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RESUMO 

 

A presente monografia pretende fazer uma análise do direito real de laje como instrumento da 

regularização fundiária urbana e mecanismo propulsor da inclusão social em comunidades 

irregulares interioranas. Para tanto, se fez necessário traçar um breve histórico quanto à 

regulamentação da terra no Brasil, a fim de apresentar os acontecimentos e normatizações que 

impactaram na situação fundiária atual. Nesse mesmo sentido, passa-se para uma exposição da 

legislação correlata (Lei nº 13.465/2017), com vistas a esclarecer o tratamento legal irrogado 

contemporaneamente aos mecanismos e procedimentos da regularização fundiária no território 

nacional. Tanto o histórico como a análise do texto legal vigente compõem o primeiro capítulo 

desta missiva e apresentam caráter introdutório e instrumental, visando propiciar a 

contextualização do leitor. No que diz respeito ao recorte temático do trabalho, o segundo 

capítulo ambiciona esmiuçar os aspectos técnicos do direito real de laje, perpassando por 

discussões conceituais e proposições acerca das controvérsias doutrinárias, com o objetivo de 

se fazer conhecer o hodierno direito real. Por fim, na parte final do presente trabalho, busca-se 

tecer críticas à efetividade do instrumento em fomento, tendo como plano de fundo a logística 

de segregação socioespacial na cidade de Volta Redonda/RJ, em que pese a influência da 

implementação e expansão da Companhia Siderúrgica Nacional.   

 

 

Palavras-chave: Direito real de laje. Regularização fundiária. Direito das coisas. Direitos reais. 

Direito à propriedade. 
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ABSTRACT 

 

 

The present monograph intends to make an analysis of real rights of slab as an instrument of 

urban land regularization and a propelling mechanism of social inclusion in irregular interior 

communities. Therefore, it is necessary to draw a brief history regarding land regularization in 

Brazil, in order to present the events and regulations that impacted the current land situation. In 

this sense, we move on to an exposure of related legislation, in order to clarify the legal 

treatment applied today to the mecanisms and procedures of land regularization in the national 

territory. Both the history and the analysis of the current legal text make up the first chapter of 

this paper and have an introductory and instrumental character, seeking to provide context for 

the reader. Regarding the thematic cut of the research, the second chapter aims to go through 

the technical aspects of real rights of slab, going through conceptual discussions and 

propositions about the doctrinal controversies, in order to make the real rights of present day 

known. Concluding, in the final part of the present work, we seek to criticize the effectiveness 

of the instrument being promoted, having as a background the logistics of socio-spatial 

segregation in the city of Volta Redonda, despite the influence of the implementation and 

expansion of CSN. 
 

Keywords: Real slab right. Land regularization. Right of things. Real rights. Right to property. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico pátrio deve conformar-

se de acordo com a realidade fática, de modo a acompanhar as mudanças que ocorrem na 

sociedade e garantir sua real aplicabilidade, nesse ínterim, notável o reconhecimento da figura 

do “puxadinho”, consolidado nos costumes da sociedade, através de processos históricos de 

segregação socioespacial. O direito sobre a laje surge sob a égide das comunidades ancoradas 

no declive dos grandes centros urbanos, onde sua estruturação se fez notória e reconhecida na 

forma de grandes “favelas”, entretanto, o instituto também se aplica àquelas comunidades 

irregulares do interior dos Estados, fundadas na logística do êxodo rural e expandidas sob a 

baila da omissão do Executivo Municipal.  

Em linhas gerais, trata-se da construção acima ou abaixo do pavimento alheio, 

configurando uma unidade imobiliária autônoma e passível de lograr do registro próprio no 

Cartório de Registro de Imóveis. O direito real de laje foi introduzido por intermédio da Medida 

Provisória nº 759/2016, posteriormente convertida na forma da Lei nº 13.465/2017, que tratou 

de incluir o instituto no rol taxativo dos direitos reais, alterando, necessariamente, o Código 

Civil Brasileiro e outros diplomas normativos, bem como, revogou a antiga sistematização da 

regularização fundiária nos moldes da Lei nº 11. 977/2009. 

A presente monografia tem como escopo uma análise do direito real de laje como 

mecanismo de regularização fundiária e inclusão social nas comunidades, nesse sentido, faz-se 

imperioso projetar uma luz em detrimento da novel figura, ainda pouquíssimo difundida dentro 

do âmbito jurídico e, sobretudo, na sociedade em geral. O primeiro capítulo desta missiva 

procura traçar um breve panorama histórico da regulamentação e distribuição da terra ao longo 

dos tempos, a fim de verificar os impactos das políticas públicas pretéritas na caracterização 

das moradias irregulares, conforme se entendem atualmente.  

Outrossim, também será apresentada uma linha temporal dos marcos legais pertinentes 

até desembocar na normatização vigente, que dispõe sobre o instrumento central deste trabalho. 

Superada a questão histórica, em um segundo momento, serão esmiuçadas as disposições da 

Lei nº 13.465/2017 no que diz respeito a regularização fundiária urbana, perpassando por 

questões de ordem geral e procedimental.   

O intento de tal análise se justifica na contextualização do leitor quanto aos 

mecanismos de regularização fundiária em que o direito real de laje poderá ser inserido, na 

forma de um instrumento de tal objetivo. Em suma, referido capítulo tem como objetivo 

delinear o contexto atual da regularização fundiária nacional, por intermédio de seus fatores 
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históricos condicionantes e da análise da legislação pertinente, de forma a compor um plano de 

fundo para a aplicabilidade do direito real de laje como meio de solucionar, dentro do possível, 

a problemática atual das moradias. 

No segundo capítulo, passa-se a uma análise pormenorizada quanto aos assuntos 

elementares que pairam sobre o novíssimo direito real, a fim de apresentá-lo de forma acessível, 

mas substancial. Nesse ponto serão discutidos conceitos basilares, as controvérsias que pairam 

sobre sua natureza jurídica, as formas de instituição e extinção do direito, os direitos e deveres 

das partes envolvidas, além de outras particularidades relevantes. Evidentemente, o capítulo 

tem como foco apresentar o instrumento para os aplicadores do direito e possíveis beneficiários, 

de forma a esmaecer questões nebulosas que pairam sobre suas delimitações técnicas. 

Por fim, no terceiro capítulo propõe-se um estudo de caso sobre a incidência do direito 

real de laje na cidade de Volta Redonda/RJ, frente ao processo de segregação socioespacial 

ocasionado pela implementação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), como um plano 

de fundo para uma posterior análise quanto aos pontos controvertidos que pairam sobre a 

efetividade do instrumento, nesse sentido, serão discutidos os possíveis óbices que colocam em 

cheque a efetivação do referido registro em cidades interioranas.  

A questão da aplicação do direito real de laje como mecanismo da inclusão social 

encontra-se difundida ao longo de todo o trabalho, mas deve-se ressaltar que se trata de 

consequência dos processos de regularização das moradias, que influem diretamente na 

urbanização dos aglomerados subnormais, proporcionando melhoramentos na prestação dos 

serviços públicos essenciais. Nessa toada, tem-se o consequente aprimoramento da qualidade 

de vida dos moradores, frente a efetivação de direitos fundamentais variados e, sobretudo, na 

dignificação da vida e autoestima daqueles por muito marginalizados. 

Em conclusão, pretende-se demonstrar com o presente trabalho que o direito real de 

laje apresenta grande potencial na regularização fundiária de comunidades irregulares, visto 

que os fatores históricos, sociais, econômicos e topográficos propiciam sua demasiada 

incidência dentro da estrutura urbanística dessas áreas. Contudo, em contraposição, expõem-se 

as barreiras que impedem sua real ocorrência no mundo dos fatos, de forma que a norma parece 

não atender aos anseios que lhe deram causa.  
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2. BREVE ANÁLISE SOBRE A QUESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.  

 

O capítulo tem como objetivo traçar um breve histórico quanto à regulamentação da 

terra no País, de forma a expor os marcos históricos e jurídicos mais relevantes, que delinearam 

a questão fundiária através dos tempos, determinando, consequentemente, sua conjuntura atual. 

O fundamento metodológico empregado pressupõe a ideia de que as raízes do problema do 

acesso à terra regularizada remontam a séculos de políticas públicas elitistas e ineficazes, que 

trataram de intensificar a desigualdade da distribuição de terras e impulsionar os fenômenos da 

especulação imobiliária e déficit habitacional. 

Em um segundo momento se fez interessante apresentar os aspectos basilares da 

regularização fundiária sob o prisma da Lei nº 13.465/2017, que instituiu o direito real de laje 

no ordenamento jurídico pátrio. Neste ponto serão abordadas as disposições gerais da norma e 

o procedimento administrativo empregado, com atenção, em especial, para as modalidades de 

regularização fundiária e os mecanismos criados pela norma, a fim de tornar a regularização 

célere e economicamente acessível aos hipossuficientes. 

A pertinência em estabelecer tais correlações históricas justifica-se na necessidade de 

conhecer com clareza a situação das moradias irregulares contemporâneas, somente através 

desse procedimento seria possível investigar, por conseguinte, a efetividade do direito real de 

laje, enquanto um novo instrumento da regularização fundiária. Nessa toada, a análise jurídica 

proposta justifica-se na necessidade de levantar conhecimentos sobre a aplicação do direito real 

de laje, dentro da logística de um procedimento de regularização fundiária multifuncional, 

sobretudo, no que se refere à modalidade de Reurb-S, atinente aos indivíduos de baixa renda.  

Pode-se resumir que o direito real de laje será aplicado, comumente, conforme se 

defenderá mais a frente, em comunidades de moradias irregulares, moldadas através de 

processos históricos que lhes caracterizaram, outrossim, também poderá ser aplicado 

conjuntamente com outros instrumentos na efetivação da regularização fundiária, estando 

sujeito, inclusive, a determinadas disposições gerais e procedimentais entabuladas na forma do 

texto legal em exame. Por esses motivos, mostra-se pertinente o deslinde dos tópicos que se 

seguem, como forma de justificar e contextualizar o emprego do direito real de laje como 

mecanismo de regularização fundiária e sua potencialidade em garantir a inclusão social das 

moradias em estado de marginalização. 
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2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL 

 

 A fim de compreender a atual conjuntura da questão fundiária e, sobretudo, os entraves 

que persistem assolar o efetivo acesso à terra regularizada no espaço urbano nacional, forçoso 

revisitar o passado, mediante uma análise dos marcos históricos e jurídicos correlatos a 

sistematização e distribuição da propriedade privada ao longo dos tempos. Pode se dizer que a 

situação fundiária brasileira foi consolidada na forma de quatro regimes históricos: O Regime 

Sesmarial (1500-1821), o Regime de Posses (1821-1850), a Lei de Terras (1850-1889) e, por 

fim, o Período Republicano, que teria início no ano de 1889 e se estenderia até a 

contemporaneidade1.  

 Com a chegada da esquadra lusitana em 21 de abril de 1500, sob o comando de Pedro 

Álvares Cabral, foi oficialmente instaurada a ocupação portuguesa, ocasião conhecida como o 

“descobrimento” do Brasil2. Do ponto de vista formal, a partir da “conquista”, a normatização 

jurídica portuguesa referente à relação entre o homem e à terra foi importada para o direito 

pátrio3. Nessa toada, pertinente salientar que a apropriação territorial brasileira se deu na esteira 

de duas condicionantes históricas: mediante a sua inserção na expansão comercial europeia 

(séculos XV e XVI) e a especificidade da forma de colonização portuguesa. Fatores 

determinantes para o delineamento do aproveitamento econômico das terras brasileiras e a 

aplicação das normas regulamentadoras de Portugal, na forma de um estatuto de terras 

colonial4. Conforme bem expressa Ruy Cirne Lima5, “a história territorial do Brasil começa 

em Portugal”. 

Naquele período, evidentemente, não se reconhecia a propriedade do povo nativo, pelo 

contrário, os colonos julgavam que as terras brasileiras seriam terrenos baldios, verdadeiros 

“res nullius”6. Nessa toada, as terras, até então consideradas sem dono, foram incorporadas ao 

patrimônio da coroa portuguesa. Isto é, as áreas ocupadas pelos silvícolas, com fundamento no 

 
1TRECCANI. Girolamo. Título de Posse e a Legitimação de Posse como Formas de Aquisição da 

Propriedade. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado do Pará. Belém: Paragraphics, 2009.  
2ALMEIDA, Roberto Moreira de. Sesmarias e terras devolutas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 

40, n. 158, p. 309-317, abr./jun. 2003 Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/865> Acessado 

em 12/03/2021.  
3 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. 2.ed. Porto Alegre: 

Livraria Sulina, 1954. 
4 SILVA, Lígia Osorio. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da lei de 1850. Campinas: Editora da UNICAMP, 

1996. 
5 LIMA, R. C. Op. Cit. p. 11. 
6 FERNANDES, Jasmim Mendes Nunes. Os impactos legais e constitucionais promovidos pela reforma da 

regularização fundiária urbana (lei 13.465/17). UFBA, faculdade de direito, 2017. Disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25059> Acessado em 12/03/2021.  
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direito de ocupação, passaram a ser propriedade de Portugal, contudo, o conquistador somente 

empreendeu efetivamente na exploração daquelas terras a partir de 1530, em que pese a 

ausência de lucratividade com o comércio de especiarias7.  

 Outro fator que impulsionou o processo de ocupação e exploração foram as latentes 

disputas territoriais protagonizadas por Portugal e Espanha, razão pela qual, inclusive, foi 

editado o Tratado de Tordesilhas (1494), ante descontentamento da coroa portuguesa para com 

entabulado pela bula Inter Caetera de 1493, editada pelo Papa Alexandre VI8. Nesse sentido, 

como forma de impor sua preeminência e frustrar derradeiramente as constantes investidas 

realizadas pela coroa espanhola, fez-se necessária a implementação de um mecanismo de 

proteção e administração daquelas terras, concretizado na forma das capitanias hereditárias9.  

As referidas capitanias dividiram a costa brasileira em 15 partes diferentes, por meio 

da delimitação em padrão de traçados retos e paralelos à linha do Equador. O mecanismo foi 

utilizado por D. João III com o objetivo de proteger o território localizado a leste da linha 

imaginária do Tratado de Tordesilhas, através do controle das áreas por sujeitos nobres e 

aristocráticos de confiança da coroa portuguesa10. Em especial, os donatários eram incumbidos 

de dar destinação para as terras, povoando-as e protegendo-as de possíveis incursões, sob pena 

de perder sua posição de privilegiada, outrossim, também eram responsáveis por conceder as 

cartas de sesmaria, importantes instrumentos destinados a dividir e legitimar a distribuição da 

propriedade territorial11.   

De acordo com Carlos Frederico Marés de Souza Filho12:  

 
 

Ao vir para o Brasil, em 1530, Martin Afonso de Souza recebeu três cartas 

régias: a primeira para tomar posse das terras em nome D’El Rei; a segunda que lhe 

dava direito a exercer as funções de capitão-mor e governador das terras descobertas; 

e a terceira o nomeava Sesmeiro do Rei, que o autorizava entregar terras 

legitimamente em sesmaria a quem desejasse. (...) Os donatários das capitanias 

hereditárias também receberam, cada um, o poder de ser senhor em suas terras, com 

jurisdição civil e criminal, e podiam conceder terras em sesmaria; foram nomeados 

sesmeiros do Rei. 

 

 
7  ALMEIDA, R. M. Op. Cit.  
8 MUNHOZ, José Lúcio. O Tratado de Tordesilhas não foi um exemplo de arbitragem. disponível em 

<https://www.conjur.com.br/2019-jun-30/josemunhoz-tratado-tordesilhas-nao-foi-arbitragem> Acessado em 

12/03/2021. 
9 De acordo com Emília Viotti da Costa (p. 173), “A legislação relativa à propriedade da terra estava baseada na 

política rural de Portugal, que era ainda essencialmente medieval.” 
10  FERNANDES, J. M. N. Op. Cit.  
11 ALMEIDA, R. M. Op. Cit.  
12 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2003. p. 60-61. 
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O sistema sesmarial foi instituído em Portugal no ano de 1375 pelo rei D. Fernando, 

com o objetivo de dar aproveitamento para terras abandonadas, de modo a impulsionar a 

produção alimentícia e promover a ampliação da mão de obra trabalhadora, o referido sistema 

acabou por cair em desuso em seu berço de origem por volta do fim do século XVI, entretanto, 

ainda foram empregadas no Brasil até o fim do século XIX13. As concessões das cartas de 

sesmaria não implicavam, automaticamente, na incorporação da propriedade territorial privada 

ao patrimônio dos sesmeiros, mas funcionavam, em um primeiro momento, como espécie de 

usufruto ou concessão de domínio, mantidas desde que seguidas as obrigações que lhe eram 

impostas, principalmente, quanto ao uso produtivo da terra14. Com efeito, seriam retomadas em 

caso de descumprimento, de outra forma, somente quando cumpridas todas as obrigações é que 

deixariam de pertencer efetivamente à coroa portuguesa15.  

Logicamente, a distribuição de terras através das sesmarias não foi eficaz no Brasil, 

considerando que o instituto foi meramente importado de Portugal, sem qualquer 

compatibilidade com o “novo mundo”16. Conforme se verifica, as sesmarias eram 

originariamente destinadas à manutenção de terras abandonadas que, evidentemente, já se 

encontravam descobertas, a realidade brasileira, pelo contrário, foi a utilização do mecanismo 

como instrumento da ocupação propriamente dito17.  

Nas palavras de SOUZA FILHO18: 

 

 

 O uso das sesmarias foi, portanto, a forma que Portugal encontrou para 

promover a conquista do território brasileiro. Seria insustentável manter 

indefinidamente exércitos armados, como nas regiões auríferas da América espanhola. 

Na falta de ouro ou prata utilizou a terra para remunerar os capitais mercantilistas, 

produzindo para a exportação bens desnecessários aqui, como o açúcar. As terras eram 

concedidas para que o beneficiário viesse ao Brasil ocupá-las, em nome da Coroa, 

produzindo em larga escala bens de exportação, ainda que fosse preciso perseguir, 

escravizar ou matar populações indígenas, e gerar escravidão africana e fome. 

 

 

Ainda que não fossem correspondentes a todo o território nacional, como se entende 

atualmente, as áreas referentes às capitanias eram demasiadamente vastas e, nem mesmo com 

a instituição de sesmarias, seria possível administrá-las por intermédio de apenas um punhado 

 
13 JÚNIOR, Sérgio Said Staut. Dimensão jurídica e formas de apropriação no Brasil. Revista da Faculdade de 

Direito UFPR. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/33478> Acessado em: 12/03/2021.  
14 FERNANDES, J. M. N. Op. Cit.  
15 TRECCANI, G. D. Op. Cit.  
16 Nas palavras de SOUZA FILHO (p. 56), “Para poder utilizar o instituto das sesmarias, Portugal teve que, 

implicitamente, desconsiderar qualquer ocupação indígena, e entender as terras brasileiras como desocupadas”. 
17 SILVA, L. O. Op. Cit.  
18 SOUZA FILHO, C. F. M. Op. Cit. p. 56. 
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de aristocratas19. Nas palavras de Lígia Osório Silva20, “As áreas concedidas nessa época 

(século XVI e início do século XVII) eram imensas e constituíam verdadeiras donatárias, 

mesmo que não fossem juridicamente”.  

