispôs o direito real de superfície da seguinte forma: 

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

plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública 

devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

 

 

Nas definições de Marco Aurélio Bezerra de Melo: 

 
a propriedade superficiária é um direito real que permite o desdobramento dos 

poderes inerentes à propriedade, possibilitando a que o superficiário exerça as 
faculdades inerentes ao domínio em relação à edificação ou plantação em terreno 

alheio durante certo período de tempo e nos termos do pacto, enquanto que ao 

fundeiro assegura-se a titularidade sobre o solo56. 

 

 

Ou seja, o direito real de superfície é uma concessão realizada pelo proprietário do 

solo para que outra pessoa utilize dos poderes inerentes da propriedade (usar, gozar, dispor e 

reaver) no período e nos limites estabelecidos entre o proprietário e o superficiário. 

Destaca-se que o superficiário pode fazer plantações e/ou construções e, inclusive, 

gozar de possíveis frutos e rendimentos decorrentes desses bens acessórios criados sobre a 

superfície concedida. 

Nesse ponto, se observa a elasticidade do direito de propriedade, uma vez que, pelo 

direito real de superfície, possibilita-se que o superficiário exerça as faculdades inerentes ao 

domínio em relação à edificação ou plantação; contudo, após extinta a concessão, o 

                                                   
55 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Enunciados da I Jornada de Direito Civil. Disponível em:< 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/pesquisa/resultado>. Acesso em: 20 de julho de 2019. 

56 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 325. 
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proprietário retorna à plenitude de sua propriedade, inclusive, com a propriedade sobre as 

plantações e construções realizada sobre a superfície pelo superficiário, conforme artigo 1.375 

do Código Civil. 

Em verdade, a doutrina entende haver uma verdadeiros poderes proprietários junto 

ao superficiário, no que tange à plantação e/ou construções realizadas; haja vista que a 

propriedade do solo permanece com o proprietário.  

Diz-se que o superficiário, em realidade, possui uma propriedade resolúvel, na 

medida em que os poderes inerentes à propriedade, que fora concedida para o superficiário, 

está pendente de realização de um termo que, uma vez verificada, resolve-se; voltando tais 

faculdades para o poder do proprietário do solo. Nesse sentido, afirma Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald que, “essa é a razão pela qual a propriedade do superficiário é 

resolúvel. Ela já nasce com a previsão negocial de seu decesso em certo prazo. Com o 

advento do termo, a superfície se incorpora ao solo, cessando o período de suspensão do 

princípio da gravitação jurídica”57. 

Entendendo ser o direito de superfície uma propriedade resolúvel, dessa forma, 

durante o período de concessão da superfície, fica suspenso o princípio da gravitação jurídica 

(e a regra da acessão), segundo o qual o acessório segue o principal; pois durante o período de 

concessão, o superficiário terá todas as faculdades (inerentes à propriedade) sobre a 

construção ou plantação, mas tão logo se realize o termo, extingue a concessão, passando o 

titular do solo a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação. 

Partindo-se da definição do direito real de superfície, passa-se a analisar sua 

tipicidade, sobretudo, seus elementos caracterizadores para, posteriormente levantar as 

diferenças existentes entre o direito real de superfície e o direito real de laje. 

 

 

4.3.2. Elementos e Características do Direito Real de Superfície 

 

 

Um dos requisitos necessários e indispensáveis para a caracterização do direito real 

de superfície é o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis. Tal requisito está descrito 

tanto no Código Civil (artigo 1.369), quanto n lei nº. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade - 

(artigo 21).  

                                                   
57 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 596. 
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O registro é obrigatório para dar caráter real ao direito de superfície. Um simples 

contrato, sem o devido registro, não terá o a natureza real, tendo apenas caracterizado um 

direito pessoal. Conforme Carlos Roberto Gonçalves, “enquanto o contrato que institui o 

direito de superfície não é registrado no cartório de registro de imóveis existirá entre as artes 

apenas um vínculo obrigacional é direito real com todas as suas características somente 

surgira após aquele registro”58. 

O registro adota importante função no direito de superfície, não apenas para efetiva 

publicidade do direito real, mas para atribuir natureza real à concessão da superfície. 

Ao que parece, como amplamente já exposto, a tipicidade no ordenamento jurídico 

brasileiro é aberta, no sentido de haver a possibilidade de interferência da autonomia privada 

no conteúdo do direito real, de forma a moldar conforme os interesses das partes. Nesse 

sentido, é de se destacar a possibilidade da atuação da vontade humana no conteúdo do direito 

real de superfície. 

O Código Civil dispõe que o direito de superfície deve ser temporário. Não 

determinando o legislador um prazo mínimo e nem máximo para a concessão. Trata-se, nesse 

ponto, de um conceito aberto, em que caberia a interferência da autonomia privada para 

determinar, dessa forma, quanto tempo irá perdurar o direito concedido. Observa-se, dessa 

forma, que embora o legislador tenha determinado a temporariedade como um elemento do 

direito real de superfície, o mesmo deixa ao arbítrio da vontade das partes para determinar o 

período de concessão da superfície. 

Muito embora se discuta se o prazo determinado é ou não um requisito do direito real 

de superfície, fato é que a determinação do requisito temporal fica ao arbítrio da autonomia 

privada. Isso porque tanto no Código Civil, quanto no Estatuto da Cidade, a possibilidade de 

determinação de prazo para a concessão se dá de forma genérica, possibilitando a modulação 

conforme a vontade das partes. 

O artigo 1.369 do Código Civil59 determina de forma expressa que o prazo para a 

concessão deve ser por tempo determinado, não estabelecendo um prazo mínimo ou máximo. 

O Estatuto da Cidade, por sua vez, determina em seu artigo 2160 que a concessão pode ser por 

                                                   
58 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 

455-456. 

59 Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por 

tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

60 Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo 

determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. 
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tempo determinado ou indeterminado. Observa-se que, neste último dispositivo, a autonomia 

da vontade pode, inclusive, optar por indeterminação do tempo de concessão. 

Isso não significa, por sua vez, que o tempo indeterminado seja perpétuo. Significa, 

tão somente, que o prazo de concessão será limitada, mas, por ora, indeterminado. Esclarece, 

nesse sentido, Marco Aurélio de Bezerra de Melo: 

 
Da previsão estatutária extrai-se que a superfície poderá ser estabelecida por tempo 

determinado ou indeterminado e o atual Código Civil apenas refere-se a tempo 

determinado. A aparente contradição não deve espantar o intérprete, pois o que se 

tem de importante é que não se admite superfície em caráter perpétuo, talvez para 

que não se confunda o instituto com a superada enfiteuse. Dessa forma, se a 

superfície vigorar por prazo indeterminado, aplicar-se-á a ela as regras referentes aos 
contratos assim estabelecidos, aplicando-se a regra do artigo 397, parágrafo único, 

do Código Civil, que assim se expressa: “não havendo termo, a mora se constitui 

mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.61 

 

 

No que se refere à interferência da autonomia privada nos elementos do direito real 

de superfície, observa Marco Aurélio Bezerra de Melo que “igualmente entregue ao princípio 

da autonomia da vontade é a gratuidade ou onerosidade da concessão”62. A lei não impõe a 

gratuidade ou a onerosidade da concessão, ficando a critério das partes determinar se haverá 

uma contraprestação pela concessão ou não. 

Inclusive, podem as partes, de livre acordo, estipular se o pagamento será feito de 

uma só vez, ou parceladamente. 

Da mesma forma, o ordenamento jurídico, tanto o Código Civil, quanto o Estatuto da 

Cidade, não impõe, especificamente, a finalidade da concessão, embora a primeira preveja 

que seja para construção ou plantação. Observa-se, então, que é outro ponto que permite a 

atuação da autonomia privada e, inclusive, deve ser previamente estabelecida essa finalidade 

pois é possível resolver a concessão caso o superficiário dê destinação diversa da 

anteriormente pactuada. 

 

 

4.3.3. Distinções entre o Direito Real de Laje e o Direito Real de Superfície 

 

 

                                                   
61 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 344. 

62 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 336. 
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Em que pese alguns autores entendam ser o direito de laje um desdobramento de 

direito real de superfície, existem algumas distinções entre os institutos, sobretudo, no que se 

refere à natureza jurídica dos direitos. 

Vale destacar que, em discussão inicial, a diferença entre direito real sobre coisa 

própria ou direito real sobre coisa alheia.  

Ana Paula Matosinhos e Edimur Ferreira de Faria, afirmam que o direito de laje não 

é, como no direito de superfície63, um direito real sobre coisa alheia: 

 
os direitos reais sobre coisa alheia não possuem matrícula individualizada, são 

informados por meio de averbação na matrícula do imóvel já existente, o que não 

ocorrerá com o imóvel utilizado acima ou abaixo da construção principal, o direito 

de laje. A este direito real, foi autorizada a abertura de matrícula própria, apesar de 

não ser o imóvel de propriedade do detentor do referido direito.64 

 

 

A propósito, há muita divergência se o direito de laje é um direito real sobre coisa 

alheia ou própria. Parte da doutrina entende se tratar de um direito real sobre coisa alheia, 

como ilustra Pablo Stolze, segundo o qual: 

 
Não se tratando, em verdade, de transferência de “propriedade” – que abrangeria, 

obviamente, o solo-, este terceiro passa a exercer direito apenas sobre a extensão da 

construção original, ou seja, sobra a laje. 

Trata-se, portanto, de um direito real sobre coisa alheia – com amplitude 

considerável, mas que com a propriedade não se confunde-, limitado à unidade 

imobiliária autônoma erigida sobre a construção original, de propriedade de 

outrem.65 

 

 

Na mesma linha, considera igualmente se tratar de direito real sobre coisa alheia, 

mas de natureza híbrida, o professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Filipe José 

Medon Affonso, segundo os quais:  

                                                   
63 Destaca-se, contudo, o posicionamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, para os quais o 

direito real de superfície teria tanto um aspecto de direito real sobre coisa alheia, quanto um aspecto de direito 

real sobre coisa própria. Segundo eles, “em virtude da omissão do Código Civil quanto à natureza jurídica do 

modelo, repercute-se na doutrina uma polêmica. Seria o direito real de superfície uma verdadeira propriedade ou 

um direito real sobre coisa alheia? A resposta é: ambos. O direito de superfície é um direito real sobre coisa 

alheia (lote ou gleba), pois sua formação resulta de uma concessão do titular da propriedade para fins de futura 

edificação (sobre ou sob o solo) ou plantação, que, quando concretizada pelo superficiário (concessionário), 

converterá no direito inicialmente incorpóreo em um bem materialmente autônomo à propriedade do solo do 

concedente.” (2017, p. 594). 

64 MATOSINHOS, Ana Paula; FARIA, Edimur Ferreira de. A efetividade do direito real de laje como 

instrumento de política pública para acesso à moradia digna. Disponível em: 
<http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Regulariza%C3%A7%C3%A3o-

Fundi%C3%A1ria-TOTAL.pdf>. Acesso em: 02 de novembro de 2018. 

65 STOLZE, Pablo. Direito Real de Laje: Primeiras Impressões. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/54931/direito-real-de-laje-primeiras-impressoes>. Acesso em: 24 de Setembro de 

2018. 
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o direito real de laje é direito real autônomo, de natureza híbrida, eis que ele pode 

surgir como direito real sobre coisa alheia no que se refere ao direito de construir a 

laje sobre ou sob a construção já existente e, posteriormente, se transformar na 

propriedade lajeária com algumas nuances que a distinguem da propriedade 
superficiária, eis que não tem natureza resolúvel.66 

 

 

O debate referente ao fato de o direito de laje ser um direito real sobre coisa alheia 

ou própria está, efetivamente, na possibilidade da tutela reivindicatória, eis que este 

instrumento é típico dos direitos reais sobre coisas próprias. A ação reivindicatória se 

caracteriza como uma ação petitória, em que o proprietário do bem irá reivindicar algo que é 

de sua propriedade e domínio. 

Em outras palavras, enquanto que as tutelas possessórias podem ser propostas por 

possuidores, o que incluem os titulares dos direitos reais sobre coisas alheias; as ações 

reivindicatórias são exclusivas dos titulares dos direitos reais sobre coisas próprias. 

A ação reivindicatória se caracteriza, principalmente, pela possibilidade de o 

proprietário do bem reivindicar uma posse que já possuía e que foi injustamente violado por 

uma outra pessoa. Dessa forma, ao se entende que o direito de laje é um direito real sobre 

coisa alheia, o titular de tal direito não pode invocar uma tutela reivindicatória; muito embora 

tenha a possibilidade de se utilizar das tutelas possessórias. Por outro lado, ao se considerar 

que o direito de laje é um direito real sobre coisa própria, além das tutelas possessórias, pode 

o titular do direito de laje se valer da tutela reivindicatória, haja vista que o direito de 

perseguir a coisa é sobre coisa própria. 

Orlando Gomes explica a ação reivindicatória nos seguintes termos: 

 
Um dos direitos elementares do domínio é a faculdade do seu titular de reaver a 

coisa do poder de quem quer que injustamente a detenha, ou possua. Essa pretensão 

se exerce mediante a ação de reivindicação, que, segundo conhecida fórmula, 
compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. O 

fundamento da ação reivindicatória é o direito de sequela, esse poder de seguir a 

coisa onde quer que esteja, que é um dos atributos dos direitos reais.67 

 

A maior parte da doutrina, nesse sentido, vem entendendo que o direito de laje se 

configura como direito real sobre coisa própria, de tal forma que poderia ser invocado a tutela 

reivindicatória. 

                                                   
66 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; AFFONSO, Filipe José Medon. Direito Real de Laje: evolução 

histórica e topografia no sistema. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, 2019. Disponível em: < 

http://civilistica.com/direito-real-de-laje-evolucao/>. Acesso em: 20 de Maio de 2019, p. 23. 

67 GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 274. 
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Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias, Martha El Bebs e Wagner Inácio Dias 

afirmam que: 

 
Com essa perspectiva, não há como negar que, em um primeiro momento, parecia 

um caminho simples (a partir da leitura fria do texto legal) alinhar a laje com os 

direitos reais sobre as coisas alheias, já que a inspiração inicial parecia estra 

contemplada pelo direito de superfície. Contudo, bem observada a incontável 

possibilidade de profusão de efeitos jurídicos distintos dos direitos reais sobre a 

coisa alheia e atento à realidade social da laje, dúvida não há de sua natureza 

autônoma, não podendo estar encapsulado no conceito de direito real limitado, em 

razão de suas características peculiares. Não se trata, pois, de direito real sobre a 

coisa alheia. E, assim, não se trata de direito real limitado.68 

 

 

Na mesma linha de raciocínio, entende ser direito real sobre coisa própria o professor 

Maurício Mota: 

 
É o modelo de um direito real de laje como uma verdadeira propriedade. Nós 

estamos falando aqui de uma propriedade sobre coisa própria. Falando de 

propriedade na sua acepção mais forte, na sua acepção mais ampla. 

Uma propriedade pensada na elasticidade do direito de propriedade. Concebida 

como uma superação do princípio da acessão, uma superação do princípio do 

superfícies solo cedit.69 

 

 

Carlos Eduardo Elias de Oliveira é outro professor que entende ser o direito de laje 

um direito real sobre coisa própria, segundo o qual, “ao contrário do que insinua uma primeira 

impressão, o Direito Real de Laje não é um direito real sobre coisa alheia. É, sim, um novo 

Direito Real sobre coisa própria, ao lado do direito real de propriedade”70. 

Dentre os estudos que vem afirmando ser o direito real de laje um direito real sobre 

coisa própria, já é possível notar, conforme os autores supracitados, que há divergência, 

também, se o direito real de laje é uma verdadeira propriedade, como afirma o professor 

Maurício Mota, ou se constitui um outro direito real sobre coisa própria juntamente com o 

direito de propriedade, como afirma Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Contudo, essa 

divergência será estudada em momento oportuno mais adiante. 

Em suma, embora não se tenha consenso, o entendimento majoritário que se formou 

é pelo reconhecimento do direito de laje como um direito real sobre coisa própria. 

                                                   
68 FARIAS, Cristiano Chaves de; DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de Laje: Do puxadinho à 

digna moradia. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 59. 

69 MOTA, Maurício. O Direito Real de Laje Na Legislação Brasileira. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira 
da; CARDOSO, Patrícia Silva; D’Elia, Antônio (org.). Propriedade Privada: anais da I Jornada Ítalo-

Brasileira de Direito Privado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 121. 