Além da abrangência territorial descomunal das sesmarias, que tornara inviável seu 

melhor aproveitamento pelos sesmeiros, mister ressaltar a imprecisão da delimitação e 

localização das áreas por meio das cartas de doação, em que pese a precariedade das técnicas 

utilizadas na individualização das terras21, bem como, os impactos negativos da “compra e 

venda” das cartas de sesmaria e o reduzido número de registro das cartas supramencionadas22. 

Esses obstáculos comprometeram o controle das terras pelas autoridades, proporcionando um 

cenário caótico na distribuição das terras do Brasil colônia23.  

Ademais, conforme já mencionado, o regime sesmarial privilegiou exclusivamente 

componentes da nobreza, pois foram aplicados critérios pessoais e econômicos em sua 

distribuição, obstaculizando a aquisição da propriedade pelo trabalhador rural, condenado ao 

regime de servidão aos sesmeiros24. O cenário formado, traduz, por conseguinte, na aglutinação 

de um vasto quantitativo de terras sob o poder de um número reduzido de indivíduos abastados, 

de forma que se consubstancia, notoriamente, nos primórdios do latifúndio25.  

Em 1822 o sistema de sesmarias foi suspenso por D. Pedro I, frente a proclamação da 

independência26. Findo o sistema sesmarial, tem lugar o Regime de Posses27, atrelado ao 

aumento populacional e a expansão territorial do século XVIII, nesse período imperou a 

ausência de regulamentação sobre o acesso à terra, dando lugar a um processo de ocupação 

desordenado e espontâneo, mediante o apossamento da propriedade por intermédio da 

apropriação fática28. Essa logística contribuiu para o enraizamento da cultura brasileira de 

 
19 FERNANDES, J. M. N. Op. Cit.  
20 SILVA, L. O. Op. Cit. p. 12. 
21 SILVA, L. O. Op. Cit.  
22 Conforme esclarece SILVA (p. 44), a “possibilidade da compra e venda de sesmarias aparecia já nos forais dos 

donatários das capitanias. Estava estipulado que estes poderiam comprar sesmarias de terceiros depois de passados 

oito anos da doação e somente se as terras tivessem sido aproveitadas. No regimento de Tomé de Souza, estava 

registrada a condição de que as sesmarias só poderiam ser vendidas passados três anos da sua concessão. No final 

do século XVII as autoridades coloniais demonstraram algumas preocupações com a prática que surgiu na colônia 

de se demandar sesmarias imensas para vendê-las retalhadas.”. 
23 Ibid. 
24 ALMEIDA, R. M. Op. Cit.  
25 Ibid. 
26MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito à posse da Laje. Disponível em: 

<http://genjuridico.com.br/2017/10/26/direito-posse-da-laje/> Acessado em 17/03/2021.  
27 De acordo com CATALÁ (p. 1) “No período entre a proclamação da Independência (1822) e a aprovação da 

Lei de Terras (1850) o acesso à terra se dava de três maneiras: concessão de terras públicas, ocupação de terras 

devolutas ou pela obtenção de outros particulares”. 
28 De acordo com JUNIOR (p. 5-6): “No final do período colonial, a situação jurídica das terras brasileiras era 

caótica. Pouco tempo antes da Independência do Brasil, uma Resolução de Consulta, da Mesa do Desembargo do 
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propriedade irregular, fundada unicamente na posse através da ocupação, hábito que perdura 

até os dias atuais29.  

Tendo em vista o caos gerado por décadas de ausência de regulamentação da 

propriedade territorial, a questão fundiária se consolidou como um significativo transtorno para 

o País. A crise da mineração, a expansão da pecuária e a perspectiva do fim do trabalho escravo 

fizeram com que o poder público tivesse maior interesse em controlar a aquisição da terra, 

restringindo a possibilidade de os despossuídos terem acesso à propriedade privada30. Por esses 

motivos, em meados do século XIX, havia uma conjuntura interna e externa propícia ao 

ordenamento jurídico da propriedade da terra31. 

Somente em 18 de setembro de 1850, quando foi aprovada a Lei de Terras (Lei nº 601) 

e, posteriormente, seu Decreto regulamentador (Decreto nº 1.318), que o Brasil passou a contar 

com instrumento legal que permitia o acesso legal à propriedade32, o referido diploma legal 

tinha como objetivos práticos impedir a aquisição da terra por meio da posse, condicionando-

a, tão somente, à compra33. Nesse mesmo ano, foi editada a Lei Eusébio de Queiroz (Lei nº 

581), que estabeleceu medidas para a repressão ao tráfico de escravos34. Com a 

institucionalização da propriedade privada, o solo urbano passou a ter qualidade de mercadoria, 

com grande potencial de lucratividade, tendo sido instaurado, desse modo, a mecanismo de 

especulação imobiliária35. Mediante a divisão das cidades em lotes e a com elevação dos seus 

preços, se tem como resultado uma barreira financeira para sua aquisição, visando beneficiar 

os “colonos” vindos de Portugal36.  

Assim como ocorreu nos primórdios da colonização, a concentração de terras 

permaneceu acessível somente àquelas figuras abastadas, o critério evidentemente não seria 

mais a relação com a coroa portuguesa, mas o poder de compra em si37. De acordo com Sérgio 

 
Paço, de 17 de junho de 1822, suspendeu o regime jurídico das sesmarias. A “extinção” do sistema sesmarial 

brasileiro pode ser lida de várias maneiras, entretanto, o que parece ser mais evidente é que a forma de regulação 

jurídica das relações entre os homens e a terra começa, de forma muito lenta e permeada de contradições, a ser 

entendida de outra maneira no país”. 
29 TRECCANI, G. D. Op. Cit.  
30 SILVA, Celso Severo da. Regularização fundiária no brasil contemporâneo: para além da interpretação 

jurídica. Revista de Políticas Públicas, v. 22, 2018. p. 1327-1346. Disponível em: 

<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9868> Acessado em 13/03/2021.  
31 Ibid. 
32 TRECCANI, G. D. Op. Cit.  
33 JUNIOR. S. S. S. Op. Cit.  
34 FERNANDES, J. M. N. Op. Cit.  
35 MELO, M. A. B. Op. Cit. 
36 SILVA, C. S. Op. Cit.  
37 Para JUNIOR (p. 11) “uma das principais preocupações dos legisladores da época, influenciados pelas ideias 

de Edward G. Wakefield, era justamente impedir que os imigrantes ou qualquer outro trabalhador livre (a mão de 
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Said Staut Junior, nesse modelo “a relação estabelecida entre o Estado e o pretendente à 

aquisição da terra é impessoal, não decorrendo mais de privilégios ou do arbitrium real”38. 

Dessa forma, foi produzido um plano de fundo para a manutenção seletiva da pobreza, de tal 

sorte que estaria assegurada a existência de mão de obra trabalhadora em substituição ao sistema 

escravista39. CATALÁ resume adequadamente a questão quando assevera que “a ocupação 

ilegal de terras no país é historicamente permitida ou restringida de acordo com a conjuntura 

e os interesses em questão”40.  

Destarte, a norma inaugurou a possibilidade de compra das terras devolutas por meio 

de hasta pública, bem como, a oportunidade de legitimação das cartas de sesmarias e 

legitimação das posses41, outrossim, também se vislumbrou a possibilidade de doação em áreas 

exclusivamente de fronteira42. Ficou sob responsabilidade do adquirente a demarcação e o 

registro das áreas perante aos órgãos da igreja, de forma a garantir o título de propriedade e o 

gozo dos direitos que lhe eram inerentes43. Porquanto, teve origem o primeiro sistema de 

cadastro de terras do País: o registro paroquial, feito pelos vigários das igrejas, razão pela qual 

eram conhecidos, vulgarmente, como "registros do vigário”. Essa expressão, decerto, não logra 

de maiores prestígios atualmente, considerando que a atuação dos vigários se restringia, tão 

somente, em abrir, numerar, rubricar e encerrar um livro de registro, transcrevendo a 

informação, meramente, como lhes era retratada44.  

Sem dúvida, a ausência de maior comprovação e rigidez no procedimento fez de sua 

legitimidade discutível, de forma que se pode concluir que o referido registro tinha como 

escopo, unicamente, discriminar à terra privada daquela que ainda seria considerada pública, 

sem o condão de organizar efetivamente o ordenamento territorial45. Outro entrave à efetividade 

da norma foi a forte resistência por parte dos grandes latifundiários em registrar suas terras, 

 
obra que poderia substituir os escravos) deixassem de trabalhar nas áreas rurais dos grandes “senhores” de terras 

do Brasil”. 
38 JUNIOR. S. S. S. Op. Cit. p. 10 
39 MELO, M. A. B. Op. Cit.  
40 CATALÁ, Larissa Souza. O retrato da realidade urbana no país onde "a terra é um nó". 2020. Dissertação 

(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. p. 01. 

Disponível em: <http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/3609> Acessado em 

12/01/2021. 
41 FERNANDES, J. M. N. Op. Cit.  
42 TRECCANI, G. D. Op. Cit.  
43 ALMEIDA, R. M. Op. Cit.  
44 TRECCANI, G. D. Op. Cit.  
45 ERPEN, Décio Antônio; PAIVA, João Pedro Lamana. Panorama histórico do registro de imóveis no brasil. 

Revista de Direito Imobiliário. São Paulo: Revistas dos Tribunais. 1998. N.º 43. Janeiro a abril de 1998. Disponível 

em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=270> Acessado em 16/01/2021.  
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frente a ameaça que a regulamentação poderia representar aos seus interesses, em especial, 

sobre o exercício do poder senhorial no campo46.  

O Registro de Imóveis, com a função de transcrever aquisições imobiliárias e inscrever 

ônus reais, instituiu-se mais de uma década depois da normatização da Lei de Terras. Por 

intermédio da Lei nº 1.237/1864, regulamentada por meio do Dec. nº 3.453/1865, que nasceu o 

sistema de registro geral de imóveis (RGI), feito nos cartórios, oportunidade em que deixou de 

ser exercido pelos vigários e tornou-se responsabilidade dos tabeliães especiais que existiam à 

época ou aqueles da cidade ou vila principal de cada comarca, que fossem designados pelos 

Presidentes das Províncias, precedendo informação do Juiz de Direito (Art. 9º do Dec. nº 

3.453/1865)47. 

Com o advento da Constituição da República em 189148, instaurou-se um processo de 

descentralização do controle sobre o uso e a posse de terra, dado que a Magna Carta outorgou 

autonomia aos Estados Membros quanto a administração das terras devolutas abrangidas por 

seus limites territoriais, restando para a União dispor sobre aquelas áreas relativas às 

fronteiras49. Naquele tempo, a partir das concessões de terras devolutas, foram privilegiados os 

grandes latifundiários e as oligarquias regionais, além de empresas interessadas na especulação 

imobiliária50.  

Outro marco regulatório relevante se deu com o advento do Código Civil de 1917, que 

determinou como pressuposto para a aquisição da propriedade a prévia transcrição do título 

hábil no registro imobiliário da situação do imóvel. Consagram-se, dessa forma, os efeitos 

constitutivos, comprobatórios e publicitários do registro, atribuindo-se fé pública ao ato do 

registro e assegurando ao adquirente a eficácia perante terceiros. De outro lado, os atos 

meramente contratuais poderiam ser considerados como “preparatórios”, haja vista que 

obrigavam somente as partes contratantes51. 

 O processo de industrialização e urbanização começou ainda na passagem do Império 

para a República, frente a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre. Com o 

desenvolvimento do comércio nas cidades, as áreas centrais ganharam maior impacto 

 
46 ALMEIDA, R. M. Op. Cit.  
47 ERPEN, D. A; PAIVA, J. P. L. Op. Cit.  
48 Sem divergência CATALÁ (p. 2) aduz que “com a Constituição Brasileira de 1891, a função de administrar 

essas terras passa a ser dos Estados brasileiros, possibilitando que as “oligarquias regionais” iniciassem um 

processo de “transferências maciças de propriedades fundiárias para grandes fazendeiros e grandes empresas de 

colonização, interessados na especulação imobiliária”. 
49 TRECCANI, G. D. Op. Cit. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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socioeconômico e, por conseguinte, lograram de maior atenção no que tange às políticas 

urbanas, com vistas à modernização das cidades. Contudo, a República Velha ainda tinha como 

base econômica o sistema agrário-exportador, prezando, tão somente por políticas de 

“embelezamento”, em uma tentativa de copiar as cidades europeias e capturar a atenção de 

possíveis investidores estrangeiros52.  

De acordo com Nicolau Savenco53, apud Leonardo da Rocha Botega: 

 

 

O resultado mais concreto desse processo de aburguesamento intensivo da 

paisagem carioca foi a criação de um espaço público central na cidade, completamente 

remodelado, embelezado, ajardinado e europeizado, que se desejou garantir com 

exclusividade para o convívio dos “argentários”. A demolição dos casarões, a essa 

altura já quase todos transformados em pensões baratas, provocou uma verdadeira 

“crise de habitação”, conforme a expressão de Bilac, que elevou brutalmente os 

aluguéis, pressionando as classes populares todas para os subúrbios e para cima dos 

morros que circundam a cidade. 

 

 

Por volta do fim do século XIX e início do século XX, tem-se um crescimento 

demográfico urbano vertiginoso em razão de migrações internas, em especial, no sentido 

urbano-rural54. Como consequência da crise de 1929, o modelo agrícola-exportador entrou em 

colapso, frente à crescente queda na lucratividade da produção cafeeira55, razão pela qual 

ocorreu uma mudança nas bases econômicas, oportunidade em que o setor secundário ganhou 

maior expressão e despontou como fator determinante da industrialização brasileira56. 

Imperioso ressaltar que a crise do café também resultou em uma crise de cunho político, 

traduzida pela Revolução de 193057, que culminou na chegada de Getúlio Vargas à presidência 

da república58.  

 
52 BOTEGA, Leonardo da Rocha. De Vargas a Collor: urbanização e política habitacional no Brasil. Espaço 

Plural, Paraná, n. 17, p. 66-72, Ano VIII. 2º semestre de 2007. Disponível em: <http://e-

revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/view/1619> Acessado em 16/01/2021.  
53 SAVENCO. Nicolau. A literatura como Missão. São Paulo: Brasiliense,1983. p. 02. 
54 BOTEGA, L. R. Op. Cit.  
55 Nesse mesmo sentido, NEVES e CAMISASCA (p.54) afirmam que, “no Brasil, a indústria surgiu como 

desdobramento da economia cafeeira nas últimas décadas do século XIX. Concentrava-se inicialmente nos setores 

produtores de bens de consumo não duráveis, mas aos poucos se pluralizou, desenvolvendo setores, como o 

metalúrgico e o químico nas primeiras décadas do século XX”.  
56 CASTRO, César Nunes de. Desenvolvimento rural e o estado brasileiro. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9660/1/BRUA21_Ensaio4.pdf> Acessado em: 15/01/2021. 
57 De acordo com SCHAWRCZ e STARLING “em outubro de 1930, tropas rebeldes lideradas pelo ex-governador 

gaúcho Getúlio Vargas depuseram o presidente Washington Luís e impediram o presidente eleito Júlio Prestes de 

ser empossado. Os presidentes estaduais (governadores) foram depostos, e os legislativos locais e federal, 

dissolvidos. O Judiciário sofreu intervenção e expurgos”. 
58 SCHAWRCZ, Lilia M. e STARLING, Heloisa M. Brasil: Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015. 
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O êxodo rural teve início com a intensificação do processo de industrialização, 

potencializado fortemente a partir da Era Vargas (1930) e posteriormente agravado em razão 

da forte política de industrialização adotada no governo de Juscelino Kubitschek59, gerando a 

ocupação desordenada do solo das cidades, visto que despreparadas de aparelhamento urbano 

adequado para receber um número tão elevado de trabalhadores60. O referido processo importou 

em uma redução das condições adequadas de moradia, haja vista que implicou em demasiado 

déficit habitacional, aliado aos problemas de saneamento básico, infraestrutura e precarização 

na prestação de outros serviços públicos61.  

Merece destaque os impactos provenientes da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) 

na indústria brasileira, uma vez que após a adesão à causa dos Aliados, o governo brasileiro 

recebeu empréstimos que, entre outros investimentos em infraestrutura, possibilitaram a 

implantação da siderurgia no país62. Com a siderurgia, ocorreu uma atração massiva de 

trabalhadores, sobretudo, vindos do meio rural, em que pese a disponibilidade de vagas de 

trabalho, em especial, nas fases iniciais de suas instalações. Essa busca tratou de saturar as 

cidades industriais, incapazes de suprir de pronto as efervescentes necessidades de moradia.  

Com base nos fatos narrados, mostra-se seguro ressaltar que o êxodo rural pode ser 

considerado como elemento basilar do problema fundiário no País, atingindo em certo nível 

todo o território nacional, evidentemente, o fenômeno da favelização encontra fundamentação 

em eventos específicos dentro do histórico de cada Estado/cidade, contudo, indiscutível o 

impacto das referidas migrações internas para a problemática contemporânea. Conforme já 

entabulado, esse fenômeno ocorreu à baila dos processos de industrialização, bem como, 

mediante a mecanização dos meios produtivos no campo, resultando em uma atração em massa 

de trabalhadores para os centros urbanos industriais. Por conseguinte, as massas foram expulsas 

 
59 MALTA e CORRÊA (p. 4) ilustram bem a questão do adensamento das cidades, quando informam que “segundo 

dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 1960, cerca de 55% da população brasileira 

vivia no campo e em 2000 aproximadamente 80% da população vivia nas grandes cidades.  
60 BOTEGA, L. R. Op. Cit.  
61 MALTA, Gabrielle Sperandio; CORREA, Marina Aparecida Pimenta da Cruz. Aspectos da nova lei de 

regularização fundiária urbana no brasil e a contextualização do histórico urbano brasileiro. Perspectivas 

Em Políticas Públicas, 11(22), 117–146. Disponível em: 

<https://revista.uemg.br/index.php/revistappp/article/view/3465> Acessado em 14/01/2021.  
62 SCHAWRCZ, L. M; STARLING, H. M. Op. Cit.  
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direção aos terrenos periféricos, à mercê da ausência da presença estatal63. Trata-se, portanto, 

dá origem das “favelas” e das comunidades de moradias irregulares64.  

Conforme se verifica, os problemas atuais na distribuição de terras e a consequente 

criação de aglomerados subnormais65 têm fundamento na ineficiência das políticas de 

regularização fundiária e acesso à terra legalizada ao longo dos tempos, que, na contramão, 

trataram de viabilizar, em certos momentos, a aglutinação desregulada de terras, a serem 

concentradas em prol de um pequeno grupo de indivíduos. O quadro atual, certamente, reflete 

o desinteresse dos governos em adotar medidas multifuncionais para propiciar a correção das 

desigualdades intensificadas por meio dos processos de segregação socioespacial ocasionados 

pela “metropolização”.  

Não obstante o cenário desordenado delineado desde o período colonial, novos 

prospectos vêm trazendo esperança para a justiça social66. Mediante a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, os entes federativos passaram a ser responsáveis pelo provimento 

de moradias, tendo a mesma sido elevada ao patamar de direito social constitucionalmente 

assegurado, conforme estabelecido na forma do art. 6º da CF, por intermédio da Emenda 

Constitucional nº 26/2000. A Lei Maior estabeleceu figuras jurídicas importantes como a 

função social da propriedade, o plano diretor, o parcelamento do solo e a edificação 

compulsória, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação com pagamento em títulos da 

dívida pública e a impossibilidade de usucapir imóveis públicos67.  

Nesse viés foi introduzido o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que 

regulamentou os art. 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu diretrizes gerais para a 

 
63 Conforme sinaliza MARICATO (p. 23) “durante o período de forte crescimento econômico brasileiro (1940-

1980), parte da classe média urbana se beneficiou do mercado imobiliário privado consolidado a partir das políticas 

habitacionais do regime militar (1964-1985). No entanto, “grandes contingentes [foram mantidos] sem acesso a 

direitos sociais e civis básicos”, sendo relegados a viver nos morros e nas “franjas da cidade”, uma vez que as 

iniciativas públicas habitacionais para a população de baixa renda não enfrentaram efetivamente a questão 

fundiária urbana”. 
64 COSTA, Rafael Cabral Da; SEGANFREDO, Ricardo Fabrício. Considerações acerca do direito 

constitucional à moradia e do direito de propriedade frente à regularização fundiária urbana.  Revista 

Pensamento Jurídico. 2018. Disponível em: 

<https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/132>. Acessado em 12/01/2021.  
65 IBGE (2019) “Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – 

públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão 

urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação”. 
66 Nesse sentido, SANTOS (p. 155) afirma que “o cenário urbano irregular é uma realidade em grande parte das 

cidades brasileiras, que nos últimos anos tem se voltado ao enfrentamento de tais questões, mas que ainda há muito 

o que se avançar em um nível de gestão municipal que torne efetivo os procedimentos de regularização”. 
67 MENDONÇA, Rafael da Mota. A formação de consensos na realização de políticas públicas de 

regularização fundiária: a lei 13.465/2017 e a gestão democrática das cidades. Disponível em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/48414>. Acessado em 12/01/2021.  
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política e gestão urbana68, o referido marco legal erigiu a regularização fundiária como 

mecanismo de ordenação dos males urbanos das cidades69. Sobre a norma supracitada, 

esclarecem Gabrielle Sperandio Malta e Marina Aparecida Pimenta da Cruz Corrêa (p. 10): 

 

Em 2001, o Estatuto da Cidade representou um suporte jurídico para os 

Municípios para que eles pudessem enfrentar problemas sociais, urbanos e 

ambientais, a partir do equilíbrio entre interesses individuais e coletivos. Tal 

concepção visa qualificar o uso e a destinação da terra, representando um mecanismo 

de gestão territorial, planejamento urbano e, sobretudo, um mecanismo de 

participação social. 

 

 

Em que pese a necessidade da edição de legislação em âmbito federal que dispusesse, 

especificamente, sobre a regularização fundiária urbana, delimitando os seus mecanismos e 

procedimentos, sobreveio a Lei nº 11.977/200970, que dispunha quanto ao Programa “Minha 

Casa, Minha Vida” e da regularização fundiária em assentamentos urbanos. A norma foi 

parcialmente revogada pela Lei 13.465/2017, oportunidade em que foram instituídos novos 

instrumentos de regularização fundiária, a fim de promover a facilitação dos mecanismos de 

ordenação do solo urbano, dentre estes, o direito real de laje71.  

 

2.2. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOB A LUZ DA LEI Nº 13.465/2017: ASPECTOS 

GERAIS. 

 

Reiterando o assentado no subtópico anterior, a regularização fundiária encontra-se 

positivada, atualmente, na forma da Lei Nº Lei 13.465/2017, originada por intermédio da 

conversão da Medida Provisória 759/2016, que revogou expressamente toda a sistemática de 

regularização fundiária apresentada pela Lei nº 11.977/2009. A modificação do marco 

regulatório atingiu grandes proporções, uma vez que acarretou múltiplas alterações no âmbito 

infraconstitucional, bem como, em uma significativa ampliação do objeto da normatização 

 
68 Art. 2o da Lei nº 10.257/2001: “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o 

estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais”. 
69 Ibid. 
70 Para MALTA e CORRÊA (p. 5), “em 2009, a Lei Federal 11.977 representou um marco na abordagem da 

regularização fundiária urbana, cujo capítulo III, explanou os procedimentos acerca do tema, e cujos objetivos 

gerais se basearam na redemocratização das cidades no cumprimento do direito constitucional à moradia e acesso 

a melhores condições de habitabilidade, não estando o processo vinculado ao ato da titulação e legalização da 

posse, apenas, mas sim à garantia do acesso à terra urbanizada e moradia digna”.  
71 TRECCANI, G. D. Op. Cit.  
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precedente72. Nesse ínterim, teve lugar com o propósito de desburocratizar e simplificar os 

procedimentos empregados73, a fim de garantir o acesso formal à propriedade territorial 

urbanizada e assegurar o direito constitucional à moradia digna, promovendo, inclusive, a 

economia dos municípios competentes, através da valorização imobiliária que advém da 

regularização das propriedades privadas74.  

De acordo com o art. 9º da norma, a regularização fundiária (Reurb) pode ser entendida 

como o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 

incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de 

seus ocupantes75. Consiste, dessa forma, em uma intervenção pública que objetiva legalizar a 

posse da terra ocupada sem titulação76, outrossim, também importa na promoção de um meio 

urbano melhor organizado, capaz de propiciar qualidade de vida em níveis adequados77. Com 

base no mencionado, faz-se interessante mencionar que a regularização fundiária não se 

confunde com a urbanização propriamente dita, contudo, configuram procedimentos 

complementares78. O texto legal tem como propósito resolver os problemas relativos à desigual 

distribuição de terras, em que pese o inegável fracasso do Estado em adotar medidas efetivas 

para ordenar a ocupação do solo urbano ao longo dos tempos79. 

Mister ressaltar que com a alteração das bases econômicas, a densificação 

populacional demográfica e a possibilidade de constituir propriedade privada mediante o poder 

de compra, restou-se limitado o acesso dos mais humildes à propriedade80. Dentro dessa 

conjuntura, torna-se comum a aquisição de terras para mera valorização, frente a 

 
72 MOURA, Jocsã Araujo. Regularização fundiária urbana – aspectos práticos da lei 13.465/2017. Disponível 

em: <https://www.sinoreg-es.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivospdf> Acessado em 11/01/2021. 
73 AMARAL e MOURA (p. 4) complementam que o “diploma legal vigente buscou tornar mais eficiente o 

processo de regularização, sobretudo por meio de redução de exigências e do deslocamento de atribuições de 

regularização para o âmbito do processo administrativo municipal em detrimento das antigas tarefas 

desempenhadas com primazia no plano registral”. 
74 Ibid. 
75 MALTA, G. S; CORRÊA, M. A. P. C. Op. Cit.  
76 Sem apresentar oposição, MALTA e CORREA asseveram que “a Regularização Fundiária Urbana é um 

instrumento multidisciplinar e complexo, baseado em levantamentos de dados referentes aos assentamentos 

informais, no qual são analisadas as situações de irregularidades fundiárias, os aspectos socioeconômicos, 

urbanísticos, ambientais e jurídicos da área proposta, tais como áreas de risco, condições topográficas, 

infraestrutura existente, sistema viário, transporte público, dentre outros, bem como, o levantamento cartorial da 

situação da propriedade da área. Como fruto da caracterização e da consolidação das análises feitas, apresentam-

se as ações urbanísticas, ambientais, jurídicas e outras que se fizerem necessárias para o processo de Regularização 

Fundiária Urbana”.  
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 TARTUCE, Flávio. Direito real de laje à luz da Lei nº 13.465/2017: nova lei, nova hermenêutica. Disponível 

em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/478460341/direito-real-de-laje-a-luz-da-lei-n-13465-2017-

nova-lei-nova-hermeneutica> Acessado em 17/01/2021.  
80  MALTA, G. S; CORRÊA, M. A. P. C. Op. Cit. 
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potencialização da especulação imobiliária, resultando no fenômeno do déficit habitacional, 

hipótese onde a desigualdade e as barreiras econômicas na distribuição da terra urbana aleijam 

os hipossuficientes de acessar a moradia digna, tendo de sujeitar-se às situações precárias de 

habitação irregular. Com base no aludido, pode-se chegar à máxima de que existem muitas 

casas vazias e muitos indivíduos sem casas. 

As medidas jurídicas mencionadas no art. 9º do texto legal, relacionam-se, em especial, 

com as irregularidades registrais, ocasião em que o ocupante do bem imóvel público ou privado 

não possui título hábil a efetivar-lhe a aquisição ou transmissão da propriedade em seu pleno 

proveito, carecendo da segurança jurídica que o registro proporciona81. De acordo com o 

ordenamento jurídico pátrio, a aquisição da propriedade imóvel não se efetiva meramente com 

a tradição ou por intermédio de instrumentos com validade inter partes, mas, tão somente, por 

meio do registro no Cartório de Registro de Imóveis82
. 

Nesse sentido preceitua o art. 1.227 do Código Civil, quando determina que os direitos 

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

registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, ressalvadas as exceções legais. 

Além das questões eminentemente jurídicas, os aspectos urbanísticos, ambientais e sociais 

também se mostram indispensáveis para a efetivação da regularização fundiária83, do contrário, 

o regramento legal se resumiria em mera folha de papel, incapaz de alcançar seus reais objetivos 

no plano dos fatos, ao não influir na dignificação das propriedades legalmente reconhecidas.  

Nessa toada, faz-se imprescindível que ocorram intervenções públicas visando a 

regularização urbanística e a adequada consolidação das áreas, através da implementação de 

medidas de infraestrutura, saneamento básico e demais formas de prestação de serviços 

públicos essenciais, bem como, de equipamentos comunitários84. De outra forma, também se 

imputa imprescindível o ordenado parcelamento do solo urbano e a realocação de moradias, em 

última ratio, a fim de priorizar a vida e a incolumidade física das pessoas envolvidas85. No que 

concerne às medidas ambientais, decerto que buscam superar o problema dos assentamentos 

implantados sem licenciamento ambiental e em desacordo com a legislação urbana e de 

proteção ao meio ambiente. Por fim, as medidas sociais estão ligadas com os mecanismos 

 
81  MOURA, J. A. Op. Cit.  
82 CEOLIN, Giovana Brondani. Direito real de laje: um estudo sob a óptica da regularização fundiária 

urbana. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197718>. Acessado em 12/01/2021.  
83  Ibid. 
84  MOURA, J. A. Op. Cit. p. 23. 
85  Ibid.  
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diferenciados que a norma legal destinou aos hipossuficientes, visando romper barreiras 

socioeconômicas na regularização das moradias86.  

Esse conjunto de medidas e procedimentos devem ser formulados e desenvolvidos 

pelo Poder Público competente, de forma a buscar a ocupação do solo de maneira eficiente e 

combinar o seu uso de forma funcional, em consonância com os princípios da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental, além da ordenação territorial, conforme dispõe o §1°, do 9º da 

Lei n° 13.465/2017, de tal sorte que objetivam a redução das desigualdades sociais e a 

preservação ambiental. Quanto à ordenação territorial, trata-se da execução da política de 

desenvolvimento urbano, ou seja, da incumbência atribuída aos entes federativos pela Magna 

Carta, estabelecendo competências e diretrizes quanto ao uso e ocupação do solo (art. 182 da 

CF).  

O constituinte determinou, na forma dos incisos IX e XX do art. 21 da Constituição 

Federal, que compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social, bem como, instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive quanto a habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos. Na esfera municipal, foram conferidas competências de maior contundência prática, 

considerando que o art. 30, inciso VIII da Lei Maior incumbe aos municípios promover, no que 

couber, o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. Nesse mesmo viés, o art. 182 da Constituição 

determinou o seu dever em executar o plano de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Indubitavelmente, com intuito de concretizar tais objetivos, é que os dois primeiros 

parágrafos do art. 182 da Constituição, dispõem sobre a edição do Plano Diretor, instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, dotado de maior relevância para a 

adequada organização do território e obrigatório para cidades com mais de 20.000 (vinte mil) 

habitantes (art. 41, I, da Lei nº 10.257/2001). O referido instrumento tem suas diretrizes de 

elaboração entabuladas pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001). Janaína Rigo Santin e 

Rafaela Comiran87 ressaltam a importância do papel dos municípios para a regularização 

fundiária urbana quando afirmam que “mediante a criação de políticas públicas locais e o 

 
86  Ibid. 
87 SANTIN, Janaína Rigo; COMIRAN, Rafaela. Direito urbanístico e regularização fundiária. Revista de 

Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, jul. 2018. p. 04. Disponível em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/32734> Acessado em 10/01/2021. 
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aperfeiçoamento da sua atuação legislativa é que os municípios conseguem concretizar essa 

formidável função organizatória das cidades”.  

Os objetivos da Reurb foram descritos expressamente na forma do art. 10 da legislação 

em análise. De acordo com a lição de Vicente de Abreu Amadei, Alberto Gentil de Almeida 

Pedroso e Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho88:  

 

 

É missão fundamental da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e 

assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 

condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal 

anterior (art. 10, I), bem como criar unidades imobiliárias compatíveis com o 

ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus 

ocupantes (art. 10, II), ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa 

renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos 

informais regularizados (art. 10, III), promovendo a integração social e a geração de 

emprego e renda (art. 10, IV), sempre estimulando a resolução extrajudicial de 

conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade (art. 

10, V), garantindo o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas 

(art.10, VI). A Lei também pontua como objetivos importantes para o Poder Público 

garantir a efetivação da função social da propriedade (art. 10, VII), ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes (art. 10, VIII), concretizar o princípio constitucional da eficiência na 

ocupação e no uso do solo (art. 10, IX), prevenir e desestimular a formação de novos 

núcleos urbanos informais (art. 10, X), conceder direitos reais, preferencialmente em 

nome da mulher (art. 10, XI), franquear participação dos interessados nas etapas do 

processo de regularização fundiária (art. 10, XII). 

 

Com base na análise dos objetivos acima colacionados é possível concluir que a norma 

expandiu significativamente a aplicabilidade da regularização fundiária, preocupando-se não 

somente com os aspectos meramente registrais e econômicos, mas também com a integração 

social dos indivíduos em situação de informalidade urbana, através de políticas públicas 

tendentes a solucionar questões de segregação socioespacial e suas consequências no âmbito 

psicossocial dos indivíduos. Em síntese, pode-se perceber que cabe ao Poder Público determinar 

quais são as áreas de moradias irregulares, adequando-as e tomando medidas que objetivem 

evitar a criação de mais núcleos urbanos dessa natureza89. 

 A segregação socioespacial diz respeito à "periferização" de indivíduos de acordo com 

critérios, em regra, socioeconômicos. Trata-se de mecanismo de produção do espaço das 

cidades, mediante a valorização exacerbada dos espaços centrais e, consequentemente, a 

expulsão daqueles que não detém o necessário poder aquisitivo para manter-se nos centros 

 
88 AMADEI, Vicente de Abreu; PEDROSO, Alberto Gentil de Almeida; FILHO, Ralpho Waldo de Barros 

Monteiro. Primeiras impressões sobre a Lei nº 13.465/2017.  São Paulo: ARISP, 2018. pp. 41-63. p. 43. 

Disponível em: <http://www.arisp.com.br/lei_n13465_2017.pdf> Acessado em 12/01/2021. 
89 AMADEI, V. A; PEDROSO, A. G. A; FILHO, R. W. B. Op. Cit.  
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urbanos. Esse afastamento implica em desigualdades em níveis econômicos, sociais e 

educacionais, uma vez que a urbanização e os serviços públicos não atendem as áreas marginais 

de forma regular, razão pela qual a ascensão econômica torna-se dificultada e é oportunizada a 

reprodução e manutenção da força de trabalho para o capital90.  

Com base nos processos de segregação socioespacial, tem-se a formação de 

aglomerados subnormais e comunidades irregulares, constituídas, comumente, por pessoas 

economicamente hipossuficientes, tendo em vista que ocupam áreas de urbanização precária, 

através de um processo de segregação involuntário. De toda forma, a irregularidade fundiária 

não se restringe aos mais humildes, visto que também existem loteamentos formados por 

pessoas de classes econômicas elevadas, que escolheram, voluntariamente, construir e habitar 

nessas áreas, sem efetuar o devido registro da propriedade, não obstante sejam providos de 

recursos financeiros suficientes para o contrário. Imputa-se que para que se alcancem os fins 

descritos no art. 10 do texto legal, bem como, para que seja efetivada a regularização fundiária 

como um todo, são necessários mecanismos diversos para tratar sobre cada uma das hipóteses 

narradas anteriormente, levando em consideração as especificidades que lhes são intrínsecas.  

É nesse sentido que a Lei Federal nº 13.465/2017 determinou três formas diversas de 

promover a regularização fundiária urbana, com a finalidade de contemplar todas as formas de 

segregação socioespacial, sejam elas involuntárias ou não. São elas: I) A Regularização 

Fundiária de Interesse Social (Reurb-S), II) Regularização Fundiária de Interesse Específico 

(Reurb E) e III) Regularização Fundiária Inominada (Reurb-I).  

O primeiro caso se aplica aos núcleos informais ocupados, predominantemente, por 

população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal, mediante 

procedimento administrativo. Evidentemente, o referido conceito mostra-se aberto, carecendo 

de juízo discricionário no caso concreto, haja vista que não foi apresentado conceito nesse 

sentido pela legislação91. Para entender objetivamente a referida norma, faz-se interessante 

analisar o conceito de “núcleos informais”, conforme elucida o próprio art. 11, inciso II da 

norma em fomento. Naqueles termos tratam-se de núcleos clandestinos, não regularizados por 

qualquer circunstância, ainda que tenham sido atendidas as normas vigentes ao tempo de sua 

implantação.  

 
90 NEGRI, Silvio Moisés. Segregação Sócio-Espacial: Alguns Conceitos e Análises. Coletâneas do Nosso 

Tempo. Rondonópolis, 2008. n. 8. p. 129-153. Disponível em: 

<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/coletaneas/article/view/108> Acessado em 12/01/2021. 
91  AMADEI, V. A; PEDROSO, A. G. A; FILHO, R. W. B. Op. Cit.  



28 

 

 

Conforme já mencionado, o Município dispõe sobre a distribuição urbanística da 

cidade por intermédio do Plano Diretor e esse instrumento mostra-se importantíssimo para 

definição das áreas onde serão aplicadas a Reurb-S e a Reurb-E. Por meio deste são 

determinadas, entre as áreas correspondentes à municipalidade, as chamadas Zonas de Especial 

Interesse Social (ZEIS), passíveis de regularização fundiária (art. 18 da Lei Nº 13.465/2017)92. 