70 OLIVEIRA, Carlos Eduardo de. Direito Real de Laej à luz da lei 13.465/2017: nova lei, nova hermenêutica. 

Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 2017. Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. 

Acesso em: 1 de julho de 2019, p.6. 
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Aponta-se, também, como outra diferença entre o Direito Real de Laje e o Direito 

Real de Superfície a temporariedade do direito. Nesse sentido, há que se entender se o direito 

real possui ou não um determinado prazo estabelecido. 

O direito de superfície possui como elemento essencial a temporariedade, não se 

permitindo um direito de superfície de forma perpétua, ad aeternum71.  

Muito embora a lei não estabeleça um prazo mínimo ou máximo, como já explanado, 

certo é que a concessão da superfície deve ser por tempo determinado. Inclusive, salienta 

Marco Aurélio Bezerra de Melo que: 

 
No direito brasileiro, uma das características da superfície é a temporariedade, não 

cuidando a nossa legislação de estabelecer um prazo máximo ou mínimo. (...) 

Conforme dispõe o artigo 1.369 do Código Civil, o prazo deve ser determinado, não 
fixado a lei brasileira tempo máximo ou mínimo da concessão, mas não poderá ser 

de tal monta a ensejar fraude à lei, como, por exemplo, estabelecer o prazo de 200 

anos e prejudicando herdeiros necessários do dominus soli.72 

 

 

Dessa forma, o autor deixa claro que o critério temporal é essencial para a 

característica do Direito de Superfície estabelecido no Código Civil brasileiro. E, segundo o 

mesmo, tal prazo não pode configurar um prazo excessivamente grande a ponto de o direito 

de superfície passar por gerações e gerações e ferir, eventualmente, o direito de um herdeiro 

necessário. 

O direito de laje, por sua vez, não possui o requisito temporal para a sua 

caracterização. O lajeário (titular do direito de laje) irá titularizar unidade distinta da 

construção-base, inclusive, com matrícula própria. Dessa forma, o direito de laje é perpétuo, 

sem restrições temporais, não se limitando a um determinado prazo estabelecido. O titular do 

direito de laje possui unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, poderá 

dela usar, gozar e dispor, de modo eterno, conforme a sua perpetuidade. 

Não obstante as diferenças citadas, encontra-se outras duas distinções entre os 

direitos reais de laje e de superfície. A primeira possui relação com a possibilidade de acessão 

da construção ou da plantação. E a segunda, por sua vez, possui relação com a vinculação da 

concessão à construção ou à plantação.  

                                                   
71 Destaca-se que a característica do tempo no direito real de superfície não possui unanimidade na doutrina. Isso 
porque há a previsão do Direito de Superfície ser por tempo indeterminado, no artigo 21 da Lei 10.257 de 2001 

(Estatuto da Cidade) que assim dispõe: “Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de 

superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no 

cartório de registro de imóveis”. 

72 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 336. 



49  

Em regra, uma vez que se extingue a concessão, a propriedade da construção ou da 

plantação realizada na superfície passa para o proprietário do solo, em uma situação de 

acessão, uma vez que aquele que plantou ou construiu (superficiário) perde, em proveito do 

proprietário, a plantação ou a construção que realizara na superfície concedida, conforme 

artigo 1.375 do Código Civil. 

Nesse sentido, esclarecem Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria 

Celina Bodin de Moraes que “extinto o direito de superfície, a ser averbado no registro 

imobiliário, encerra-se a suspensão do princípio da acessão. O direito do proprietário 

ressurge, e o senhorio passa a ter a propriedade plena sobre o terreno e a construção ou 

plantação”73. 

Assim, é de entender que, no caso do Direito Real de Superfície, há uma suspensão 

do princípio da acessão, durante o período em que durar a concessão. De modo que a 

plantação e a construção, durante o prazo de concessão da superfície, não terá como titular o 

proprietário do solo. A acessão ocorre apenas após a extinção da concessão, nos termos do 

artigo 1.375 do código Civil. 

Compartilha desse entendimento os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald, para os quais o superficiário possui uma propriedade resolúvel: 

 
Essa é a razão pela qual a propriedade do superficiário é resolúvel. Ela já nasce com 

a previsão negocial de seu decesso em certo prazo. Com o advento do termo, a 

superfície se incorpora ao solo, cessando o período de suspensão do princípio da 

gravitação jurídica. Isto é, o acessório seguirá o principal e as edificações efetivadas 

pelo superficiário ingressam no patrimônio do proprietário do solo, sem que o 
construtor possa se valer da regra da “acessão inversa” (parágrafo único do art. 

1.255, CC), pois mesmo que as obras efetuadas na superfície tenham um valor 

patrimonial e social bem maior que o valor isolado do terreno, as partes já haviam 

pactuado que as repercussões patrimoniais do negócio jurídico seguiriam o modelo 

do direito de superfície. 74 

 

 

O mesmo não poderia se dizer do Direito Real de Laje. O titular da laje mantém 

unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo, de modo que pode usar, gozar 

e dispor conforme bem entender, não se falando em acessão. A construção realizada sobre ou 

sob a superfície cedida compõe unidade autônoma da construção-base, não se incorporando, 

posteriormente, à construção-base. 

                                                   
73 BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. Código civil 

Interpretado Conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. v.3, p. 775. 

74 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Salvador: 

JusPodvm, 2017, p. 596. 
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Como outra distinção, o Direito Real de Superfície é uma concessão para o direito de 

construir ou de plantar em seu terreno, de tal forma que, se é dada uma destinação distinta da 

que fora determinada na concessão, resolve-se esta, conforme estabelece o artigo 1.374 do 

Código Civil.  

Nas palavras de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin 

de Moraes: 

 
O dominus soli pode promover a resolução antecipada do direito de superfície se o 

superficiário perseguir destinação diversa daquela prevista pelo título, o qual pode 

estipular diversas outras hipóteses de resolução. Não apenas construção ou plantação 

de coisa diversa daquela pactuada entre as partes pode levar à resolução, como 

também a ausência de plantação ou construção quando houver prazo estipulado para 

a sua realização.75 

 

 

No Direito de Laje, o mesmo não poderia ocorrer, tendo em vista que, uma vez 

cedida a superfície, o lajeário tem o direito de usar, gozar e dispor, conforme estabelece o 

artigo 1.510-A, §3º, do Código Civil. 

Inclusive, esse é uma das distinções levantadas pelo professor Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama e por Filipe José Medon Affonso, segundo os quais: 

 
Nota-se importante distinção entre o direito de laje e o direito de superfície: neste, o 

núcleo essencial da relação de direito real é a construção ou a plantação, isto é, o que 

o superficiário fará dela poderá ocasionar, até mesmo, a reversão da superfície ao 

proprietário do solo, como ocorre em caso de descumprimento das obrigações 

impostas ao superficiário. O mesmo não ocorre com o direito de laje, onde, 

aparentemente, há liberdade para o lajeário, salvo estipulação em contrário.76 

 

 

Em suma, diversos são as diferenças entre os direito real de superfície e o direito real 

de laje, de forma que a tipicidade do direito real de superfície não comporta o direito real de 

laje, o que leva à inevitável conclusão que, pelo menos em relação ao direito real de 

superfície, o direito real de laje se configura como um novo direito real, não se confundindo 

um com o outro. 

 

 

4.3.4. Breves notas sobre o direito de sobrelevação.  

                                                   
75 BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. Código civil 

Interpretado Conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. v.3, p. 774. 

76 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; AFFONSO, Filipe José Medon. Direito Real de Laje: evolução 

histórica e topografia no sistema. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, 2019. Disponível em: < 

http://civilistica.com/direito-real-de-laje-evolucao/>. Acesso em: 20 de Maio de 2019, p. 18. 
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O direito de sobrelevação está intimamente ligada ao direito real de superfície. Nos 

termos descritos por Marco Aurélio Bezerra de Melo, direito de sobrelevação pode ser assim 

definido: 

 
O direito de sobrelevação ou superfície em segundo grau consiste na possibilidade 

de o superficiário erguer uma construção sobre um prédio já construído, ou seja, é o 

ato pelo qual o concessionário constrói ou concede a um terceiro o direito de fazê-lo 

encima da área já construída.77 

 

 

Na sobrelevação é possível verificar que existe o proprietário do solo, o superficiário 

e aquele que irá construir sobre a construção do superficiário, podendo, inclusive, os dois 

primeiros serem a mesma pessoa. 