As ZEIS, normalmente, podem ser entendidas como parcelas de áreas urbanas determinadas 

pelo Município ou Distrito Federal, ocupadas, preponderantemente, por população de baixa 

renda, distribuídas, por exemplo, na forma de assentamento espontâneo ou loteamento 

clandestino, instituídas como tal para fins regularização urbanística e fundiária, no âmbito da 

política municipal de ordenamento de seu território.  

Embora nem todas as cidades apresentem Plano Diretor determinando suas ZEIS, 

tendo em vista que a obrigatoriedade de tal legislação depende da quantidade de habitantes no 

Município (art. 41, I, da Lei nº 10.257/2001), oportuno mencionar que podem ser definidas 

áreas objeto de Reurb-S por meio de outra forma de legislação municipal, uma vez que a Reurb 

não se encontra condicionada à existência de ZEIS (art. 18, §1º e §2º da Lei Nº. 13.465/2017).  

Nesse diapasão, conforme ressalta o art. 28 da referida lei, não impedirá a Reurb a inexistência 

de lei municipal específica que trate de medidas ou posturas de interesse local aplicáveis a 

projetos de regularização fundiária urbana, razão pela qual, caberão aos demais legitimados da 

regularização fundiária dar o impulso inicial para que o Município inaugure e execute o 

indispensável procedimento administrativo.  

Com o fim de tornar possível tal política social e proteger os possuidores 

desfavorecidos economicamente, tidos como hipossuficientes econômicos, o § 1º do dispositivo 

estatui que serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais 

relacionados à REURB-S: a) o primeiro registro da REURB-S, que confere direitos reais aos 

seus beneficiários; b) o registro da legitimação fundiária; c) o registro do título de legitimação 

de posse e a sua conversão em título de propriedade; d) o registro da Certidão de Regularização 

Fundiária e do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula para cada unidade 

imobiliária urbana regularizada; e) a primeira averbação de construção residencial, desde que 

 
92 Art. 18 da Lei nº 13. 465/2017. “O Município e o Distrito Federal poderão instituir como instrumento de 

planejamento urbano Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), no âmbito da política municipal de ordenamento 

de seu território. 

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por 

outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo. 

§ 2º A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS”. 
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respeitado o limite de até setenta metros quadrados; f) a aquisição do primeiro direito real sobre 

unidade imobiliária derivada da REURB-S, caso do domínio pleno sobre imóvel; g) o primeiro 

registro do direito real de laje e h) o fornecimento de certidões de registro para os atos previstos 

anteriormente.  

Os cartórios que desobedecerem a tal regra estarão submetidos às penas legais de 

acordo com o disposto no art. 13, § 6º, da Lei nº 13.465/2017. Conforme a inteligência do art. 

13, §2º da legislação em fomento, todos os atos referentes aos registros em comento 

independem da comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias, de forma que 

é vedado ao oficial de registro de imóveis exigir sua comprovação93. Sendo assim, não é preciso 

comprovar o pagamento do ITCMD (doação), ITBI (compra e venda), INSS, taxas municipais 

ou mesmo do IPTU, por exemplo. 

A Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E), nos termos do art. 13, 

II da Lei nº 13.465/2017, pode ser conceituada como a regularização fundiária aplicável aos 

núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o 

inciso I do mesmo artigo94, ou seja, aplica-se um critério residual, a fim de dar conta das 

hipóteses onde não é cabível a regularização fundiária por interesse social (Reurb-S). Na Reurb-

E os núcleos urbanos clandestinos não são ocupados predominantemente por população de 

baixa renda, mas por indivíduos com melhores condições financeiras, que por motivo qualquer, 

ainda não regularizaram suas moradias95. 

Ressalte-se que dentro dos núcleos urbanos informais objeto de Reurb-E podem haver 

moradias ocupadas por indivíduos de baixa renda, sendo que o contrário também é verdadeiro. 

Nas áreas de Reurb-S compostas por um número inferior de famílias que não são de baixa renda, 

aplicam-se, sumariamente, os benefícios exarados por essa modalidade, de forma indistinta. O 

que delimita a aplicação de uma modalidade de Reurb é a área apresentar predominância de 

uma ou outra população e não a renda específica de uma determinada família, ou seja, em regra, 

não se determinam procedimentos com base em análises individuais96.  

Na forma do art. 13, § 5º da Lei nº 13.465/2017, a classificação do interesse visa 

exclusivamente: I) A identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras 

 
93  AMADEI, V. A; PEDROSO, A. G. A; FILHO, R. W. B. Op. Cit. 
94  Art. 13 da Lei nº 13.4654/2017. “A Reurb compreende duas modalidades: 

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal”. 
95 Sem divergência, MARRARA e CASTRO (p. 46) aduzem que “Reurb E é modalidade de regularização 

fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população que não se enquadre na definição de 

população de baixa renda, de acordo com análise da Municipalidade”. 
96  MOURA, J. A. Op. Cit.  
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de infraestrutura essencial e II) ao reconhecimento do direito à gratuidade das custas e 

emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das 

unidades imobiliárias regularizadas. No primeiro caso, remonta-se aos artigos 37 e 38 do 

referido diploma. Em relação a Reurb-S caberá ao poder público competente, diretamente ou 

por meio da administração pública indireta, arcar com os custos da implementação da 

infraestrutura essencial, dos equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstas 

nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua manutenção, não obstante 

a área ocupada seja de natureza privada97.  

De outro lado, cabem aos beneficiários da Reurb-E as responsabilidades com a 

implantação dos sistemas viários, infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou 

comunitários, bem como, com a implementação das medidas de mitigação e compensação 

urbanística e ambiental, além dos estudos técnicos, quando se fizerem necessários98. Sobre esse 

ponto resta-se cristalino que os destinatários da Reurb-E estarão incumbidos de arcar com os 

custos financeiros relativos ao tão importante projeto de regularização fundiária, sendo 

permitido, inclusive, o seu custeio opcional pelo Poder Público Municipal nos casos onde se 

julgar interessante por se tratar de área pública, com a consequente cobrança posterior dos 

favorecidos (art. 33, §1º, III da Lei nº 13.465/2017)99.  

Mister ressaltar que na hipótese de aquisição de bem público faz-se necessário o 

pagamento de justo valor correspondente a unidade imobiliária, sem considerar as acessões ou 

benfeitorias implementadas pelo ocupante (art. 16 da Lei nº 13.465/2017). Em relação às 

gratuidades das custas e emolumentos notariais e registrais, deve-se fazer menção ao já 

mencionado art. 13, §1º da Lei nº 13.465/2017, que confere certas isenções relativas a custas e 

emolumentos para os beneficiários da Reurb-S, de outra forma, estas isenções, logicamente, 

 
97 MARRARA, Thiago; CASTRO, André Simionato. O processo administrativo de regularização fundiária 

urbana na lei 13.465/2017. Caderno de Direito e Políticas Públicas. Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cdpp/article/view/9524> Acessado em 11/01/2021.  
98 Ibid. 
99 Art. 33 da Lei nº 13.465/2017 “Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização 

fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas. 

§ 1º  A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial 

obedecerão aos seguintes procedimentos:   

I - na Reurb-S, caberá ao Município ou ao Distrito Federal a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de 

regularização fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária;   

II - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou 

requerentes privados; e     

III - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município poderá proceder à elaboração e ao 

custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança 

aos seus beneficiários”.     
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não se aplicam aos beneficiários da Reurb-E, considerando que não se tratam de indivíduos 

economicamente hipossuficientes.  

Por fim, a Regularização Fundiária Inominada (Reurb–I) aplica-se aos núcleos urbanos 

informais consolidados anteriormente a 19 de dezembro de 1979, ou seja, instituídos em 

momento anterior à Lei nº 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), nesse caso, 

poderão ter a sua situação jurídica regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que 

esteja implantado e integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos instrumentos 

previstos para as demais modalidades de Reurb (art. 69 da Lei nº 13.465/2017). Nos moldes do 

parágrafo 6º do artigo supracitado, dispensa-se a apresentação de projeto de regularização 

fundiária, de estudo técnico ambiental, de CRF (Certidão de Regularização Fundiária) ou de 

quaisquer outras manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos órgãos públicos. 

O artigo 14 da Lei nº 13.465/2017 demonstra de maneira taxativa quais são os diversos 

legitimados para requerer a regularização fundiária urbana100: a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública 

indireta, os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de 

cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, 

organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por 

finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana; 

os proprietários ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, além da Defensoria Pública, em 

nome dos beneficiários hipossuficientes e o Ministério Público101. 

Por fim, interessante mencionar que o art. 13, § 4º, da Lei nº 13.465/2017 tornou 

possível, no âmbito da Reurb, que os Poderes Executivos Municipais admitam o uso misto de 

atividade como forma de promover a integração social, bem como, a geração de empregos e de 

renda dentro da localidade regularizada102. Tal assertiva parece muito acertada e diz respeito à 

possibilidade de regularizar um imóvel e utilizá-lo para fins comerciais, na forma de pequenos 

 
100 MARRARA e CASTRO (p. 13) ainda acrescentam que “a escolha da modalidade de Reurb não afeta o rol de 

sujeitos que podem requerê-la. Nesse aspecto, a nova lei andou bem ao ampliar bastante a lista de legitimados, 

nela incluindo todos os entes da federação, inclusive as entidades da Administração Indireta; os próprios 

beneficiários da regularização, de modo individual ou coletivo, inclusive por meio de entidades do terceiro setor, 

como OSCIP ou OS; os proprietários do imóvel ocupado, bem como loteadores e incorporadores, sem prejuízo de 

sua responsabilidade direta ou de seus sucessores, nas esferas administrativa, civil e penal, por terem dado causa 

à ocupação irregular; a defensoria pública em representação dos hipossuficientes e o Ministério Público em 

qualquer caso”. 
101  AMADEI, V. A; PEDROSO, A. G. A; FILHO, R. W. B. Op. Cit.  
102  AMADEI, PEDROSO e FILHO (p. 47) ressaltam que a medida apresenta um caráter inovador, na medida em 

que representa “avanço significativo em comparação ao disposto no art. 10, do Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/01 – revogado exatamente pela Lei nº 13.465/17) que admitia em seu texto original a usucapião coletiva 

apenas para as ocupações com finalidade de moradia”. 
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mercados, por exemplo. Preconizou-se, nesse ponto, pela possibilidade de fixação dos 

indivíduos nas comunidades, fazendo com que existisse circulação de renda e, com isso, os 

avanços socioeconômicos desejados para o núcleo urbano103.  

2.3. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E INSTRUMENTOS DA 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.  

 

O procedimento administrativo da regularização fundiária encontra amparo no 

Capítulo III da Lei nº 13. 465/2017, e se desenvolve mediante as seguintes fases: I - 

requerimento dos legitimados; II - processamento administrativo do requerimento, no qual será 

conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos 

confrontantes; III - elaboração do projeto de regularização fundiária; IV - saneamento do 

processo administrativo; V - decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se 

dará publicidade; VI - expedição da CRF pelo Município; e VII - registro da CRF e do projeto 

de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis em que 

se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada (art. 28 da Lei nº 

13.465/2017).  

Nesse sentido, os Municípios nos quais estejam situados os núcleos urbanos informais 

a serem regularizados, podem ser considerados como principais responsáveis pelo andamento 

do processo administrativo da regularização fundiária urbana, em que pese as diversas 

atribuições que lhes foram conferidas nesse sentido. Com base no mencionado, depreende-se 

que o procedimento tem início mediante decisão administrativa da municipalidade ou por meio 

de requerimento, por escrito, por parte de qualquer um dos legitimados elencados no art. 14 do 

texto normativo em fomento (art. 32 da Lei nº 13.465/2017). Na hipótese de apresentação de 

requerimento, caberá ao Executivo Municipal julgar pelo seu deferimento ou indeferimento no 

prazo de 180 (cento e oitenta dias), no último caso, a decisão deverá ser fundamentada e indicará 

as medidas a serem adotadas, com vistas à reformulação e à reavaliação do requerimento, 

quando assim for possível (art. 32, parágrafo único, da Lei nº 13.465/2017).  

Ainda que não exista previsão legal nesse sentido, o STJ já se manifestou no sentido 

de ser possível a interposição de recurso administrativo ou hierárquico em função do não 

recebimento do requerimento de regularização fundiária, devendo o mesmo ater-se às normas 

que regulamentam o processo administrativo municipal e, na ausência de tal regulamentação, o 

 
103  AMADEI, V. A; PEDROSO, A. G. A; FILHO, R. W. B. Op. Cit.  
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sistema recursal da lei federal de processo administrativo104. Em prosseguimento, com a 

eventual aprovação do requerimento apresentado, faz-se necessário determinar a modalidade 

de regularização a ser aplicada ao caso concreto105 (art. 30 da Lei nº 13.465/2017), nessa toada, 

cabe ao Município adotar as medidas necessárias para possibilitar a referida classificação (art. 

30, §2º da Lei nº 13.465/2017). Sobre este ponto, vale ressaltar que a possível inércia da 

municipalidade em exteriorizar a modalidade a ser adotada, implica na adoção automática 

daquela estipulada no momento do requerimento (art. 30, §3º da Lei nº 13.465/2017). 

Nesse contexto, caso o município não se manifeste no prazo anteriormente assinalado, 

poderão ser adotadas as disposições relativas a Reurb-S, desde que tenha sido essa modalidade 

escolhida por intermédio do requerimento, ainda que na realidade fática, seja aplicável a Reurb-

E. Nesse caso, todas as vantagens econômicas, como a isenção de custas e emolumentos 

registrais, por exemplo, poderiam ser aplicáveis aos núcleos urbanos informais sob domínio de 

pessoas não hipossuficientes economicamente, ou seja, que apresentam perfil socioeconômico 

em desacordo para com os requisitos da Reurb-S, tudo isso, em razão da inércia municipal em 

cumprir com sua atribuição de maneira tempestiva106. Ainda com base no art. 30, §3º da Lei nº 

13.465/2017, com o objetivo de atenuar maiores discrepâncias, foi prevista a possibilidade de 

revisão da classificação empregada, oportunidade em que o Município poderá, mediante estudo 

técnico que justifique, corrigir eventual incongruência da modalidade empregada.  

Superada a etapa supracitada, tem-se o andamento do processamento administrativo 

do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais 

sobre o imóvel e dos confrontantes, que deverão ser notificados pelo Município no endereço 

que constar da matrícula ou da transcrição, por via postal, com aviso de recebimento (art. 28, II 

c.c art. 31, § 4º da Lei nº 13.465/2017). Dessa forma, caberá ao Município, sejam os imóveis 

públicos ou privados, notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do 

núcleo urbano informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da 

notificação (art. 31, §1º da Lei nº 13.465/2017). Para que isso seja possível, o Município deverá 

 
104 MARRARA, Thiago; NOHARA, Irene Patrícia. Processo administrativo: Lei n. 9.784/1999 comentada, 2ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
105 De acordo com MARRARA e CASTRO (p. 14) “nessa fase também é feito o levantamento dos títulos 

envolvendo a área, bem como a vistoria do imóvel a ser regularizado”. 
106 Nas palavras de MARRARA e CASTRO (p. 15) “eventuais prejuízos que a posterior reclassificação da 

modalidade ocasione deverão ser assumidos pelo ente público que não cumpriu seu dever de classificação no 

momento oportuno, aplicando-se, aqui, o quanto prevê o art. 37, § 6º da Constituição da República acerca da 

responsabilidade civil objetiva do Estado”.  
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proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está 

situado o núcleo urbano informal a ser regularizado (art. 31, caput da Lei nº 13.465/2017). 

Na hipótese de algum dos notificados apresentar impugnação, será iniciado o 

procedimento extrajudicial de composição de conflitos, por intermédio das Câmaras de 

Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos ou através da celebração de ajustes com os 

Tribunais de Justiça estaduais, com competência para dirimir conflitos relacionados à Reurb, 

mediante solução consensual (art. 31, §3º c.c art. 43 da Lei nº 13.465/2017). É imperioso 

ressaltar que as referidas notificações podem apresentar efeitos negativos para a celeridade do 

procedimento administrativo, nos casos onde um ou alguns dos diversos destinatários não puder 

ser encontrado, por qualquer motivo. Com base neste fato, de forma a mitigar a excessiva 

demora nas notificações, é que foi estabelecido que as mesmas seriam consideradas efetuadas 

quando comprovada a entrega no endereço, por intermédio do Aviso de Recebimento (art. 31, 

§ 6º da Lei nº 13.465/2017).  

 Nesse mesmo sentido, o art. 31, §6º da Lei nº 13.465/2017, entabula que em caso de 

ausência de resposta às notificações, a omissão será interpretada como anuência, não sendo 

necessário “embargar” o procedimento por conta de possíveis ocultamentos ou descasos 

propositais. Sendo assim, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da 

notificação, conforme comprovado pelo AR, o silêncio implicará na concordância e terá lugar 

a continuidade do andar do procedimento administrativo. De toda forma, também será 

necessária a notificação por edital, nos moldes do art. 31, §5º da Lei nº 13.465/2017, quando o 

proprietário e os confinantes não forem encontrados ou quando houver recusa da notificação 

por qualquer motivo. De forma excepcional, ficam dispensadas as notificações caso tenham 

sido adotados os procedimentos da demarcação urbanística (art. 31, §9º da Lei nº 13.465/2017). 

Com base em todo o mencionado, pode-se resumir que existem três possibilidades quanto às 

referidas notificações: a) a concordância expressa, b) a concordância tácita, em razão do silêncio 

do notificado e, por fim, c) a discordância expressa na forma de impugnação107.  

Findas as fases referentes ao deferimento do requerimento, fixação da modalidade de 

Reurb e notificação dos interessados, dá-se lugar a elaboração do projeto de regularização 

fundiária108, que deverá ser direcionado ao órgão competente, por parte do interessado109. Sobre 

esse ponto, compete ao Município sua aprovação, ato por meio do qual deverão constar as 

 
107 MARRARA, T; CASTRO. A. S. Op. Cit.  
108 De acordo com a lição de MALTA e CORRÊA (p. 20) “os projetos de regularização fundiária são obrigatórios 

e indispensáveis para o registro do parcelamento, sendo permitido incorporar parâmetros especiais de 

parcelamento, uso e ocupação do solo de acordo com a nova normatização estabelecida”.  
109 Ibid. 
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responsabilidades das partes envolvidas (art. 33 da Lei nº 13.465/2017), além disso, também 

lhe foi conferida a incumbência de definir os requisitos para elaboração do projeto de 

regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de 

obras e serviços a serem realizados, quando for necessário (art. 36, §4º da Lei nº 13.465/2017).  

O Projeto de regularização fundiária contará com requisitos mínimos, que se 

encontram descritos no art. 35 do texto legal em análise, sendo estes, in verbis:  

 

 
I - Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 

profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, 

as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os 

demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  

II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas 

ou transcrições atingidas, quando for possível;  

III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e 

ambiental;  

IV - projeto urbanístico;  

V - memoriais descritivos;  

VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento 

dos ocupantes, quando for o caso;  

VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;  

VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;  

IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, 

compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião 

da aprovação do projeto de regularização fundiária; e  

X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, 

pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.  

 

 

Quanto aos elementos supracitados, deve-se atentar para o descrito no inciso IV, 

relativo ao projeto de urbanização, documento de extrema importância para a efetividade da 

regularização fundiária urbana. O referido projeto tem como escopo, dentre outros requisitos 

entabulados pela legislação, a indicação das áreas ocupadas e suas qualificações, de eventuais 

medidas de adequação para correção das desconformidades, das medidas de adequação da 

mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, além de  obras de 

infraestrutura essencial, quando necessárias.  

No que diz respeito às obras de infraestrutura essencial, mostram-se indispensáveis a 

existência dos seguintes equipamentos: sistema de abastecimento de água potável, sistema de 

coleta e tratamento do esgotamento sanitário, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de 

drenagem, bem como, de outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função 

das necessidades locais e características regionais (art. 36, §1º da Lei nº 13.465/2017). Os 

referidos equipamentos podem ser construídos antes, durante ou depois da conclusão da 

regularização fundiária (art. 36, §3º da Lei nº 13.465/2017). Essas obras despontam como 
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elemento expressivo para a inclusão social dos indivíduos e a garantia da dignidade da pessoa 

humana, uma vez que pairam sobre os equipamentos imprescindíveis para uma moradia digna.  

Interessante ressaltar que o parágrafo único do art. 35 da Lei nº 13.465/2017, assevera 

que o projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da 

área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar 

os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público. Por fim, quanto ao projeto, 

deve-se pontuar que, em se tratando de núcleos urbanos informais situados em área de riscos 

geotécnicos, de inundações ou demais riscos especificados em lei, serão necessários estudos 

técnicos a fim de examinar a possibilidade de eliminação, correção ou administração dos 

referidos riscos, de outra forma, com a ausência da aplicação das medidas indicadas, a Reurb 

não poderá ser aprovada. Nos casos de impossibilidade de eliminação, correção e administração 

dos riscos, os ocupantes do núcleo informal deverão ser realocados, uma vez que inviabilizada 

a regularização do núcleo informal, sob pena de submeter os indivíduos aos riscos 

intransponíveis (art. 39, §1º, §2º e §3º da Lei nº 13.465/2017). 

Após todo o mencionado, cabe ao Município manifestar-se derradeiramente sobre o 

processamento administrativo da Reurb, oportunidade em que deverá aprovar o projeto de 

regularização fundiária, indicar as intervenções a serem executadas com base no referido 

documento e, não menos importante, declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com 

destinação urbana regularizada e os respectivos direitos reais (art. 40 da Lei nº 13.465/2017).  

Trata-se de momento de maior relevância para a efetiva regularização dos domínios, uma vez 

que não se implica somente na possibilidade do registro, mas também, conforme já mencionado, 

na reformulação da urbanização daquelas áreas comumente marginais e precárias, visando a 

integração social dos moradores, a fim de garantir o direito social à moradia digna e às 

condições de vida adequadas.  

Concretizado tal pronunciamento, torna-se possível a expedição da Certidão de 

Regularização Fundiária (art. 30, III da Lei nº 13.465/2017) pelo Município competente, que 

consiste na fase final do processo de regularização fundiária na seara do Executivo Municipal, 

considerando que se trata de ato administrativo de aprovação, devendo estar constituído do 

projeto de regularização devidamente aprovado e do termo de compromisso relativo a sua 

execução (art. 11, V da Lei nº 13.465/2017). Da mesma forma, o art. 40 do texto legal determina 

que o documento deve conter o nome do núcleo, sua localização, a modalidade de regularização, 

as responsabilidades pelas obras e serviços previstos em cronograma, a indicação numérica de 

cada unidade regularizada, quando existir, bem como, a lista de ocupantes, com respectiva 

qualificação e seus direitos reais.  
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De toda forma, após a expedição da Certidão de Regularização Fundiária ainda não se 

exaure a regularização fundiária urbana, pois deverá ser cumprida etapa direcionada ao registro 

imobiliário110, nesse contexto, caberá ao oficial do cartório de registro de imóveis prenotá-la, 

autuá-la, instaurar o procedimento registral e, no prazo de 15 dias, emitir a respectiva nota de 

exigência ou praticar os atos tendentes ao registro (art. 44 da Lei nº 13.465/2017). Na 

eventualidade de uma recusa ao registro imobiliário, deverá ser expedida nota devolutiva em 

até 15 dias, devidamente fundamentada por parte do oficial do cartório responsável, a fim de 

que seja possível viabilizar o exercício da defesa pelos beneficiários (art. 42, parágrafo único 

c.c art. 44, caput, da Lei nº 13.465/2017). 

O registro do projeto de Reurb aprovado importa na abertura de nova matrícula e na 

abertura de matrículas individualizadas para os lotes e áreas públicas resultantes do projeto de 

regularização aprovado, além do registro dos direitos reais indicados na Certidão de 

Regularização Fundiária (CRF) junto às matrículas dos respectivos lotes, estando dispensada a 

apresentação de título individualizado (art. 44, I, II e III da Lei nº 13.465/2017). Nesse 

momento, se faz oportuno salientar que o registro da Certidão de Regularização Fundiária 

dispensa a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias de 

responsabilidade dos seus beneficiários (art. 40, § 3º da Lei nº 13.465/2017).  

Quanto ao prazo de processamento dessa segunda fase do procedimento de 

regularização fundiária, atinente a questão registral, reputa-se para o disposto no art. 40, §5º da 

Lei nº 13.465/2017, que preceitua o prazo limite de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período de maneira justificada, a fim de que se tenha uma derradeira conclusão. Com 

a qualificação da CRF, caso não sobrevenham exigências ou impedimentos, o oficial do cartório 

de registro de imóveis efetuará o seu registro na matrícula dos imóveis cujas áreas tenham sido 

atingidas, total ou parcialmente (art. 51 da Lei nº 13.465/2017). 

Quando não existir identificação da transcrição ou da matrícula da área regularizada, 

o oficial do cartório de registro abrirá matrícula com a descrição do perímetro do núcleo urbano 

informal que constar da CRF e efetuará o devido registro (art. 51, parágrafo único, da Lei nº 

13.465/2017). A partir do registro da CRF e a delimitação da área de incidência do núcleo 

informal, mostra-se possível a abertura da matrícula para cada uma das unidades imobiliárias 

regularizadas que estiverem englobadas naquele perímetro (art. 52 da Lei nº 13.465/2017). Para 

 
110 AMADEI, PEDROSO e FILHO (p. 56) “o registro da CRF (certidão de regularização fundiária) e do projeto 

de regularização fundiária aprovado (art. 35 da Lei nº 13.465/2017) será requerido por qualquer um dos legitimados 

do art. 14 da Lei nº 13.465/2017 diretamente ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da situação do imóvel 

e será efetivado independentemente de determinação judicial ou do Ministério Público (dispensa de Primeiras 

Impressões sobre a Lei nº 13.465/2017 57 atuação judicial que reforça o propósito de desjudicialização)”. 
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os atuais ocupantes das unidades imobiliárias objeto da Reurb, os compromissos de compra e 

venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título hábil para a aquisição da 

propriedade, quando acompanhados da prova de quitação das obrigações do adquirente, e serão 

registrados nas matrículas das unidades imobiliárias correspondentes, resultantes da 

regularização fundiária (art. 52, parágrafo único da Lei nº 13.465/2017). 

Mediante o registro da CRF não advém repercussões patrimoniais somente em favor 

dos beneficiários, mas, considerando a regularização da área como um todo e, em que pese a 

possível ocorrência de obras públicas de infraestrutura e urbanização, faz-se imperioso que 

sejam incorporados automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas 

destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, conforme 

delineado pelo projeto de regularização fundiária aprovado (art. 53 da Lei nº 13.465/2017). As 

unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela Reurb terão as suas matrículas 

abertas em nome do titular originário do domínio da área, outrossim, as unidades não edificadas 

que tenham sido comercializadas a qualquer título terão suas matrículas abertas em nome do 

adquirente (art. 54 da Lei nº 13.465/2017).  

Superada a questão do processo administrativo da regularização fundiária, mister 

mencionar brevemente os instrumentos mais relevantes para sua concretização, também 

entabulados na Lei nº 13.465/2017. Considerando que não existe pretensão de esvaziar o tema 

por completo, foca-se neste momento, em especial, na Demarcação Urbanística, Legitimação 

da Posse e Legitimação fundiária, os demais instrumentos, como os condomínios urbanos 

simples e condomínios de lotes serão melhor abordados ao longo do próximo capítulo deste 

trabalho, em breve análise comparativa com o direito real de laje.  

A Demarcação Urbanística pode ser entendida como um procedimento administrativo 

que objetiva a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano 

informal a fim de obter a anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula 

dos imóveis ocupados. Esse procedimento visa a averbação na matrícula destes imóveis da 

viabilidade da regularização fundiária, que, como já entabulado exaustivamente, será 

promovida de acordo com critério do Município, conforme se extrai da inteligência do art. 11, 

IV Lei nº 13.465/2017. Interessante ressaltar que o procedimento pode ser suprido desde que 

obedecidas as disposições quando as notificações dos interessados111, que apresentarão o 

 
111 AMADEI, PEDROSO e FILHO (p. 49), adicionam que “a demarcação urbanística é uma ferramenta sem 

dúvida muito importante para identificação da área, recorte dos terrenos, ocupantes e demais dados relevantíssimos 

para Reurb, mas continua não sendo obrigatória (art. 19, § 3º) – assim, caberá ao gestor público tentar por outros 

meios atingir os mesmos resultados ou resultados semelhantes no tocante a exata compreensão da dimensão e 

peculiaridades exatas do núcleo urbano informal a ser regularizado”. 
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mesmo efeito prático que a demarcação urbanística, configurando procedimento célere, sem 

prejuízo da lisura do procedimento administrativo da Reurb112. 

De acordo com o art. 19, §1º, incisos I e II da Lei nº 13.465/2017, o auto de demarcação 

deverá, necessariamente, ser instruído com planta e memorial descritivo da área a ser 

regularizada, bem como, de planta de sobreposição do imóvel. Com base nesses requisitos, 

mostra-se intrínseca a necessidade do procedimento de georreferenciamento da área objeto da 

Reurb, contudo, tal procedimento apresenta elevado grau de complexidade e pressupõe a 

existência de pessoal capacitado para sua execução. Sendo assim, são dois os empecilhos que 

pairam sobre a demarcação urbanística: o caráter técnico do procedimento e a significativa 

onerosidade com a possível contratação de profissional capacitado para prestação do serviço de 

georreferenciamento113. 

A Legitimação Fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de 

propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele 

que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com 

destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de 

dezembro de 2016 (art. 23 da Lei nº 13.465/2017). Conforme supramencionado trata-se de 

mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre 

unidade imobiliária objeto da Reurb, em exceção ao princípio da continuidade (art. 11, VII da 

Lei nº 13.465/2017)114.  Por meio da Legitimação Fundiária, em qualquer das modalidades da 

Reurb, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada 

de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua 

matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado (art. 23, §2º da Lei 

nº 13.465/2017).  

Os requisitos para o emprego do instrumento estão elencados no §1º do art. 23 do texto 

legal, sendo estes: a) Que o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário 

exclusivo de imóvel urbano ou rural, b) que o beneficiário não tenha sido contemplado com 

legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado 

em núcleo urbano distinto; e, por fim, c) em caso de imóvel urbano com finalidade não 

residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 

A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização 

fundiária, constitui ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica 

 
112  MALTA, G. S; CORRÊA, M. A. P. C. Op. Cit. 
113  AMADEI, V. A; PEDROSO, A. G. A; FILHO, R. W. B. Op. Cit. 
114  Ibid. 
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reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do 

tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade 

(art. 25 da Lei nº 13.465/2017). A legitimação de posse poderá ser transferida por causa mortis 

ou por ato inter vivos (art. 25, §1º da Lei nº 13.465/2017). Por fim, o referido instrumento não 

se aplica aos imóveis urbanos situados em área de titularidade do poder público (art. 25, §2º da 

Lei nº 13.465/2017). Conclui-se que se trata de ato do poder público destinado a conferir título, 

por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição 

de direito real de propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do 

tempo da ocupação e da natureza da posse (art. 11, VI da Lei nº 13.465/2017).  
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3. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O DIREITO REAL DE LAJE. 

 

O capítulo tem como escopo esmiuçar as questões jurídicas que delineiam o direito 

real de laje, contudo, evidentemente, não existe pretensão de exaurir todas as discussões 

possíveis sobre o tema, haja vista a infinidade de questionamentos que tem lugar quando da 

criação de um novo instituto jurídico. Considerando o caráter relativamente novo do direito real 

de laje e com vistas a tornar o trabalho verdadeiramente acessível e instrutivo, faz-se 

imprescindível tratar de questões basilares, como o seu conceito e positivação.  

Nesse diapasão o primeiro tópico traz, de forma estruturada, todos os elementos que 

compõem o instituto em análise, mediante um estudo das concepções doutrinárias correlatas. 

De acordo com essa mesma perspectiva metodológica, discute-se ao longo do segundo tópico 

quanto a natureza jurídica do instituto, a fim de determinar se trata-se de direito sobre coisa 

própria ou alheia, discorrendo sobre as respectivas consequências jurídicas e práticas dessas 

hipóteses, além disso, ambiciona-se apresentar, humildemente, o entendimento que aqui se 

entende mais adequado. Por fim, ao último tópico, serão tratadas questões variadas sobre o 

direito real de laje, desde suas formas de constituição até as hipóteses de extinção. 

O referido capítulo justifica-se pela necessidade de apresentar o direito real de laje, 

pois o instituto não se mostra popular nem mesmo entre os aplicadores do direito, quiçá para a 

população em geral, que poderia beneficiar-se com essa possibilidade de regularização da 

moradia. Conforme se verifica ao longo do trabalho, o direito real de laje surge em função da 

expressiva demanda fática em sua regulamentação, sendo assim, mostra-se incontroverso que 

o instituto apresenta demasiada importância para o ordenamento jurídico nacional.  

3.1. DO CONCEITO E POSITIVAÇÃO 

 

O reconhecimento do direito real de laje tem como escopo o histórico do 

desenvolvimento urbanístico no País, sob uma lógica de marginalização, aglomeração urbana 

e ausência de políticas públicas habitacionais efetivas, que propiciaram a criação de uma 

vastidão de comunidades de construções irregulares. Sendo assim, são nessas comunidades que 

a figura do “puxadinho” tem sua maior incidência e, consequentemente, é o local onde o 

instituto ganha maior aplicabilidade, garantindo às populações, em regra, hipossuficientes, o 

direito constitucional à moradia, bem como, a efetivação de diversos outros direitos 

constitucionalmente estabelecidos.  
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Para Roberto Wagner Marquesi, o direito real de laje mostra-se como um interessante 

exemplo sobre como os fatos sociais podem determinar a atuação do legislador. A prática de 

edificar em construção que não lhe pertence ocorre naturalmente em razão da disponibilidade 

e disposição de terras no espaço urbano, configurando prática por muito tempo aceita dentro da 

logística das “favelas” ou comunidades periféricas. Esse reconhecimento do direito se deu por 

meio do costume e sempre foi validado pela comunidade local e, por isso, oportunamente 

positivado na figura do direito real de laje115. Insta mencionar que, em um momento pré-

positivação, essas edificações eram construídas às margens da lei e, por não gozar da desejável 

proteção contra terceiros, bem como de qualquer regulamentação ou documento hábil a 

comprovar sua titularidade, consubstanciavam-se em fonte de grande insegurança jurídica para 

os indivíduos envolvidos, figurando, nesse ponto, o proprietário da construção original e o 

possuidor da laje116.  

O direito real de laje foi introduzido no País por meio da Medida Provisória n° 

759/2016 que, posteriormente, foi convertida e positivada na forma da Lei n° 13.465/2017, que 

dispõe, entre outros temas, sobre a regularização fundiária e urbana no Brasil. O dispositivo 

legal supracitado importou na inclusão do instituto no rol taxativo (numerus clausus) dos 

Direitos Reais (art. 1225, XIII do Código Civil), disciplinado na forma dos arts. 1.510-A/1.510-

E, do Título XI, no Livro das Coisas.  

O objetivo de tal positivação foi regulamentar a situação das unidades imobiliárias 

conhecidas como “puxadinhos”, a fim de garantir segurança jurídica e propiciar um novo 

instrumento capaz de efetivar a regularização fundiária urbana, em que pese a especificidade 

das construções em sobreposição, permitindo, com isso, a regular titulação da propriedade 

imobiliária e a potencialização das funções socioeconômicas da cidade117. A regulamentação 

jurídica da situação, que se consolidou dentro do mundo dos fatos, possibilitou, teoricamente, 

que diversas pessoas consigam registar sua propriedade, asseguradas por meio da escritura 

pública ou particular e do respectivo registro, passando a gozar plenamente dos efeitos que 

advém da moradia regularizada118. 

De acordo com os ensinamentos de Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Filipe 

José Medon Affonso, antes de tratar da natureza do instituto faz-se interessante pontuar que 

 
115 MARQUESI, Roberto Wagner. Desvendando o Direito de Laje. civilistica.com, v. 7, n. 1, p. 1-24, 5 maio de 

2018. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/315/263> Acessado em 17/01/2021. 
116  DIAS, Helena Soares Souza Marques; MAFRA, Márcia Robalo. O direito real de laje como instrumento 

de regulamentação fundiária urbana. Revista da ESMESC, Florianópolis. Disponível em: 

<https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/194> Acessado em 17/01/ 2021.  
117 MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
118 DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
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trata-se de um direito real, fato que tem consequências práticas per se. Ao ser entendido de 

acordo com essa acepção, passa a ser delineado mediante os princípios da taxatividade, 

tipicidade, exclusividade, eficácia erga omnes, sequela, dentre outros119. Para os autores120, "o 

direito de laje é um direito real: um genus novum”. Em complementaridade, Helena Soares 

Souza Marques Dias e Márcia Robalo Mafra ainda ressaltam a existência do direito de 

preferência em favor do titular do referido direito, a possibilidade de renúncia e de aquisição 

mediante a usucapião, bem como, a observância ao princípio da publicidade dos atos121. 