Observa-se, dessa forma, que é compreensível a razão de alguns entenderem que os 

direitos reais de laje são direitos de sobrelevação, pois os institutos, ao menos na aparência, se 

assemelham. 

Aplica-se o direito de sobrelevação quando, em um terreno com edificação, o 

proprietário concede a superfície acima da edificação, como superfície de segundo grau. Da 

mesma forma, pode o superficiário ter realizado a primeira construção, sobre o qual recairá o 

direito de sobrelevação. Nesse segundo caso, contudo, imprescindível é a autorização do 

proprietário do solo, não bastando a autorização do superficiário. 

Exemplificando, uma pessoa pode ser proprietário de um terreno e nele construir um 

prédio. Nesse caso, uma mesma pessoa é proprietário do solo e da construção. Uma vez 

concedida a superfície sobre a construção, haverá uma sobrelevação. Da mesma forma, 

poderia o dono do terreno ter concedido a superfície para que outra pessoa (superficiário) 

construísse sobre o solo; poderia o superficiário conceder a superfície acima da construção 

(sobrelevação). Nesse segundo exemplo, contudo, necessário se faz a autorização do 

proprietário do solo, pois a construção é propriedade resolúvel do superficiário, ao passo que 

o proprietário do solo (que terá a acessão após extinção da concessão) é outro. 

Contudo, não é demais lembrar que o direito de sobrelevação, assim sendo uma 

superfície em segundo grau, segue a mesma lógica no que tange às acessões ou as suas 

finalidades, que se mantém vinculadas ao o que fora pactuado com o proprietário do solo. 

                                                   
77 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 339 
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Da mesma forma, a temporariedade é um requisito na sobrelevação, sendo um direito 

de superfície de segundo grau.  

É importante frisar, contudo, que a laje, como atualmente disciplina o Código Civil, 

não pode ser confundido com o direito de sobrelevação (superfície em segundo grau), 

sobretudo, pois, o direito real de laje, se configura como unidade imobiliária autônoma 

constituída em matrícula própria, que confere ao seu titular o poder de usar, gozar e dispor em 

sua plenitude. Não há, em outras palavras, no direito real de laje, uma relação de finalidade da 

concessão e muito menos poderá ser considerado uma propriedade resolúvel. 

As construções realizadas sobre ou sob a laje, no direito real de laje, não se 

incorporam, posteriormente, ao patrimônio do proprietário da construção-base pela acessão. 

Em outro giro, contudo, é possível se falar em sobrelaje. Isso porque o artigo 1.510-

A, § 5º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº. 13.465/2017, prevê que o “titular da 

laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real 

de laje”. 

É possível, dessa forma, que se construa várias unidades autônomas e independentes, 

verticalmente, sem que haja uma relação de dependência com a construção-base, pois cada 

unidade edificada terá matrícula própria e considerada em sua unidade e independência, com 

a faculdade plena de usar, gozar e dispor do bem. 

Por evidente, muito embora cada construção acima ou abaixo da laje se configure 

unidade imobiliária autônoma, a constituição de sobrelajes, terá certa limitação, uma vez que 

será necessária a autorização expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, 

bem como, devem respeitar as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. 

Se em uma cidade, eventualmente, haja limitação de quantidade de pavimentos 

construídos verticalmente, a possibilidade de laje em sobrelevação encontra obstáculo, não se 

permitindo, nesse caso, a sua constituição. 

Cumpre salientar, por exaustão, que a superfície em segunda dimensão segue a 

mesma sorte das regras que regem o direito de superfície, diferenciando-se, dessa forma, do 

direito real de laje nos exatos termos em que o direito de laje se distancia do direito de 

superfície. 

 

 

4.4. DIREIT.O REAL DE LAJE X DIREITO REAL DE PROPRIEDADE 
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Direito real de propriedade é considerado como o direito real por excelência. Isso 

porque o direito de propriedade confere ao seu titular o poder de usar, gozar, dispor e reaver a 

coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código 

Civil). 

 A propriedade possui a característica de ser elástica, tendo em vista que tais poderes 

podem ser concedidos temporariamente para outra pessoa para depois retornar aos seus 

poderes.  

Os poderes do titular do direito real de propriedade, bem como a possibilidade de 

transferir alguns desses poderes para outra pessoa, são amplamente aceitos pela doutrina. 

Assim enuncia Caio Mário da Silva Pereira: 

 

 
Estes, desde as fontes, consistem no uso, fruição e disposição da coisa. São os 

atributos ou faculdades inerentes à propriedade. (...) Podem estes atributos reunir-se 

numa só pessoa, e tem-se neste caso a propriedade em toda a sua plenitude, 

propriedade plena, ou simplesmente a propriedade ou propriedade sem 

qualificativos: plena in re potestas. Mas pode ocorrer o desmembramento, 

transferindo-se a outrem uma das faculdades, como na constituição do direito real de 

usufruto, ou de uso, ou de habitação, em que o dominus não deixa de o ser (domínio 

eminente), embora a utilização ou fruição da coisa passe ao conteúdo patrimonial de 

outra pessoa (domínio útil).78 

 

 

Por ser a propriedade o direito real por excelência, todos os demais direitos reais, de 

alguma forma, possuem relação com um direito de propriedade, sobretudo, pela possibilidade 

de desmembramento destacado pelo iminente civilista. E é nessa perspectiva que se passa a 

analisar o direito de propriedade e, em qual dimensão ela atua no direito de laje. 

 

 

4.4.1. Conceito de Direito Real de Propriedade 

 

 

Para Orlando Gomes, três são os critérios para a conceituação do direito de 

propriedade: 

 
Sua conceituação pode ser feita à luz de três critérios: o sintético, o analítico e o 

descritivo. Sinteticamente, é de se defini-lo, com Windscheid, como a submissão de 

uma coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa. Analiticamente, o direito de 

usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente o possua. 

                                                   
78 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v.4. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 76. 
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Descritivamente, o direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma 

coisa fica submetida à vontade de uma pessoa, com as limitações da lei.79 

 

 

É de se concluir, do ponto de vista do clássico civilista, que o conceito de direito real 

de propriedade envolve, necessariamente, a descrição de suas características e suas 

faculdades. 

Nesse ponto, observa-se que sinteticamente, descreve o autor o direito de 

propriedade como a submissão de uma coisa a uma pessoa. Nota-se que o civilista adota a 

teoria realista, em que o Direito das Coisas se configura como um poder direito de uma 

pessoa sobre a coisa. 

Da acepção analítica, por sua vez, Orlando Gomes define o direito de propriedade tal 

como descrito no artigo 1.228 do atual Código Civil, ou seja, pelas faculdades inerentes à 

propriedade. O poder de usar, gozar, dispor e reaver a coisa (que serão discriminados mais 

adiante). 

Por fim, do ponto de vista descritivo, o civilista conceitua o direito de propriedade 

como um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo. Em verdade, diz-se complexo, 

pois faculta ao proprietário a utilização de diversos poderes sobre a coisa; absoluto, pois se 

podem ser opostos contra todos; perpétuo, haja vista que não se extingue pelo não uso e 

exclusivo, caracterizado pela possibilidade de se afastar qualquer ingerência alheia80. 

Em uma definição única, o professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama assim 

conceitua o direito de propriedade: 

 
direito de propriedade pode ser definido como a situação jurídica subjetiva composta 

por um feixe de poderes, faculdades, ônus, deveres e obrigações que compõem uma 

relação jurídica complexa, caracterizado, como regra, pela perpetuidade e 

exclusividade, tendo como objeto uma coisa que deve ser usada, fruída e disposta 

pelo proprietário em atendimento ao interesse individual, mas de maneira 

compatível com os interesses não proprietário – coletivos, sociais e difusos.81 

 

 

Dessa forma, uma vez superada a definição do direito de propriedade, nos 

preocuparemos com a análise dos principais elementos e características do Direito Real de 

Propriedade.  
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80 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 100. 
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4.4.2. Elementos e Características do Direito Real de Propriedade 

 

 

De início, analisar-se-á cada um dos poderes conferidos ao titular do direito de 

propriedade. Deixa claro o artigo 1.228 do Código Civil os poderes inerentes ao titular: 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente 

a possua ou detenha. 