De acordo com Flávio Tartuce o Direito das Coisas poderia ser entendido como o ramo 

do direito civil que disciplina as relações jurídicas que dizem respeito às pessoas e coisas, sendo 

estas últimas, tudo aquilo que não é humano, determináveis ou não, mas suscetíveis de 

apropriação. Por sua vez os Direitos Reais compõem a seara do Direito das Coisas e se 

consubstanciam em relações jurídicas por excelência, relativas a coisas determinadas ou 

determináveis, que são fundadas no direito de propriedade122. Ainda segundo o autor, não 

obstante o caráter absoluto dos direitos reais, insta mencionar que o titular do direito real da 

laje não tem a liberdade de dispor sobre o bem de forma abusiva ou mesmo que detenha um 

poder ilimitado sobre a coisa. A explicação para tal fato reside na ponderação dos valores, nessa 

toada, em caso de conflito entre os direitos fundamentais de propriedade e meio ambiente, o 

aplicador deverá empregar a técnica da ponderação de princípios a fim de encontrar o melhor 

desfecho frente a contraposição de direitos constitucionalmente garantidos123. 

Feitos as considerações iniciais sobre o tema, passa-se, agora, para a conceituação do 

instituto e a discussão sobre seus elementos constitutivos. Em linhas gerais, o direito real de 

laje se consubstancia na edificação acima ou abaixo do pavimento de outrem, dando origem a 

unidades imobiliárias autônomas localizadas em um mesmo lote, contudo, dotadas de 

matrículas próprias no Cartório de Registro de Imóveis (art, 1510-A do Código Civil). Em 

outras palavras, o referido instituto tem lugar quando o proprietário da construção-base cede, 

onerosamente ou não, a superfície de sua construção, com o intuito de que um outro indivíduo 

construa em sobrelevação ou subterraneamente. DIAS e MAFRA resumem que “trata-se da 

 
119 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; AFFONSO, Filipe José Medon. Direito real de laje: evolução 

histórica e topografia no sistema. Civilistica.com, v. 8, n. 1, p. 1-25, 28 abr. 2019. Disponível em: 

<https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/404> Acessado em 12/01/2021.  
120 Ibid. p. 13. 
121  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
122 TARTUCE. F. Op. Cit.  
123  Ibid. 
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figura dos "puxadinhos", em que diferentes famílias vivem em pavimentos distintos daquele 

construído sobre o solo”124. 

Sem apresentar qualquer divergência, MARQUESI aduz que o direito real de laje 

consiste no poder de construir acima ou abaixo de pavimento alheio, constituindo uma unidade 

apartada e independente, dotada de autonomia funcional. Para o autor, conserva-se em um 

mesmo ambiente, duas titularidades reais distintas, correspondentes a uma unidade construída 

e a unidade-base, cada uma dotada de matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis. No 

primeiro caso trata-se do imóvel contíguo superior ou inferior (superposto ou sotoposto) sendo 

estes os possíveis objetos do Direito Real de Laje, de outra forma, na segunda hipótese, tem-se 

o imóvel contíguo que serve como construção base e tem lugar na sustentação de toda a 

estrutura125.  

Dentre os conceitos exarados pela doutrina, interessante ressaltar o posicionamento 

vanguardista de Nelson Rosenvald que entende o direito real de laje como uma nova forma de 

expressão do direito de propriedade, em total consonância com a realidade brasileira e que, por 

essa razão, serve como instrumento de regularização fundiária urbana. O autor ainda ressalta 

que trata-se de unidade imobiliária autônoma, que desfruta de matrícula própria, isolamento 

funcional, acesso independente, possibilidade de instituição de titularidade sucessiva e 

individualização de encargos financeiros126. Nesse mesmo sentido, TARTUCE conceitua que 

trata-se de um direito real sobre uma unidade imobiliária construída sobre a propriedade de uma 

outra pessoa127. 

Conforme se verifica recorrentemente nos conceitos analisados, a independência 

funcional da construção objeto do direito real de laje parece ser um elemento essencial para sua 

caracterização. Quanto ao assunto, Pablo Stolze assevera que para que exista concretamente 

uma unidade autônoma, deve-se atentar para a perspectiva funcional, de forma que a “laje” se 

encontre isolada da construção original, na forma de uma célula habitacional distinta128. 

MARQUESI ainda acentua que a ausência de independência da construção implica na 

inviabilidade da função socioeconômica da propriedade, que permaneceria encravada.  

 
124  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit. p. 5-6. 
125  MARQUESI, R. W. Op. Cit. 
126 ROSENVALD, Nelson. O direito real de laje como nova manifestação de propriedade. Disponível em: 

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

manifesta%C3%A7%C3%A3o-de-propriedade> Acessado em 17/01/2021.  
127 TARTUCE. F. Op. Cit.  
128STOLZE, Pablo. Direito Real de Laje: Primeiras Impressões. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518- 4862, 

Teresina, ano 22, n° 4936, 5.jan. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/4740> 

Acesso em: 12/01/2021. 
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Outrossim, também aduz sobre a importância do ingresso na unidade de maneira independente, 

por meio de uma escada que dá exclusivamente para a construção em sobrelevação, por 

exemplo129.  

Nesse caso, a ideia central seria que não fosse necessário passar por dentro da 

construção-base para que fosse possível alcançar a construção objeto do direito de laje ou, por 

outra mão, para que fosse possível chegar à via pública. MARQUESI conclui que tal elemento 

tem tamanha relevância que, caso a independência funcional não exista, não seria possível 

configurar o emprego do direito real de laje130. Em atenção ao disposto no art. 1510-A, §3º do 

CC, percebe-se que a laje foi delineada como “unidade imobiliária autônoma”, razão pela qual 

sugere-se que foi intenção do legislador determinar implicitamente o pressuposto do isolamento 

funcional e acesso independente.  

Embora a legislação atual não mencione expressamente os critérios supracitados, a 

Medida Provisória nº 759/2019, deixava clara essa exigência, na forma da antiga redação do 

art. 1.510-A, §3º do CC131. Para Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto e César Augusto 

de Castro Fiuza, "malgrado o silêncio da Lei em vigor, permanece a ideia de que a laje deve 

ser dotada de autonomia funcional definitiva”. Do contrário, afirmam que não poderia ser 

considerada como hipótese de propriedade propriamente dita, mas como mera servidão132. 

Conforme esclarece Cristiano Chaves de Farias, na ausência de independência funcional, sendo 

as construções interligadas, a construção em sobrelevação seria apenas acessão ou benfeitoria 

da construção-base. O autor exemplifica com situação bastante recorrente, trata-se do caso em 

que o genitor constrói uma estrutura para o seu filho morar, com acesso interno que faz 

comunicar os dois imóveis133.  

Em contrapartida, GAMA e AFFONSO entendem que o silêncio da lei foi proposital 

no sentido de excluir esse requisito, para os mesmos a decisão do legislador teria levado em 

consideração a realidade fática das construções nas comunidades e por consequência, 

 
129 MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
130 Ibid. 
131 Art. 1.510-A do CC “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”.  

§ 3º Consideram-se unidades imobiliárias autônomas aquelas que possuam isolamento funcional e acesso 

independente, qualquer que seja o seu uso, devendo ser aberta matrícula própria para cada uma das referidas 

unidades. 
132 FIUZA, César Augusto de Castro; COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Ensaio sobre o direito 

real de laje como previsto na Lei 13.465/2017.  Civilistica.com, v. 6, n. 2, p. 1-21, 30 dez. 2017. p. 08. Disponível 

em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/299> Acessado em 17/01/2021.  
133 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito de Laje: do puxadinho à digna moradia. Salvador: Ed. JusPodivm, 

2017. 
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condicionar a aplicação do instituto a independência funcional e ao acesso individualizado, 

seria o mesmo que negligenciar a realidade daquelas moradias, uma vez que nem todas as lajes 

gozam dessas qualificações134.  

Esse entendimento nos parece mais acertado, pois a omissão desses critérios com a 

revogação da Medida Provisória não poderia ter outro significado, senão o afastamento 

proposital dessa necessidade, considerando que o legislador manteve substancialmente as 

mesmas disposições quanto a necessidade de abertura de matrícula, mas “retirou” pontualmente 

as partes que falavam expressamente desses elementos. Nesse contexto, tendo em vista os 

objetivos da norma, não faria sentido adotar uma interpretação ampliativa, a fim de tornar mais 

dificultosa a efetividade do direito de laje, sobretudo, condicionando a possíveis obras para 

adequação do acesso e independência, que demandam dispêndio financeiro significativo. Em 

suma, o instituto afeta, em especial, pessoas hipossuficientes e, ao condicionar a efetividade do 

instituto a possíveis gastos financeiros, estaria promovendo uma barreira àqueles menos 

abastados.  

De acordo com a lição de MARQUESI135, não obstante seja mais comum que o lajeário 

edifique a sua própria construção, em que pese a cessão da superfície pelo lajeado, conforme o 

caso descrito no caput do art. 1.510-A do CC (concreção). Também se verifica possível que, 

após ter estabelecido edificação por conta própria, o lajeado ceda a sua titularidade para outra 

pessoa, oportunidade em que tem lugar a criação da laje por cisão, com fundamento no disposto 

no Enunciado nº 250 do CJF. Importante mencionar que se faz necessário edificar propriamente 

para a constituição do direito real em fomento, outrossim, se o terceiro faz mero uso da 

superfície correspondente à laje, mas furta-se em edificá-la, utilizando da mesma para festas ou 

demais eventos de caráter eventual somente, poderia ter-se comodato ou mesmo aluguel, mas 

nunca direito de laje. Para MARQUESI o Direito Real de Laje implica em “uma concessão 

tipicamente ad aedificandum, que pressupõe a construção”136. 

Ora, ainda sobre os elementos do conceito apresentado e em ordem da hermenêutica 

restritiva extraída da inteligência do art. 1.510, caput, do Código Civil, faz-se cristalino o fato 

de que não se compreendem naquelas disposições as construções em plano horizontal, ou seja, 

que se localizam paralelas à construção térrea.  Nesse mesmo sentido, MARQUESI afirma que 

“o Direito de Laje se configura na verticalidade.  Não pode ser constituído em projeção 

 
134 GAMA, G. C. N; AFFONSO, F. J. M. Op. Cit. 
135 MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
136 Ibid. p. 04. 
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horizontal, é dizer, ao lado da construção-base”137. Para DIAS e MAFRA, a construção 

horizontal na mesma linha do imóvel principal poderia caracterizar condomínio urbano 

simples138.  

Partindo para o aspecto da solenidade do direito real de laje, deve-se acentuar que a 

transmissão da titularidade sobre a laje merece a mesma publicização que qualquer outra 

propriedade sobre bem imóvel, ou seja, faz-se imprescindível o adequado registro para a 

efetivação da transmissão, conforme preconiza o art. 176, §9º da Lei de Registros Públicos. 

Insta mencionar que a mera existência de escritura pública se mostra insuficiente para o 

aperfeiçoamento do negócio jurídico pactuado, carecendo, dessa forma, da eficácia erga omnes 

sobre a coisa.  

MARQUESI salienta que o art. 1510-A, § 3º do Código Civil consagra a eficácia erga 

omnes do direito real de laje mediante a necessidade de registro, uma vez que se trata de 

procedimento indispensável para concretização de matrícula própria da unidade imobiliária139. 

Contudo, o autor destaca que sem a referida solenidade, ainda existe oponibilidade erga parte, 

de forma que o registro configura condição de eficácia, mas não de validade. O mesmo encerra 

a questão ao dizer que a “concessão escrita da laje não levada a registro gera direitos somente 

contra o titular da construção-base”140. 

Com a devida abertura de matrícula própria no Registro de Imóveis, há a constituição 

de unidade imobiliária autônoma, de maneira definitiva. Sobre o tema, asseveram FIUZA e 

COUTO (p. 7)141, in verbis: 

 

 
Para tanto, o §4o do art. 1.510-A do Código Civil considera que “a 

instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao 

titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas”. Nota-se, aqui, a 

principal diferença entre o direito real de laje e o condomínio edilício: não há 

representatividade do imóvel no solo, haja vista que não haverá fração ideal do terreno 

atribuída à unidade autônoma, decorrente do direito real de laje. 

 

 

Considerando a possibilidade de registar o direito real de laje a fim de constituir duas 

unidades autônomas em um mesmo lote, evidentemente, também existirão dois detentores de 

direitos reais na respectiva área, contudo, um deles será titular do direito real sobre a construção 

de base e o outro, sobre a construção em sobrelevação ou sobreposição. Sem oposição, Vitor 

 
137 Ibid. p. 04. 
138 DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
139 MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
140 Ibid. 
141 FIUZA, C. A. C; COUTO, M. R. C. M. Op. Cit. 
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Frederico Kümpel e Bruno de Ávila Borgarelli, afirmam que o titular do direito sobre a laje 

deve ser considerado como legítimo proprietário da construção, uma vez que inexiste qualquer 

dependência entre o poder exercido sobre a laje e a construção térrea. Em suas palavras: “o 

titular do imóvel-base não guarda vínculo jurídico real com o titular da laje superior ou 

inferior. O que há entre eles são direitos e deveres, na medida em que existem áreas comuns”142.   

Por esse mesmo ângulo, MARQUESI aponta que figuram construções distintas 

pertencentes à diferentes titulares e em razão dos atributos de independência funcional da 

unidade imobiliária, bem como, da possibilidade constituir matrícula própria, estaria 

evidenciado que a figura da laje gera um direito apartado daquele que é exercido em função da 

construção originária, com base neste fato, não existiriam dúvidas para o autor quanto a 

inexistência de uma relação de subordinação ou dependência entre os direitos reais 

envolvidos143. De outra forma, logicamente, o direito real de laje pressupõe, em regra, a cessão 

da superfície para que outrem edifique, sendo assim, não seria possível ceder o direito para si 

mesmo. Trata-se aqui de uma análise muito simples, mas que torna cristalino o fato de que a 

titularidade quanto aos respectivos direitos torna-se fragmentada após a cessão da superfície.  

Em contrapartida e, evidentemente, em razão das peculiaridades da própria essência 

do instituto em análise, sobrevém certa relação entre as unidades imobiliárias envolvidas, 

devendo os seus titulares, por exemplo, compartilhar as despesas necessárias à conservação, 

fruição e serviços destinados às partes de relevância comum, aquelas que servem ao todo (art. 

1.510-C do CC). Nesse mesmo contexto, também deve ser considerada a possibilidade de ruína 

da construção-base, implicando na extinção da laje, nos casos em que a mesma não esteja 

instituída no subsolo ou quando não ocorra a reconstrução da edificação em até 5 (cinco) anos 

(art. 1.510-E, I e II do CC), por exemplo. 

Essa relação heteróclita é perfeitamente justificável, uma vez que, não obstante se trate 

da propriedade de um bem imóvel, se traduz em manifestação totalmente nova desse poder, não 

devendo ser confundida com os seus moldes mais arcaicos e, com base nesses, medida. Pelo 

contrário, deve ser aceita em suas diferenças, uma vez que mais interessante é atender as 

demandas do contexto histórico atual, ao invés de melancolizar um instituto engessado. 

Conforme ressaltam GAMA e AFFONSO (p 15)144: 

 

 
142 KÜMPEL, Vitor Frederico; BORGARELLI, Bruno de Ávila. Legitimação fundiária na lei 13.465/2017 – 

Parte 1.  Disponível em: <https://www.colegioregistralrs.org.br/doutrinas/artigo-legitimacao-fundiaria-na-lei-13-

465-2017-parte-1-por-vitor-frederico-kumpel-e-bruno-de-avila-borgarelli/> Acessado em 17 mar. 2021. 
143  MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
144 GAMA, G. C. N; AFFONSO, F. J. M. Op. Cit. 
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Ainda que se assemelhe o direito de laje a um ornitorrinco jurídico, dada a 

sua proximidade   nítida   com   outros   institutos, como a superfície, o condomínio e 

a propriedade, o direito de laje deve ser encarado como uma figura autônoma, o que 

é sugestionado pela própria lei, dada a sua especificidade ontológica e a sua finalidade 

prática de efetivar o direito à moradia em lugares específicos.  

 

 

 

Por fim, mediante o reconhecimento do direito real de laje na esfera jurídica, 

desenvolvem-se repercussões patrimoniais necessárias,  tornando-se possível, entre outras 

coisas, a valorização dos imóveis regularizados e a consequente circulação de riquezas na 

comunidade, a facilitação na concessão do crédito imobiliário,  a transmissão causa mortis da 

propriedade da laje, a transmissão inter vivos, a sucessão testamentária, a partilha, o usucapião, 

além dos encargos tributários aplicáveis ao titular (art. 1.510-A, §2º do CC).  

Quanto à função socioeconômica da propriedade da laje, mister ressaltar que com a 

titularidade, o proprietário tem o seu poder legitimado sobre a coisa, podendo, dessa forma, 

negociá-lo dentro do mercado imobiliário formal, favorecendo a circulação de riquezas, com 

maior segurança jurídica e preços mais justos145. Com a positivação, os imóveis que estavam 

fora da economia formal tornam-se nesta integrados, possibilitando sua dinamização e a 

circulação de riquezas, melhorando o acesso ao crédito por parte titulares146. 

Esse instituto inovador não apresenta, meramente, implicações no âmbito patrimonial, 

mas em uma gama de aspectos que o transcendem, abarcando a própria efetivação da dignidade 

da pessoa humana, o respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a efetivação da 

moradia como direito social reconhecido constitucionalmente, propiciando, dessa forma, a 

visibilidade de indivíduos, por muito, negligenciados pelo Estado.  

De acordo com FARIAS o direito real de laje poderia ser entendido como um direito 

fundamental, na medida em que se coloca como instrumento de regularização fundiária e, por 

conseguinte, garante a dignidade da pessoa humana sob o prisma do direito à moradia e do 

direito ao referencial espacial conferido às pessoas. Para o autor o instituto trata de uma nova 

roupagem da propriedade privada, constitucionalmente erigida na forma de direito fundamental, 

sendo assim, em função dos princípios constitucionais implícitos, também poderia se falar no 

direito real de laje de acordo com essa acepção ilustre. Com base nesse entendimento, possível 

seria aplicar a ideia de proibição ao retrocesso, em que pese o caráter de cláusula pétrea do qual 

goza a propriedade147.  

 
145 MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
146 FARIAS, C. C. Op. Cit.  
147 Ibid. 
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3.2. DA NATUREZA JURÍDICA. 

 

 Determinar a natureza de um instituto jurídico não se exprime em tarefa fácil, 

visto que implica no reconhecimento de sua própria essência, de seus postulados basilares e de 

sua razão de existir no direito pátrio. A natureza jurídica de um instituto traz implicações 

práticas importantes, considerando que será possível determinar o campo do Direito ao qual se 

aplica, além das normas que o regulamentam e com este se relacionam. Em outros termos, 

mediante a classificação advém efeitos práticos, tornando-se possível orientar o tratamento 

jurídico e determinar a aplicação concreta do instituto, bem como, as normas que melhor o 

disciplinam e lhe são pertinentes.  

Nessa toada, mister ressaltar que divergem os doutrinadores quanto à natureza jurídica 

do Direito Real de Laje, tendo em vista o caráter inovador de sua positivação e a omissão do 

legislador em fazê-lo expressamente. Cinge, então, debate quanto a possibilidade de se tratar 

de direito sobre coisa alheia (jus in re aliena) ou própria (jus in re propria). No primeiro caso, 

figuram direitos limitados de uso, gozo e fruição sobre a coisa, derivados de um direito real 

originário e existindo somente em razão deste, dessa forma, o titular do direito real sobre coisa 

alheia não se confunde com o legítimo proprietário da mesma. Sem embargo, o direito real 

sobre coisa própria se consubstancia na propriedade por excelência, em sua dimensão mais 

completa, ocasião em que, exclusivamente, o proprietário concentra os direitos de uso, gozo, 

fruição, disposição e, notadamente, reivindicação da coisa.  

 Os fundamentos da parcela da doutrina que consideram o direito real de laje 

enquanto direito real sobre coisa alheia pairam sobre a semelhança do instituto com outras 

figuras já existentes no ordenamento jurídico pátrio, dentre estes, podem-se citar os renomados 

autores Pablo Stolze Gagliano e Flávio Tartuce. Para FARIAS, aqueles que fazem parte dessa 

vertente consideram que o instituto se trata de mera extensão, modalidade ou desdobramento 

do direito de superfície, em que pese a necessidade de averbação da construção na matrícula do 

imóvel-base. Faculta-se, tão somente, o uso, gozo e fruição da coisa, mediante a concessão do 

proprietário da construção-base para que um terceiro retire utilidades da construção 

correspondente à laje. Nesse prisma os direitos do proprietário da laje seriam limitados, como 

um acessório ao direito de propriedade referente à construção originária148.  

 Outro argumento relevante residiria no fato de que a sobrelaje necessitaria da 

autorização expressa do proprietário do imóvel-base, fato este que reforçaria o caráter acessório 

 
148  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
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do instituto, pois o uso e gozo e fruição sobre a coisa não seriam absolutos, como no caso da 

propriedade em sua dimensão completa, mas estariam condicionados à vontade do lajeado149. 

Para STOLZE, ao não abranger o solo, trata-se de um direito real sobre coisa alheia, que não se 

confunde com a propriedade, apesar de ter uma amplitude considerável150. De acordo com 

TARTUCE “a abertura de uma matrícula própria, aspecto formal e acessório, não tem força 

de mudar a natureza jurídica da categoria para direito real sobre coisa própria”151.  

Com a devida vênia, ousamos discordar desse entendimento, considerando que a 

instituição de matrícula própria importa na determinação de um legítimo proprietário, 

conferindo-lhe os poderes de uso, gozo e disposição (art. 1.510-A, §3º do CC), ou seja, poderes 

plenos, idênticos àqueles concedidos à propriedade tradicional (art. 1228 do CC). De acordo 

com MARQUESI, "não há de se duvidar do propósito de se equiparar o direito de laje a uma 

propriedade. Por isso exigiu a abertura de matrícula própria”, outrossim, “a laje é direito real 

sobre coisa própria, pois nela não há divisão de poder, como nos direitos reais em coisa 

alheia”152.  

Sem oposição, FARIAS aduz que, o direito real de laje não poderia ser entendido como 

um acessório ao direito de propriedade, considerando que o titular da laje exerce os atributos 

inerentes à propriedade, podendo, inclusive, oferecer a laje em garantia. Naturalmente, em caso 

de inadimplemento de hipoteca, em razão da autonomia da construção imobiliária, não seria 

cabível atingir em execução a construção originária153. Quanto aos poderes relativos ao titular 

do Direito Real de Laje, MARQUESI154 ainda afirma: 

 

 
O   titular   da   laje   enfeixa   os   mesmos   poderes reconhecidos ao 

proprietário, que, como se sabe, estão no caput do art.  1.228 do Código.  Os poderes 

de uso e gozo permitem-lhe o aproveitamento socioeconômico da coisa, por força do 

qual poderá, por exemplo, residir no imóvel, alugá-lo ou comodá-lo. Não se proíbe o 

uso comercial, desde que atendidas às posturas municipais e as normas da vizinhança. 

 

 

A simples existência de limitações ao exercício desse poder, como a restrição de obras 

que coloquem em ameaça a segurança do edifício (art. 1.510-B do CC), não implicam em seu 

total descrédito enquanto direito sobre coisa própria, porquanto estão em completa consonância 

com o direito de vizinhança, a função social e sobretudo, com a sua ponderação para com os 

 
149  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
150  STOLZE, P. Op. Cit.  
151  TARTUCE. F. Op. Cit.  
152  MARQUESI, R. W. Op. Cit. p. 08-10. 
153  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
154  MARQUESI, R. W. Op. Cit. p. 16. 
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demais direitos constitucionais, sendo esses primados também limitadores da propriedade em 

geral (art. 1.228, §1º e §2º do CC).  

Nesse ínterim, assim como a lei limita a propriedade em sua roupagem tradicional, 

também pode limitar o poder exercido sobre a laje, não significando que a sua propriedade não 

é plena, mas, somente, que não deve ser gozada de maneira abusiva. Mais proveitoso seria 

entender o direito real de laje como uma nova acepção do direito de propriedade, fato este que 

facilitaria sua interpretação, possibilitando que sua aplicação fosse mais adequada a sua 

finalidade155. Sobre essa concepção retrógrada quanto a ideia de propriedade, ROSENVALD156 

asseverou:  

 

 
O direito de laje é uma nova manifestação do direito de propriedade. Quem 

discorde dessa asserção [...] provavelmente se refugia no perfil oitocentista de uma 

propriedade monista, ancorada nos estreitos limites do Código de Civil, apenas 

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

conectar por uma fração ideal.  

 

 

Não obstante a divergência supracitada, a teoria que melhor define o direito real de 

laje é aquela que o entende como direito real sobre coisa própria e, portanto, propriedade do 

lajeário. Dentre os autores que defendem esse entendimento estão Nelson Rosenvald, Cristiano 

Chaves de Farias, Wagner Inácio Dias, entre outros. Sobre esse ponto, merece reiteração o fato 

de que, atualmente, a laje pode lograr de matrícula própria no registro de imóveis (art. 176, §9º 

da Lei Nº 6.015/73), apresentando titularidade diversa daquela relativa ao lote e a construção 

de base, fato este, que torna patente a autonomia da unidade imobiliária em sobrelevação ou 

subterrânea.  

Importante ressaltar que, consoante ao princípio da unitariedade matricial, o imóvel 

corresponderá a apenas uma matrícula, que lhe será própria (arts. 176, § 1º, I c/c art. 227 da Lei 

Nº 6.015/73). Nesse diapasão, incongruente seria pensar a laje enquanto direito sobre coisa 

alheia, pois, nesse caso, desnecessário seria a multiplicidade de registros, uma vez que haveria 

a mera pluralidade de andares, configurando extensão de uma construção originária. Afasta-se, 

dessa forma, o primado da superfícies solo cedit, uma vez que a propriedade do solo, titularizada 

pelo lajeado, não pressupõe a acessão da nova construção. Conforme ilustram FIUZA e 

COUTO157: 

 

 
155  FIUZA, C. A. C; COUTO, M. R. C. M. Op. Cit. 
156  ROSENVALD, N. Op. Cit.  
157  FIUZA, C. A. C; COUTO, M. R. C. M. Op. Cit. p. 03. 
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 Há, aqui, o completo afastamento do princípio da gravitação jurídica, de 

modo que a titularidade do solo não implicará a titularidade da nova construção, nem 

o contrário, a titularidade da nova construção não implicará a titularidade de fração 

ideal do solo. 
 

 

Tendo em vista a premissa de que o direito real de laje já estaria regulado na forma da 

legislação do direito de superfície, mister se faz analisar o instituto em fomento, a fim de 

averiguar sobre a sua correlação com a laje e, por fim, definir se a última se encontra totalmente 

absorvida na regulamentação proposta por aquela. Considerando que o direito real de laje 

corresponde a uma cessão da superfície para ulterior edificação, compreensível se faz o 

raciocínio que o qualifica exclusivamente nesse sentido, entretanto, conforme se buscará 

demonstrar, existem peculiaridades que fazem com que o mesmo demonstre sua especificidade 

na realidade fática, carecendo da normatização própria. Com esse efeito, afirmam FIUZA e 

COUTO, sobre a identidade da superfície em detrimento do direito real de laje: “Essa visão não 

se mostra a mais correta, já que não leva em consideração a autonomia e a extensão do novo 

direito real criado”158.  

 A superfície caracteriza-se como temporária e extingue-se mediante o advento do 

termo, ocasião pela qual tem fim os direitos, ônus e gravames sobre a mesma. Em contrapartida, 

o Direito de Laje seria permanente, não estando o mesmo condicionado ao decurso do tempo 

ou determinada situação fática, nesse sentido, o mesmo persiste até que pereça por completo, 

nas formas descritas pela legislação. Outrossim, a propriedade superficiária não comporta a 

instituição de matrícula própria, de forma que todos os atos relativos à mesma e a propriedade 

do lote apresentarão identidade de registro159. 

Com base em todo o mencionado, torna-se cristalino o fato de que o direito real de laje 

trata-se de uma nova modalidade de propriedade, regulamentada de acordo com as 

especificidades das moradias as quais se objetiva regularizar. Considerando a patente e 

permanente cisão dos direitos reais após a cessão da superfície, de forma que não é gerado um 

direito superficiário, acessório e limitado, mas um direito absoluto e permanente, capaz de 

titular o proprietário e separar os ônus financeiros de cada unidade imobiliária. O direito de laje 

deve, por conseguinte, ser entendido como direito sobre coisa própria, pois aglutina ao 

proprietário da laje todos os poderes inerentes à propriedade, sem qualquer relação 

subordinativa propriamente dita.  

 
158  Ibid. p. 03. 
159  Ibid. 
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3.3. APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS RELEVANTES. 

 

3.3.1. FORMAS DE CONSTITUIÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIREITO REAL DE LAJE.  

 

Conforme já entabulado neste capítulo, mostra-se patente que o Direito Real de Laje 

constitui um direito real, nesse sentido, a forma mais comum de sua aquisição e transmissão se 

dá mediante o negócio jurídico, que consiste em forma de exercício da autonomia privada, a 

partir do qual as partes envolvidas alinham os seus interesses em função de um objetivo 

comum160. O negócio jurídico mencionado pode ser expresso mediante doação, compra e venda 

ou, até mesmo, testamento, de forma que o titular do imóvel-base conceda a sua laje para um 

terceiro, constituindo um direito real independente161.  Conforme ilustram DIAS e MAFRA162, 

quanto ao direito real de laje, “o fundamento da novel figura é a autonomia privada, consistente 

no direito de dispor dos bens para satisfação dos próprios interesses”. 

O instrumento particular, por óbvio, não é suficiente para assegurar a validade e 

eficácia do negócio jurídico envolvendo o instrumento em apreço, motivo pelo qual mostra-se 

imperioso adotar o instrumento público pertinente, sendo assim, deverá, inclusive, ser lavrado 

em cartório na forma de Escritura Pública. A necessidade de instrumentalizar a vontade das 

partes mediante instrumento público somente será afastada no caso descrito pelo art. 108 do 

Código Civil, hipótese onde a lavratura da Escritura Pública não seria necessária, uma vez que 

o valor do imóvel não seria superior a 30 (trinta) salários mínimos, podendo ocorrer a tradição 

por intermédio do instrumento particular163. Em todo caso, sendo necessário ou não adotar o 

instrumento público, ainda seria preciso levar o instrumento jurídico adotado para o Cartório 

de Registro de Imóveis, a fim de proceder com a necessária abertura da nova matrícula (art. 

1150-A, § 3º do CC).   

Outra hipótese de aquisição do direito em estudo se dá por intermédio da usucapião, 

ocasião em que tem lugar a aquisição originária da construção imobiliária, através do 

prolongamento da posse ininterrupta, mansa, pacífica e qualificada pelo animus domini no 

decurso do tempo164.  Evidentemente, conforme já se verificou, deve se levar em consideração 

a independência das unidades imobiliárias envolvidas, bem como, a separação das titularidades, 

 
160  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
161  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
162  Ibid. 
163  Ibid. 
164  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
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nesse ínterim, a decisão judicial que hipoteticamente reconhecer a usucapião da laje não pode 

afetar a construção-base, o contrário, logicamente, também é verdadeiro165.   

A laje também pode ser constituída por meio de declaração unilateral de vontade, 

independentemente da concordância do eventual proprietário beneficiário166. Essa possibilidade 

não parece muito clara e pertinente em um primeiro momento, mas basta lembrar-se do aspecto 

econômico que advém da instituição da laje, como forma de propiciar a instalação de um 

estabelecimento comercial, por exemplo e, após, proceder com sua alienação167.  

Por fim, importante mencionar a questão das lajes sucessivas, ponto que ganhou 

bastante destaque na doutrina civilista. De acordo com o disposto no art. 1510-A, § 6º do Código 

Civil, é possível que o proprietário do direito real de laje institua lajes sucessivas, ou seja, que 

ceda a outrem a superfície de sua laje para edificação.  Para que essa modalidade de constituição 

ocorra, mister que sejam respeitados os requisitos legais descritos no artigo supramencionado, 

a saber: a autorização expressa dos titulares da construção-base e demais lajes e o respeito, 

inclusive, para com as posturas edilícias e urbanísticas vigentes no município correspondente. 

3.3.2. DIREITOS E DEVERES DAS PARTES ENVOLVIDAS. 

 

 Na forma do § 4º do art. 1.510-A do Código Civil, o direito real de laje não 

perfaz a atribuição de fração ideal do terreno ao seu titular ou ainda sobre a participação 

proporcional em áreas edificadas. Isso significa que com a cessão da superfície são rompidos 

definitivamente os poderes que o proprietário da construção-base teria sobre a laje, essa 

separação, também funciona na contramão, vez que o lajeário também não teria qualquer 

ingerência sobre a construção originária, não gozando de fração ideal da mesma ou do terreno. 

Digamos que, nesse sentido, o poder do lajeário se restringe à sua construção imobiliária 

autônoma exclusivamente e o dos poderes do lajeado exclui-se essa construção, consagrando-

se, por conseguinte, sua independência.  

 Essa separação entre as searas de poder e titularidade não tem o condão de mudar 

a realidade fática, pois o instituto, intrinsecamente, implica na coexistência dos proprietários e 

no desenvolvimento de uma construção imobiliária mais robusta e complexa. Considerando 

essas peculiaridades, o legislador adotou, acertadamente, certas formas de regulamentação 

dessa relação de proximidade física, dentre elas, cita-se, de acordo com FARIAS, a proteção da 

 
165  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
166  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
167  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
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propriedade sobre a construção originária e o lote, que em razão da autonomia, não poderia ser 

objeto de execução ou usucapião que diz respeito ao lajeário168. Correto é que o lajeário 

responda, eventualmente, apenas nos limites de sua construção imobiliária.  

 Essa individualização das construções ainda implica nas questões relativas às 

contribuições tributárias, que deverão ser próprias e individualizadas entre os proprietários. O 

art. 1510-A, §2º do CC dispõe sobre isso da seguinte forma: “o titular do direito real de laje 

responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade”, ou seja, por 

conseguinte, a base de cálculo do IPTU, por exemplo, não poderá corresponder ao valor venal 

das construções como um todo, mas deve-se restringir, no que tange ao lajeário, à construção 

que se resume à laje.  

 Sobre esse ponto, faz-se interessante traçar um adendo quanto à capacidade de 

urbanização e integração social que advém da cobrança do IPTU. De acordo com o art. 32 do 

Código Tributário Nacional cabe ao Município arrecadar o referido imposto, entretanto, 

somente poderá fazê-lo, quando a área de sua circunscrição for considerada urbana, para tal, 

impõem-se, no mínimo, a implementação de 2 (dois) melhoramentos descritos no parágrafo 

primeiro do artigo, dentre estas, podem-se citar: o abastecimento de água, meio-fio ou 

calçamento, com canalização de águas pluviais, sistema de esgotos sanitários, rede de 

iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e/ou escola primária 

ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.  

 Quanto aos aspectos que aproximam os direitos em tela, é imperioso tratar das 

questões que versam sobre a manutenção das construções existentes. De acordo com o art. 

1510-B do CC, proíbe-se que o lajeário prejudique a construção-base por meio da ausência de 

reparação ou realização de novas obras. Essa restrição não implica em ofensa ao caráter 

absoluto do poder sobre a propriedade, mas se coloca como uma ponderação entre dois direitos 

de natureza real, que estariam em choque, outrossim, em um embate entre o direito de 

propriedade e o direito real de laje, não se deve anular um ao outro, mas possibilitar sua 

coexistência. Os poderes, nesse ponto, não estariam limitados ou subordinados, mas, tão 

somente, coordenados. 

Ainda nesse sentido, o art. 1510-C do CC diz respeito sobre a divisão das despesas 

entre os proprietários. Como já mencionado, os encargos, inclusive os tributários, relativos às 

construções, serão arcados de forma individualizada pelas partes envolvidas, contudo, existem 

áreas e serviços aproveitadas por ambos, que são de interesse comum, razão pela qual suas 

 
168  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
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despesas serão distribuídas na proporção que venha a ser entabulada em contrato. Dentre essas 

partes deve-se mencionar os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes 

restantes que constituam a estrutura do prédio, o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que 

destinados ao uso exclusivo do titular da laje, as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, 

aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício 

e, em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. 

Por sua vez, o art. 1510-A, § 6º do CC dispõe sobre a figura das “sobrelajes”, nessa 

hipótese o lajeário pretende ceder a superfície da laje para edificação de uma nova laje, ou seja, 

tem-se uma sobreposição de lajes. Tendo em vista o impacto de tal empreitada para o todo 

construído, o legislador, de forma prudente, condicionou a existência da figura ao 

consentimento expresso do proprietário da construção de base ou das demais lajes, respeitadas 

as posturas edilícias e urbanísticas vigentes, inclusive.  

Por fim, um outro direito do lajeado estaria disposto no art. 15010-D do CC, ocasião 

em que disporá de direito de preferência em caso de alienação da laje pelo lajeário, podendo 

manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, salvo quando existir disposição diversa 

nesse sentido. Também cabe ao lajeado a reconstrução da construção-base no prazo de 5 (cinco) 

anos na hipótese de sua ruína, oportunidade em que sua omissão implicará na extinção do direito 

real de laje (art. 1.510-E do CC).  

Muito já se discorreu sobre o elemento da autonomia da construção referente à laje, 

tema sobre o qual cinge o debate quanto ao pressuposto do acesso individualizado e da 

independência funcional. Conforme já colacionado, entende-se aqui, que tal determinação não 

foi positivada implicitamente na forma da Lei nº 13465/2017, com isso, não seria requisito 

obrigatório para constituição da laje. De toda forma, FARIAS, assevera que, não obstante tenha 

sido afastada a determinação legal nesse sentido, ainda existe a faculdade do lajeário, caso 

exista essa possibilidade, de edificar acesso independente para sua laje, podendo utilizar de 

fração do terreno para tais fins169.  