 

 

Usar é o mesmo que servir-se, utilizar, consumir. É nesse sentido que a lei dispõe a 

faculdade de uso para o titular da propriedade. Por óbvio, aquele que é proprietário deve ter 

para si o poder de usar a coisa conforme a destinação econômica que se queira dar à coisa. 

Conforme pondera Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina 

Bodin de Moraes, “a faculdade de usar (ius utendi) reside em dar à coisa a destinação 

econômica que lhe é própria, sem alteração de sua substância”82.  

Outro poder inerente à propriedade é a faculdade de gozar da coisa. O gozo da coisa 

está intimamente ligado à possibilidade de o titular do direito de propriedade perceber os 

frutos e rendimentos do bem. 

Pelo princípio da gravitação jurídica, em regra, o bem acessório segue o principal. 

Assim dispõe o artigo 1.232 do Código Civil, segundo o qual “os frutos e mais produtos da 

coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico 

especial, couberem a outrem”. 

Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira: 

 
A linguagem corrente, mesmo jurídica, emprega a expressão em sentido mais 

abrangente, inserindo no direito de gozar o de usar, tendo em vista a normalidade 
lógica do emprego da coisa, cuja fruição habitualmente envolve a utilização. Pode-

se igualmente, pressupor no gozo a utilização dos produtos da coisa, além dos 

frutos, embora uns e outros se diferenciem.83 

 

 

O poder de fruição que é inerente à propriedade está ligado à possibilidade de o 

titular do direito real gozar dos frutos e rendimentos que a coisa possa oferecer. Ou seja, se 
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83 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v.4. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 78. 
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um bem pode render frutos e rendimentos, a regra é que o bem acessório segue o principal, de 

forma a reconhecer que a propriedade dos frutos e rendimentos é do titular do direito de 

propriedade do bem principal. 

O direito de propriedade é elástico, ou seja, embora tais faculdades sejam inerentes 

ao direito real de propriedade, pode o titular do direito transferir os poderes para outra pessoa. 

No direito real de uso ou de usufruto, por exemplo. No primeiro, o usuário usará da coisa e 

perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família, conforme o 

artigo 1.412 do Código Civil; enquanto que no segundo, o usufrutuário tem direito à posse, 

uso, administração e percepção dos frutos, conforme artigo 1.394 do Código Civil. Observa-

se, dessa forma, que embora o poder seja inerente à propriedade, é possível o titular do direito 

real transferir tais poderes para outras pessoas. 

Pela elasticidade do direito de propriedade, uma vez que se extinga os direitos reais 

que transferiram tais poderes, o poder que outrora havia sido transferido retorna ao titular do 

direito de propriedade.  

Em regra, então, o poder de gozo é inerente à propriedade, de forma a entender a 

possibilidade de o titular fruir dos frutos e rendimentos da coisa; mas nada obsta a 

possibilidade de se transferir tal faculdade a um terceiro mediante a constituição de um direito 

real sobre coisa alheia. 

A terceira faculdade destacada pelo artigo 1.228 do Código Civil como sendo 

inerente à propriedade, é poder de dispor da coisa, o que significa dizer que é possível a 

alteração da substância do bem conforme os interesses do proprietário. 

Nas palavras de Marco Aurélio Bezerra de Melo: 

 
Dispor refere-se ao poder de alterar a substância do bem, aliená-lo, gratuita ou 

onerosamente, e gravá-lo.  Pode ser subdividido em duas manifestações jurídicas: A 

primeira contempla o poder de fato de destruir todas as coisas submetidas a seu 

domínio. (...) A segunda é o poder jurídico de alienar o bem ou gravá-lo, salvo 

hipótese de cláusula restritiva de inalienabilidade ou impenhorabilidade.84 

 

 

Em outras palavras, pelo poder de disposição que é inerente à propriedade, é possível 

o titular do direito dar a coisa em garantia, mediante direitos reais de garantia; alienar, 

transferindo para outra pessoa o bem (doando ou vendendo, por exemplo) e, inclusive, se 

desfazer do bem, destruindo-o.  

A título de exemplo, se eu compro um anel, este passa a ser de minha propriedade. 
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Eu, como proprietário do bem, tenho a faculdade de dispor do anel, de tal forma que é 

possível que que eu doe o bem para outra pessoa, ou que eu o vende; posso, caso necessário, 

empenhar o anel, dando-o como garantia; e, ainda, destruí-lo ou abandoná-lo, se assim eu 

quiser. A disposição é inerente ao direito de propriedade, sendo que ao titular do direito real 

de propriedade é dado tal faculdade, observando-se os preceitos de ordem pública. 

O poder de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha, por 

sua vez, advém da característica de sequela dos direitos reais. Isso porque o direito real tem a 

característica de aderir à coisa, de tal forma que, mesmo que o bem saia da posse direta de seu 

proprietário, o direito real de sua titularidade não se descola da coisa. 

A teoria objetiva de Ihering, nesse ponto, é importante, pois, segundo Marco Aurélio 

Bezerra de Melo: 

 
Para a teoria objetiva o possuidor é titular do direito de manter-se ou restituir-se na 

sua situação jurídica inerente ao jus possessionis (direito à posse) até o momento em 

que houver o embate entre o possuidor e o proprietário que concentra em suas mãos 

o jus possidendi (direito de ter posse). Desta forma, se a disputa por determinado 

bem tiver como causa de pedir o direito de propriedade e este restar provado, a 

situação possessória sucumbirá frente à situação proprietária.85 

 

 

Dessa forma, se alguém injustamente possuir ou deter a coisa, o titular do direito de 

propriedade terá todas as tutelas para reaver o bem. Observa-se que o direito de propriedade 

acompanha o objeto, mesmo que não esteja sob a posse direta do titular da propriedade. 

Nesse sentido, importante destacar que o proprietário tem como garantir seu direito 

através de tutela petitória, em que se defende a posse pelo fato de ser ele o proprietário 

daquela coisa. 

Lembra-se que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a exceção de domínio nas 

ações possessórias, de tal forma que não se discute a propriedade nas ações possessórias. Ou 

seja, o fato de o titular do direito de propriedade querer reaver o bem de quem injustamente ao 

possua pode se dar tanto pela tutela possessória, quanto pela tutela petitória, mas apenas nesta 

última se analisará como mérito a propriedade, pois na primeira se analisa, exclusivamente, 

direito de posse. 

Conforme expõe Orlando Gomes: 

 
Nestas condições, a exceptio dominii deve ser repelida, como uma excrescência no 
terreno da proteção possessória. Pouco importa que o proprietário seja vencido no 

possessório, pois, se verdadeiramente proprietário é, vencerá no petitório. O que se 

não deve permitir, sob pena de desvirtuamento e consequente desorganização do 
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sistema de defesa da posse, é que se manifestem, nas ações possessórias, pretensões 

que não correspondem à posse.86 

 

 

É de se concluir, dessa forma, que se alguém possuir ou deter a coisa de forma 

injusta, poderá o proprietário se valer da ação possessória ou petitória para rever o bem, de 

forma a efetivar o poder de sequela do direito real. Conforme bem pondera acima, o Orlando 

Gomes explica que se verdadeiramente for titular do direito real de propriedade, aquele que 

injustamente possuir ou deter a coisa terá que devolver a coisa para o titular, ora pela tutela 

possessória, ora pela tutela petitória. 

Aliás, é de se recordar que o poder de usar, gozar e dispor da coisa é inerente, 

também ao direito real de laje. Pois a lei, de forma expressa, dispôs que o lajeário possui tais 

faculdades, conforme artigo 1.510-A, § 3º, do Código Civil.  

Embora não se preveja expressamente no direito real de laje, como o legislador fez 

no direito de propriedade, o poder de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua 

ou detenha, a característica de sequela é própria dos direitos reais, de tal forma que alguém 

que possua ou detenha, de forma injusta, a laje de outra pessoa, aquele que é titular do direito 

real de laje pode reaver seu bem. 

Admite-se, inclusive, a utilização da tutela reivindicatória para satisfazer o poder do 

titular do direito real de laje de reaver o bem de quem quer que injustamente a possua ou a 

detenha. 

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio Dias: 

 
Admitida a natureza de direito real sobre coisa própria, se lhe reconheceria (ao 

titular da laje) a tutela reivindicatória, para além da proteção possessória. Afinal de 

contas. Sendo titular de um direito real sobre coisa própria, há de se lhe reconhecer a 

reivindicação sobre o que lhe pertencesse, efetivamente.87 

 

 

A efetividade do direito social à moradia e o princípio da dignidade da pessoa 

humana parece nortear a ampla proteção ao direito real de laje, de forma que limitar a tutela 

apenas às ações possessórias não daria o amplo destaque de uma moradia digna. Digna deve 

ser, também, as ferramentas para se proteger aquilo que lhe pertence. Dessa forma, parece 

claro que a tutela reivindicatória é plenamente possível para que o lajeário faça valer seu 

poder de sequela em relação à unidade distinta que se formou com a cessão da superfície 
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superior ou inferior da construção-base. 

A semelhança do direito real de laje com o direito real de propriedade, inclusive, 

parece ir além, a possibilitar o reconhecimento da elasticidade do direito de laje. Nas palavras 

de Marco Aurélio Bezerra de Melo, a propriedade “é elástica, pois o proprietário pode 

distender e contrair os poderes dominiais ao seu talante, gerando os chamados direitos reais 

sobre coisa alheia”88. 

Se são reconhecidos, pelo próprio ordenamento jurídico, que o titular da laje tem os 

poderes de usar, gozar e dispor, conforme artigo 1.510-A, §3º, do Código Civil, nada obsta 

que o titular do direito real de laje distenda ou contraia os poderes inerentes da titularidade 

que possui sobre unidade imobiliária autônoma. 

Uma vez que a propriedade pode ser distendida ou comprimida à vontade do 

proprietário, os direitos reais sobre coisas alheias que surgem, principalmente, da compressão 

ao direito real de propriedade, já se mostra limitada. O direito real sobre coisa alheia vai, em 

realidade, até o limite do que fora comprimido o direito de propriedade. Não parece ser o caso 

do direito real de laje. O titular do direito real de laje possui a plenitude dos poderes de uso, 

gozo e disposição do bem, de forma que é pela sua vontade que irá se dilatar ou comprimir os 

poderes, gerando os chamados direitos reais sobre coisas alheias. Nesse sentido, então, parece 

ser conclusivo que o direito real de laje é um direito real sobre coisa própria, em semelhança 

com o direito real de propriedade. Aparentemente, existe uma relação, segundo o qual o solo 

está para a construção-base, assim como a laje está para a construção acima ou abaixo dela. 

Embora a composição fática seja da dependência de uma construção-base, até 

porque, para se constituir o direito real de laje se faz necessário a laje; do ponto de vista 

jurídico, a construção realizada sobre ou sob a laje é independente da construção-base, é uma 

unidade imobiliária autônoma. Daí concluir que se trata de um direito real sobre coisa própria. 

A efetividade do direito à digna moradia, direito social constitucionalmente garantido, parece 

dar novos rumos para a análise da natureza jurídica do direito real de laje como um novo 

direito real sobre coisa própria, ao lado do direito de propriedade (ou na extensão deste).  

Tamanha as semelhanças entre os institutos, que alguns autores, escrevendo sobre o 

direito de laje, passaram a compreendê-lo como uma verdadeira extensão do direito de 

propriedade. 

Um dos defensores do direito real de laje como um verdadeiro direito de propriedade 

é o professor Maurício Mota, para quem: 
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O direito real de laje, tal como ficou configurado no artigo 1.510-A do Código Civil 

brasileiro, constituiu um verdadeiro direito próprio de propriedade. É uma 

propriedade distinta daquela do solo (“unidade distinta daquela originalmente 

construída sobre o solo”, artigo 1.510-A, caput). Tem os poderes inerentes ao direito 
próprio de propriedade (“os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma 

construída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor”, artigo 1.510-A, 

§3º), o aspecto interno a senhoria do direito de propriedade, e, obviamente, o direito 

de revê-la de quem injustamente a possua.89 

 

 

Igualmente, nas palavras de Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e Wagner 

Inácio Dias: 

 
A laje ou direito sobre a laje (ou, ainda, direito de laje), pode ser conceituada como a 

nova lâmina de propriedade criada através da cessão, onerosa ou gratuita, da 

superfície superior ou inferior de uma construção (seja ela sobre o solo ou já em 

laje) por parte do proprietário (lajeário) da mesma, para que o titular do novo direito 

possa manter unidade autônoma da edificação original.90 

 

 

Para os defensores do direito real de laje como uma extensão, ou nova figura, do 

direito real de propriedade, atentam eles que o direito de laje, tal como o direito de 

propriedade, além das características de serem complexos, absolutos, perpétuos e exclusivos, 

possuem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e que, efetivamente, a unidade 

imobiliária autônoma está submisso, em todas as suas relações, ao poder do lajeário. Em 

realidade, o conceito trabalhado por Orlando Gomes, nos três critérios, parece amoldar 

perfeitamente com o direito real de laje. 

É de se constatar importante contribuição do professor Guilherme Calmon Nogueira 

da Gama e o Filipe José Medon Affonso, que tecem uma crítica ao reconhecimento do direito 

real de laje como extensão, ou nova figura, do direito real de propriedade, para os quais, em 

virtude disso, se trataria o direito de laje de uma figura híbrida: 

 
conforme a previsão do § 1º do artigo 1.510-A do Código Civil, o direito de laje 

pode ocupar até mesmo o subsolo de terrenos públicos. Ora, se assim é, duas 

explicações surgem: i) ou o direito real de laje é uma faceta do direito de 

propriedade e este parágrafo é parcialmente inconstitucional, no que se refere à 
apropriação de bens públicos; ii) ou se entende que o direito real de laje se trata de 

um direito real sobre coisa alheia que, embora tendendo à perpetuidade, não 

transfere necessariamente a propriedade, o que se coaduna com a natureza que se 

defende nesse trabalho.91 
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Dessa forma, ao se trabalhar o direito real de laje, parece que o ordenamento jurídico 

criou um direito real sobre coisa própria, juntamente com a propriedade, mas não se 

confundindo com esta. 

Em suma, ao afirmar a unidade imobiliária autônoma do volume acima ou abaixo da 

laje, inclusive, com matrícula própria, parece ter o legislador a intenção de qualificar o direito 

de laje como direito real sobre coisa própria; desvinculando a ideia clássica de vinculação da 

propriedade com o solo. Ademais, deu-se ao titular do direito de laje as faculdades de uso, 

gozo e fruição, em um reflexo de plenitude da autonomia imobiliária sobre a unidade acima 

ou abaixo da laje. Da mesma forma, não parece que o legislador quis dar os mesmos moldes 

da propriedade ao direito de laje. Muito pelo contrário, o que se aparenta, em realidade, é que 

o legislador quis inovar na criação do novo direito real, para tentar efetivar, ao máximo a 

digna moradia às pessoas que anseiam pela titularidade de suas construções sobre as lajes.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

O Direito das Coisas é, dentre os conteúdos de direito civil, uma das áreas em que se 

encontram os pontos mais controvertidos da doutrina, a começar pela nomenclatura da 

disciplina. Parte da doutrina costuma denominar Direito das Coisas e diferenciá-la dos 

direitos reais, na medida em que o direito possessório, enquanto direito das coisas, não estaria 

disciplinada no Código Civil como direitos reais. Outra parte da doutrina, contudo, entende 

ser Direito das Coisas e Direitos Reais sinônimos, de forma a reconhecer à posse a natureza 

real. 

Na continuidade da divergência, se encontra o conceito do Direito das Coisas ou dos 

Direitos Reais, como se queira entender. Daí surgem duas corretes principais para se explicar 

esse ramo do direito: a teoria personalista e a teoria realista.  

A teoria personalista adota a ideia de que toda relação é intersubjetiva e, 

consequentemente, que não poderia ser diferente na disciplina do Direito das Coisas. Defende 

essa corrente que existe um sujeito ativo e um passivo, ligados por um vínculo jurídico, na 
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relação com um dado objeto, de tal forma que o objeto dessa relação jurídica é a coisa sobre a 

qual paira o direito, sendo o vínculo de natureza real, que liga o titular do direito real com um 

sujeito passivo. Esse sujeito passivo, na relação jurídica de natureza real, é toda a 

coletividade, motivo pelo qual passou-se a denominar como sujeito passivo universal. Cabe a 

este, na realidade, o dever jurídico de abstenção para não violar um direito real de titularidade 

de uma pessoa. 

A teoria realista, por sua vez, defende que não existe uma relação jurídica, mas, tão 

somente, uma situação jurídica que é tutelada pelo Direito Civil. Tal situação jurídica não 

envolveria toda a coletividade como sujeito passivo, pois sustenta esta corrente que o sujeito 

passivo tem de ser determinado ou, ao menos, determinável, o que não ocorreria no caso do 

sujeito passivo universal. Dessa forma, segundo os defensores da teoria realista, o estudo do 

Direito das Coisas se funda no poder que o titular do direito tem sobre a coisa, tendo, em 

realidade, uma situação jurídica de submissão da coisa à pessoa92.  

Adotando a terminologia Direito das Coisas ou Direitos Reais, a teoria personalista 

ou a realista, as doutrinas costumam elencar as características dos direitos reais, sendo 

consenso, ao menos nesse ponto, algumas características. 

A oponibilidade erga omnes é, sem dúvidas, uma característica incontroversa e, 

inclusive, a principal diferença entre os direitos reais e os direitos obrigacionais. O caráter 

absoluto dos direitos reais possibilita ao titular do direito real a proteção contra qualquer 

pessoa que venha a violar o direito que lhe pertence. 

Como consequência, há a característica da publicidade dos direitos reais, uma vez 

que se o direito real pode ser oposto contra todos, qualquer pessoa que venha a violar o direito 

real, há a necessidade de que o direito real sobre a coisa seja público, de modo a possibilitar 

que todos tenham a possibilidade de buscar as informações para não violar direito real de 

outra pessoa. 

Outra característica essencial dos direitos reais é a aderência que é a característica 

dos direitos reais aderirem à coisa sobre a qual recai o direito real. Pode-se dizer, que o direito 

real cola à coisa, dela não se desgrudando, mesmo que outra pessoa tenha a posse direta sobre 

o bem. Dessa característica, então, citam-se a ambulatoriedade e a sequela. 

Destaca-se que se os direitos reais aderem à coisa, como se fosse a esta colada, se 

outra pessoa (que não o titular do direito real) a possua ou detenha injustamente, não significa 

                                                   
92 Nesse sentido, esclarece Marco Aurélio Bezerra de Melo, segundo o qual, para a teoria realista ou 

impersonalista, “o direito real nada mais é do que o estudo dos poderes da pessoa sobre uma coisa em uma 

relação de submissão do bem à vontade de seu titular, sem intermediários” (2015 p. 3). 
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que o titular perdeu o direito real por não ter mais a posse direta sobre a coisa. Muito pelo 

contrário. O direito real irá trafegar juntamente com a coisa, o que implica dizer que, se a 

coisa está injustamente na posse ou detenção de uma pessoa, junto à coisa está o direito real. 

Da mesma forma, se a coisa estiver injustamente na posse ou detenção de outra pessoa, o 

titular do direito real tem o poder de perseguir a coisa, na autêntica característica da sequela 

dos direitos reais, ou seja, o titular do direito real pode reaver o bem de quem quer que 

injustamente a possua ou a detenha. 

A perpetuidade, por sua vez, está ligada a ideia de inércia do titular do direito real em 

utilizar o direito do qual é titular. O não uso do direito real não possui como consequência 

lógica a sua extinção. Em regra, mesmo que o titular do direito real não faça uso do direito 

real, isso não acarreta a extinção do direito. 

Mas, para o presente trabalho, destacou-se dois princípios que, comumente, são 

colocados pela doutrina, como características dos Direitos Reais, embora não seja um 

consenso: os princípios da taxatividade e da tipicidade dos direitos reais. 

De forma majoritária, o princípio da taxatividade possui relação com a reserva legal, 

em que apenas a lei pode instituir um novo direito real, enquanto que a tipicidade possui 

relação com o conteúdo dos direitos reais criados. 

Em outras palavras, debateu-se a possibilidade da atuação da autonomia privada nos 

direitos reais, ora na sua criação e ora em elementos de seu conteúdo.  

Entende a maior parte da doutrina que o princípio da taxatividade é o sinônimo do 

princípio do numerus clausus, no sentido que não poderia a autonomia privada criar novos 

direitos reais, possibilitando apenas a criação de novos direitos reais mediante lei. Trata-se de 

uma verdadeira reserva legal. 

Em contraposição, existe o princípio do numerus apertus, como exemplo do 

ordenamento jurídico espanhol que faz expressa previsão da possibilidade de outros direitos 

reais que não estejam previstas em lei. 

Nesse sentido, a doutrina se alinha no sentido de defender que não há, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de a autonomia privada criar novos direitos 

reais, sendo aplicado o princípio da taxatividade aos direitos reais no Brasil. 

Em outra análise, poderia a autonomia privada atuar diretamente no conteúdo dos 

direitos reais, de modo a moldar o conteúdo conforme o desejo das partes e do negócio 

jurídico que se busca concretizar. 

Assim, parte da doutrina entende ser o princípio da tipicidade a impossibilidade de 

modulação do conteúdo do tipo legal pela autonomia privada. De tal forma que, se se 
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entender que há aplicação de tal princípio, de mesma forma, está a se reconhecer a 

impossibilidade de a autonomia das partes modular o conteúdo dos direitos reais. 

Em uma análise mais aprofundada do princípio da tipicidade, contudo, passou-se a 

estudar a tipicidade em seu aspecto negativo e positivo, a denominar de tipicidade fechada e 

aberta, respectivamente. 

Pela tipicidade fechada, nesse seguimento, o legislador quando da criação do direito 

real, deverá elencar todos os requisitos para caracterizar o direito real criado, de modo que 

não se utilize de termos abstratos e genéricos. Na tipicidade fechada, dessa forma, basta que 

se analise se a situação fática se amolda nos requisitos descritos pelo legislador, tal como 

descrito. 

Pela tipicidade aberta, por outro lado, ao mesmo tempo que o legislador descreve os 

elementos essenciais para caracterizar uma dada situação fática como de direito real, poderia 

se utilizar de termos mais genéricos, em que poderia a autonomia privada moldar os 

elementos de acordo com a vontade das partes. 

Em que pese a maior parte da doutrina entenda que o ordenamento jurídico tenha 

adotado o princípio da taxatividade, entende-se que o mesmo não ocorreu com o princípio da 

tipicidade, ou, poder-se-ia falar, de forma mais aprofundada, que, em realidade, a tipicidade 

dos direitos reais é aberta. Em outras palavras, explica-se que a autonomia privada não pode 

criar novos direitos reais, mas quando da criação dos direitos reais, o legislador fez uso, em 

certos casos, de termos genéricos, onde cabe à autonomia privada delimitar e moldar o 

alcance daquele direito real.  

Importante frisar que a modulação pela autonomia privada do conteúdo dos direitos 

reais não tem o condão de desvirtuar o sentido descrito pelo legislador. Em realidade, dentro 

da tipicidade aberta existe os elementos essenciais e outros acessórios, não cabendo a 

interferência da vontade individual sobre os primeiros, pois são essenciais para caracterizar 

dado direito real como tal; cabendo a interferência da autonomia privada apenas nos 

elementos acessórios. Ou, ainda, pode ocorrer de a lei utilizar termos genéricos, de forma 

essencial, mas que caberia à autonomia privada delimitar o alcance daquilo que fora 

estabelecido como essencial. 

É o que ocorre com o direito real de superfície, por exemplo. Entende-se que o 

direito de superfície possui natureza temporária, podendo ser por tempo determinado ou 

indeterminado, mas nunca perpétuo. O requisito temporal, tanto no Código Civil (artigo 

1.369), quanto no Estatuto da Cidade (lei nº 10.257/2001, artigo 21), são elementos essenciais 

estabelecido em lei, contudo, o ordenamento jurídico não estabelece um prazo mínimo e nem 
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um máximo; cabendo, dessa forma, à autonomia privada delimitar o prazo de concessão da 

superfície. 

Admitindo-se a aplicação do princípio da taxatividade dos direitos reais, dessa 

forma, tem-se que o principal direito real elencado em lei é, sem dúvidas, o direito real de 

propriedade, considerado como direito real por excelência, em que se concentram os poderes 

de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

Em verdade, de alguma maneira, todos os outros direitos reais estão ligados ao 

direito real de propriedade, pois esta tem um característica de ser elástica, o que significa 

dizer que, embora a propriedade tenha inerente a si as faculdade supracitadas, pode-se 

admitir, por ventura, que se transmita tais poderes para outra pessoa; podendo retornar ao 

titular do direito de propriedade com eventual advento de termo ou condição preestabelecida. 

De forma a ilustrar, cita-se o direito real de usufruto. Conforme artigo 1.394 do 

Código Civil, o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos, o 

que implica dizer que o proprietário da coisa transfere para outra pessoa, pelo direito real de 

usufruto, a possibilidade de usar e gozar da coisa. Uma vez extinto o direito de usufruto, tais 

poderes retornam ao titular do direito real de propriedade. Em verdade, nesse exemplo, tem-se 

que o direito de usufruto se trata de um direito real sobre coisa alheia, haja vista que o direito 

real do usufrutuário, de usar e gozar, recai sobre uma coisa que é de propriedade de outra 

pessoa. 

Com o numerus clausus dos direitos reais, para reconhecer e dar efetividade ao 

direito à moradia para situações que envolvem, sobretudo, as favelas brasileiras, introduziu-se 

o direito de laje como um novo direito real. 

Dessa forma, juntando-se a ideia da elasticidade do direito de propriedade, bem 

como da tipicidade aberta dos direitos reais, passou-se se a debater se o direito de laje seria, 

de fato um novo direito real. 

Defendeu-se, incialmente, que o direito de laje seria, em verdade, derivado do direito 

de superfície; sobretudo, pois até a previsão legal, a grande parte da doutrina defendia a laje 

como direito de sobrelevação. 

O direito real de superfície, contudo, possui um aspecto de acessoriedade, tendo em 

vista que há a concessão da superfície, mas possui o solo um proprietário; ficando este, 

inclusive, com as plantações e/ou construções realizadas pelo superficiário, após extinção da 

concessão, como forma de acessão, que fica suspenso durante o período da concessão. 

Levantou-se dessa forma, diversas distinções entre o direito de superfície e o direito 

de laje. A começar pelo fato deste ser considerado como direito real sobre coisa própria. O 
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direito de laje dá ao lajeário a total autonomia de usar, gozar e dispor da coisa; tais poderes 

não se dão em propriedade alheia, pois a construção realizada sobre (ou sob) a laje mantém 

unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. 

Uma segunda diferença levantada na pesquisa foi que o direito de superfície é, 

necessariamente, temporário, ainda que por tempo indeterminado, a concluir a doutrina que o 

direito real de superfície não pode ser perpétuo. O que não ocorre com o direito de laje, pois 

este constitui unidade autônoma em relação à construção-base, sendo, em regra, perpétuo. 

Outra distinção observada é que no direito real de superfície, uma vez que se extinga 

a concessão da superfície, a construção ou a plantação passa a incorporar o patrimônio do 

titular da propriedade, pois o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, 

construção ou plantação, pela acessão, que ficara suspensa durante o período da concessão. 

Por óbvio, isso não ocorre no direito de laje, pois o lajeário possui unidade distinta da 

construção-base com poderes plenos de usar, gozar e dispor, conforme seus próprios 

interesses. 

Por esse mesmo fundamento diferencia-se o direito real de laje do direito real de 

superfície no que se refere à vinculação da concessão a uma destinação determinada. No 

direito de superfície, a concessão de dá para uma destinação certa e, caso haja uma destinação 

diversa da pactuada, haverá a resolução antes do termo inicial, nos termos do artigo 1.374 do 

Código Civil. No direito real de laje há a cessão da superfície, podendo, em regra, o lajeário 

usar, gozar e dispor conforme bem entenda, atendendo, por evidente, os princípios gerais do 

direito, da boa-fé, da função social da propriedade e da posse. 

Dessa forma, existem diversas diferenças entre os institutos, de forma que não é 

possível concluir que a tipicidade aberta do direito de superfície comporta o direito de laje. 

Em verdade, elementos considerados essenciais do direito real de superfície não se encontra 

como requisito do direito real de laje e, características da primeira, não se mostra na segunda, 

de forma que é inevitável se concluir de outra forma. O direito de laje não é e não possui 

relação com o direito de superfície. 

Em sequência, passou-se a analisar se o direito real de laje seria, junto com o direito 

real de propriedade direito real sobre coisa própria, ou se configuraria uma manifestação da 

elasticidade do direito de propriedade. 

A aparente semelhança entre o direito de laje e o direito de propriedade está, sem 

dúvidas, no fato de tanto um, quanto o outro, possuírem como poderes inerentes a faculdade 

de usar, gozar, dispor e, eventualmente, perseguir a coisa de quem quer que injustamente a 

possua ou a detenha (artigo 1.510-A, §3º e artigo 1.228, respectivamente, ambos do Código 
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Civil). 

Nesse aspecto, a doutrina parece caminhar no sentido de reconhecer, de fato, que o 

direito real de laje é um direito real sobre coisa própria. O lajeário possui todos as faculdades 

inerentes à propriedade sobre a construção realizada sobre (ou sob) a laje, conforme o caso. A 

reflexão que exige maior cautela é para verificar se é uma extensão do próprio direito de 

propriedade, ou não. 

Parece acertado o sentido de reconhecer o direito real de laje como um novo direito 

real sobre coisa própria, juntamente com o direito real de propriedade, pois muito embora a 

construção sobre ou sob a laje se realize, acima ou abaixo de uma construção-base de 

propriedade de outra pessoa (o que parece se tratar de direito real sobre coisa alheia), em 

verdade, o proprietário da construção-base não terá mais os poderes inerentes de uso, gozo, 

disposição e sequela em relação à nova construção realizada sobre ou sob a superfície cedida, 

consistindo a nova construção em unidade totalmente autônoma. 

A efetividade do direito à digna moradia, direito social constitucionalmente 

garantido, parece dar novos rumos para a análise da natureza jurídica do direito real de laje 

como um novo direito real sobre coisa própria, ao lado do direito de propriedade. Embora a 

composição fática seja da dependência de uma construção-base, até porque, para se constituir 

o direito real de laje se faz necessário a laje, do ponto de vista técnico-jurídico, a construção 

realizada acima ou abaixo da laje é independente da construção-base, é uma unidade distinta. 

Daí concluir que se trata de um direito real sobre coisa própria. 

A edificação realizada acima ou abaixo da laje está a se realizar, em verdade, sobre 

coisa própria, pois a laje foi cedida para o lajeário. Uma vez cedida, a laje lhe pertence e, 

consequentemente, a nova construção realizada está a ser edificada sobre (ou sob) coisa 

própria. Há uma relação: o solo está para a construção-base, assim como a laje está para a 

construção sobre ou sob a laje. 

Em suma, incontestável é reconhecer que direito de laje é um novo direito real 

inserido no ordenamento jurídico, sobretudo, por ser ele dotado das características dos direitos 

reais, tais como a oponibilidade erga omnes, aderência, ambulatoriedade, sequela, publicidade 

e perpetuidade.  

Ademais, reconhecendo ser o ordenamento jurídico adepto ao princípio do numerus 

clausus dos direitos reais, a lei taxativamente criou o mais novo direito real, denominado laje, 

inserido no artigo 1.225, XIII, do Código Civil. 

Quanto ao seu conteúdo, porém, analisando a tipicidade, é de se reconhecer que o 

direito real de laje não se contempla dentro de qualquer outro direito de natureza real já 
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previsto em lei, sobretudo, no direito real de superfície. É um novo direito de natureza real. 

Com a propriedade se assemelha, até porque este é o direito real por excelência, mas que com 

ela não se confunde. 

Se se analisar apenas os institutos do direito de superfície e de propriedade, parece 

ser o direito de laje uma figura híbrida entre as duas, dando ao lajeário o total poder de uso, 

gozo e disposição sobre a construção realizada acima ou abaixo da laje, de forma 

independente da construção-base, mantendo-se sua semelhança com a propriedade; por outro 

lado, não se pode deixar de observar que a cessão é sobre uma superfície, não contemplando 

as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base. 

Discussão pode haver se o direito real de laje é uma extensão do próprio direito de 

propriedade, o que não parece ser o caso adotado no ordenamento jurídico. O direito real de 

laje parece, de fato, ser um novo direito real sobre coisa própria. 

Em que pese as diversas divergências na disciplina do Direito das Coisas, conclui-se 

pelo entendimento do direito de laje como novo direito real. 
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