Considerando a existência hodierna do reconhecimento do direito real de laje, bem 

como, as lacunas deixadas pelo legislador, mostra-se patente o fato de que caberá a doutrina e 

a jurisprudência suprir determinadas lacunas jurídicas para a real efetivação do direito em 

fomento. O art. 1510-A, § 3º do CC confere ao lajeário os poderes de uso gozo e disposição 

sobre a coisa e, diferentemente do art. 1228 do mesmo diploma legal, não se fala expressamente 

sobre a possibilidade de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

 
169  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
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detenha. De acordo com FARIAS, ainda que o referido poder não tenha sido expressamente 

positivado, faz-se implicitamente garantido, podendo o lajeário utilizar dos interditos 

possessórios170.  

3.3.3. FORMAS EXTINTIVAS DO DIREITO REAL DE LAJE.  

 

Quanto às formas de extinção do Direito Real de Laje, reputa-se ao art. 1.510-E do 

Código Civil, que expõe duas hipóteses de extinção exclusivas do instituto, tendo em vista que 

advém de suas características estruturais.  O referido artigo, da conta que, em regra, com a ruína 

da construção-base, tem-se a extinção do direito real de laje, essa causa-consequência é bastante 

lógica pois a laje se configura na verticalidade, razão pela qual não seria materialmente possível 

manutenir suas estruturas quando da hipótese de ruína da “base”.  

Entretanto, existem duas exceções que devem ser consideradas, dentre elas está a 

possibilidade de a unidade referente a laje ter sido construída no subsolo. Nessa ocasião a ruína 

da construção-base não acarretaria, necessariamente, em qualquer prejuízo para a construção 

verticalmente abaixo. De outro forma, caso se trate da laje em sobrelevação, somente não será 

operada a extinção do direito quando a construção-base não for reconstituída no prazo de cinco 

anos.  Vale ressaltar que o disposto no artigo não afasta o direito à eventual reparação civil 

contra o culpado pela ruína.  

Os artigos diretamente relacionados com o instituto da laje não fazem menção a outras 

formas de extinção, contudo, considerando que se trata de uma nova forma de propriedade, a 

doutrina entende que também devem ser-lhe aplicadas as respectivas normatizações 

concernentes à propriedade em geral. Nesse ponto, interessante ressaltar o caráter perpétuo da 

propriedade, motivo pelo qual as formas de extinção se apresentarão sob prisma da 

excepcionalidade.  De acordo com FARIAS aplicam-se as modalidades de extinção 

exemplificativas elencadas no art. 1.275 do Código Civil, sendo estas, a alienação, renúncia, 

abandono, perecimento da coisa e desapropriação171.  

 No caso da alienação o titular do Direito Real de Laje transmite o seu direito real 

para outrem de forma onerosa ou gratuita, devendo o título translativo ser registrado no Cartório 

de Registro de Imóveis, a fim de produzir os seus efeitos, nesse caso, o direito é extinto para o 

antigo lajeário ao mesmo tempo que nasce para o novo172. A renúncia, por sua vez, trata-se de 

 
170  Ibid. 
171  FARIAS, C. C. Op. Cit.  
172  DIAS, H. S. S. M; MAFRA, M. R. Op. Cit.  
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ato unilateral e voluntário por meio do qual o lajeário abdica do seu direito real, por outro lado, 

no abandono, esta abdicação se daria de forma tácita, ao não exercer o seu direito173. Quanto ao 

perecimento, remonta-se a situação já narrada e regulamentada na forma do art. 1.510-E do CC, 

incisos I e II. Por fim, no que tange à desapropriação deve-se lembrar das especificidades quanto 

a independência imobiliária já mencionada quando das disposições relativas à usucapião, 

outrossim, pode-se adicionar que implica na perda da propriedade, normalmente, mediante o 

pagamento de justa indenização, nos termos da Constituição Federal e do artigo 1.228, § 3° do 

Código Civil. 
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4. REFLEXÕES SOBRE A APLICAÇÃO PRÁTICA DO INSTITUTO: 

APONTAMENTOS E SUGESTÕES.  

 

O capítulo em tela apresenta grande relevância dentro da estrutura da monografia, uma 

vez que objetiva verificar a eficácia do direito real de laje na regularização de moradias. Para 

tanto, foi feito um estudo de caso na cidade de Volta Redonda, que servirá como plano de fundo 

para posteriores discussões sobre os óbices que pairam sobre a aplicabilidade prática desta 

forma de registro. A escolha pela cidade de Volta Redonda como enfoque deste estudo 

depreende-se do expressivo fenômeno de segregação socioespacial que estruturou a logística 

urbanística da cidade, em desenhos que muito bem exprimem a periferização dos menos 

abastados, em razão dos impactos da implementação e expansão da CSN. 

Em um primeiro momento será feita uma análise dos acontecimentos históricos e 

sociais que fizeram com que a mão de obra da cidade-indústria fosse expulsa para áreas de 

menor urbanização. Após, será feita uma análise dos resultados obtidos por intermédio de uma 

pesquisa direcionada ao Cartório do Primeiro Ofício de Volta Redonda, que tem como 

incumbência o registro de imóveis. A referida pesquisa tem como tema a incidência de registros 

do direito real de laje na circunscrição do cartório e demais questionamentos, relativos a 

demanda desses registros pelos munícipes, bem como, das possíveis posturas municipais 

necessárias em sua viabilização.  

Ainda sobre esse ponto, serão analisados os dados mais recentes do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, quanto à existência de aglomerados subnormais na municipalidade. 

O objetivo de tais diligências é estabelecer um perfil das moradias irregulares de Volta 

Redonda, uma vez que não existem dados do Executivo Municipal quanto a incidência de lajes 

irregulares, contudo, por óbvio, elas existem e potencialmente poderiam ser titularizadas por 

intermédio do instrumento, ou seja, pretende-se projetar a aplicabilidade do instituto na 

regularização das moradias irregulares de Volta Redonda.  

Com base em todo o mencionado, passa-se para um segundo momento do andamento 

do texto, oportunidade onde serão propostas respostas quanto a possível ineficácia do direito 

real na cidade em apreço. Sendo assim, serão discutidas as questões de ausência de acesso e 

difusão do conhecimento sobre a possibilidade de se registar a “laje”, a necessidade de posturas 

municipais para viabilizar o registro e o gozo dos direitos que lhe são inerentes, o pressuposto 

da matrícula da construção-base para a posterior matrícula do direito real de laje e, por fim, a 

onerosidade registral como um entrave a regularização dos mais humildes.  
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4.1. VOLTA REDONDA E A INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA: DA BARREIRA DO 

ACESSO À INFORMAÇÃO E POSSÍVEIS ENTRAVES MUNICIPAIS.  

 

Não obstante o fato de que o Direito Real de Laje tenha sua aplicabilidade mais 

acentuada na logística de distribuição urbanística dos aglomerados subnormais de maior 

densidade demográfica, ancoradas na declividade de terrenos elevados e, preponderantemente, 

instituídas nas capitais ou grandes centros urbanos, mister acentuar que o instituto não se 

restringe somente nesta área de incidência. Uma vez que pode apresentar-se, inclusive, na forma 

de comunidades irregulares de cidades interioranas, contudo, evidentemente, por conta de 

fatores históricos, a estrutura desses núcleos urbanos mostra-se diversificada, mas, em ambos 

os casos pairam as mesmas problemáticas envolvendo a irregularidade das moradias na forma 

de “puxadinhos”, razão pela qual ensejam a aplicação do direito real ora em estudo.  

A fim de discorrer sobre a efetividade da norma na regularização fundiária das 

moradias irregulares localizadas nas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, 

interessante focar os esforços na cidade de Volta Redonda, em que pese sua grande relevância 

histórica, sobretudo, no decorrer do século XX, outrossim, também deve-se acentuar sua 

indiscutível proeminência econômica para o desenvolvimento do Médio Paraíba174. Por esses 

motivos, passa-se, neste ponto, para uma análise do impacto da implantação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) no Município de Volta Redonda, em especial, no que tange a 

distribuição urbanística da cidade e a intensificação de moradias à margem da legalidade.  

De acordo com as lições de Ângela Maria Mesquita Fontes e Sérgio Tadeu de 

Niemeyer Lamarão, o então Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas aprovou o plano 

para instalação da usina em 30 de janeiro de 1941, por intermédio do Decreto-Lei Nº 3.002, de 

forma que a companhia foi fundada, efetivamente, em 9 de abril daquele mesmo ano. Para os 

autores, embora a siderúrgica tenha sido criada com natureza jurídica de direito privado, sob a 

forma de uma sociedade de economia mista, tratava-se, a bem da verdade, de uma empresa 

dirigida pelo próprio governo175.  

O planejamento da cidade e da siderúrgica se deram de forma interligada, podendo 

conceituar-se como verdadeira "cidade industrial", de forma que a organização das residências 

tratava de refletir a preponderância hierárquica daqueles mais influentes dentro das estruturas 

 
174 A região do Médio Paraíba abrange os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, 

Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. 
175 FONTES, Ângela Maria Mesquita; LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. Volta Redonda: história de 

uma usina ou uma cidade? Revista Rio de Janeiro, v. 1, p. 15-23, 1986. Disponível em: <http://cemesf.vr.uff.br/> 

Acessado em 12/01/2021. 
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da empresa, por intermédio dos modelos formulados pelo arquiteto francês Tony Garnier, com 

adaptações feitas pelo arquiteto Attílio Corrêa Lima176. Nas palavras de Fábio Salgado Araújo, 

“a área central seria ocupada pelo centro comercial, desenvolvendo-se paralelamente à usina 

e concentrando a infraestrutura”177. 

Considerando que no momento de instalação a área correspondente à siderúrgica era 

quase inóspita e, tendo em vista a intenção de atrair mão de obra especializada, a CSN tratou 

de promover atrativos para a região, como uma forma de conter os trabalhadores em prol da 

empresa. Por essa razão, eram ofertados, dentre outras coisas, melhores salários e moradias de 

qualidade diferenciada, dotadas de infraestrutura adequada, prospectos muito melhores 

daqueles que eram ofertados pelos concorrentes em geral178.  

A história de Volta Redonda teve seus pilares no ciclo do café179, mas em meados de 

1950 a economia brasileira passava por uma grande mudança nas suas bases produtivas e 

econômicas, nesse contexto, por influência do programa de crescimento econômico apresentado 

por Juscelino Kubitschek, foi impulsionada a produtividade de bens de capital180, dando azo 

para uma intensificação de investimentos estrangeiros na indústria brasileira, sobretudo, no 

campo automobilístico. Com esse prospecto positivo de investimentos, o Estado passou a 

investir fortemente nas indústrias de base e na rede de transportes rodoviários, a fim de atender 

a demanda crescente, nesse mesmo sentido, fez-se interessante a expansão da siderúrgica de 

Volta Redonda, a fim de impulsionar a produção industrial de aço, com vistas a suprir as 

necessidades efervescentes do novo mercado181. 

Com a ampliação da siderúrgica ocorreu uma maior atração na captação de mão de 

obra trabalhadora, o que ensejou a aprovação desregulada de loteamentos, com a finalidade de 

atender a grande demanda de indivíduos que buscavam oportunidade de emprego, surgiram, 

consequentemente, os loteamentos clandestinos em áreas públicas ou privadas. Conforme 

esperado, ao término das fases de expansão, a demanda de pessoal da siderúrgica tornara-se 

 
176  ARAÚJO, Fábio Salgado. A companhia siderúrgica nacional (csn) e as políticas sociais de lazer para os 

trabalhadores: os clubes sócio recreativos. Disponível em: 

<https://periodicos.ufmg.br/index.php/licere/article/view/1125> Acessado em 17/01/2021.  
177 Ibid. p. 03. 
178 FONTES, A. M. M; LAMARÃO, S. T. N. Op. Cit. 
179 ARAÚJO, F. S. Op. Cit.  
180 Os bens de capital são bens intermediários, como equipamentos e instalações, necessários para a produção de 

outros bens e mercadorias. Alguns exemplos de bens de capital são as máquinas, as ferramentas, as fábricas, os 

motores, etc. 
181 FONTES, A. M. M; LAMARÃO, S. T. N. Op. Cit. 
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drasticamente reduzida, sendo desnecessário aos seus interesses econômicos da empresa manter 

um número tão elevado de trabalhadores182.  

Dentro desse quadro muitos foram dispensados de seus cargos e outros que ainda 

chegavam em função do êxodo rural não encontravam moradias regularizadas acessíveis 

economicamente, quiçá vagas de emprego. O resultado dessa miscelânea foi o inchamento das 

“favelas” e uma crise no comércio municipal183. De acordo com ARAÚJO com a falta de 

absorção desses trabalhadores ocorreu uma “desmobilização da mão-de-obra empregada na 

construção, acarretando um crescimento desordenado e desvinculado dos interesses imediatos 

da empresa”184.  

Nas palavras de FONTES e LAMARÃO185:  

 

 
Nos momentos de atração de mão-de-obra, por razões político-eleitorais, a 

própria prefeitura e/ou os vereadores subscreveram esse processo de ocupação tão 

necessário à reprodução momentânea da força de trabalho, deixando para depois a 

solução do problema a regularização da moradia.  

 

 

Para os mesmos, essa postura da CSN era avalizada pela Prefeitura Municipal, que se 

omitiu quanto às ocupações clandestinas nos momentos em que as mesmas serviam aos 

interesses da usina, na captação e concentração de mão de obra trabalhadora, para sua 

reprodução massiva em prol do capital. Quanto aos impactos das posturas do executivo 

municipal e dos interesses econômicos da usina, aduzem que o processo de ocupação da cidade 

se deu em torno da siderúrgica, gerando “uma malha urbana descontínua e rarefeita, com 

grandes vazios e áreas urbanas enquistadas, subindo os morros e instalando-se em pequenas 

áreas de baixada”186. 

Nesses termos, a cidade tomou uma feição radiocêntrica em torno da siderúrgica e foi 

dividida em dois blocos distintos: a Cidade Velha e Cidade Nova. Esta última, localizada à 

margem direita do Rio Paraíba do Sul, representa uma Volta Redonda organizada e pensada na 

forma de bairros efetivamente planejados e de belo semblante, gozando da infraestrutura 

proporcionada pela própria siderúrgica, mediante os projetos dos bairros operários. De outra 

forma, a Cidade Velha à margem esquerda do rio, foi esquecida sob a responsabilidade da 

 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184  ARAÚJO, F. S. Op. Cit. p. 04. 
185  FONTES, A. M. M; LAMARÃO, S. T. N. Op. Cit. p. 08. 
186  Ibid. 
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Prefeitura, sem qualquer planejamento efetivo e, sobretudo, sem os serviços de infraestrutura e 

urbanização aproveitados pela outra parte da cidade187.  

Enquanto os trabalhadores foram expulsos para as áreas correspondentes à Cidade 

Velha, notadamente marginais ou periféricas, ocupando, dessa forma, moradias precarizadas, 

as áreas urbanas e nobres da cidade estavam concentradas sob a propriedade da indústria e de 

fazendeiros abastados, que tiravam proveito da especulação imobiliária dos terrenos centrais e 

do loteamento das demais áreas188.  

De acordo com ARAÚJO, por volta de 1967 a siderúrgica adotou medidas a fim de 

reduzir os seus encargos financeiros, razão pela qual passou para a Imobiliária Santa Cecília a 

ingerência sobre a manutenção e venda das suas propriedades privadas e as moradias dos 

trabalhadores, outrossim, também entregou o seu patrimônio público para a administração do 

executivo municipal (ruas, praças etc), permanecendo apenas com aquelas terras que 

comportavam as instalações da usina189.  

Por conseguinte, a administração pública se viu abarrotada com a súbita acumulação 

de responsabilidades sobre as áreas que lhe foram confiadas pela CSN, sem que tivesse qualquer 

preparo para assumir tais incumbências. COSTA (1992)190 apud ARAÚJO191 reforça essa 

questão quando assevera que até mesmo o abastecimento de água das áreas da Cidade Nova era 

provido pela siderúrgica, sendo assim, ocorreu grande impacto na prestação desses serviços 

com a aglutinação de responsabilidades em uma administração pública despreparada. Conforme 

expressa ARAÚJO a siderúrgica ateve-se, somente, àquelas áreas relativas às suas instalações 

existentes ou futuras, “desvencilhando-se de todo o patrimônio voltado à vida do trabalhador 

fora da fábrica. na realidade, a Companhia não precisava mais garantir a atração ou a fixação 

de mão-de-obra”192.  

Com base em todo o mencionado sobre o histórico de organização do espaço urbano 

de Volta Redonda, percebe-se que ocorreu um processo de segregação socioespacial 

involuntário, que teve como pressuposto central as relações com o trabalho, a inércia do poder 

público municipal e os efeitos da especulação imobiliária, em razão da alta valorização das 

áreas mais urbanizadas. Pode-se, então, estabelecer um perfil socioeconômico mais elevado aos 

indivíduos que ocupam as áreas centrais e projeta-se, em regra, a hipossuficiência econômica 

 
187  Ibid. 
188  ARAÚJO, F. S. Op. Cit.  
189  Ibid. 
190  COSTA, A. Volta Redonda, Ontem e Hoje. 3. ed. Volta Redonda. Masiero, 1992. 
191  ARAÚJO, F. S. Op. Cit.  
192  ARAÚJO, F. S. Op. Cit. p. 09. 



65 

 

 

daqueles que residem nas áreas de periferia, uma vez que a segregação perdura no tempo e 

molda o espaço urbano, reforçando as desigualdades socioeconômicas construídas ao longo da 

história.  

Não é à toa que, segundo o censo demográfico mais recente do IBGE (2010), foi 

indicado que existem 10.147 unidades de domicílios particulares em aglomerados subnormais 

na cidade. Em análise sobre a média de moradores em domicílios particulares em aglomerados 

subnormais foram encontradas cerca de 3,32 pessoas, sendo assim, estima-se que existiam, 

àquele tempo, cerca de 33.688 pessoas vivendo em aglomerados subnormais em Volta 

Redonda. De acordo com CATALÁ: “É intuitivo pensar que as áreas ocupadas de forma 

irregular concentrem os principais problemas decorrentes da ausência de planejamento e de 

serviços públicos básicos”193.   

Em razão da inexistência de registros municipais nesse sentido, não seria possível 

determinar quantos desses domicílios estariam ocupados na forma de “puxadinhos”, mas 

considerando a topografia de mar de morros, faz-se plausível pensar o Direito Real de Laje 

como forma de regularizar, pelo menos, parte dessas moradias irregulares.  

Nesse sentido, foi confeccionado um questionário destinado ao Cartório do 1º Ofício 

de Volta Redonda, conforme se verifica do anexo 1 deste trabalho, com o objetivo de investigar 

a aplicabilidade e eficácia do instituto na municipalidade. Das respostas colacionadas foi 

possível aferir, resumidamente, que:  a) Nunca foi praticado nenhum registro do Direito Real 

de Laje na municipalidade dentro das circunscrições daquele cartório; b) atualmente não existe 

demanda do registro do Direito Real de Laje na cidade; c) que até o momento não existe 

regulamentação do instituto por parte do município de Volta Redonda.  

Os dados apontam pela inexistência de eficácia do instrumento e, dentre os motivos 

para tal fato, deve-se acentuar a inexistência de demanda nesse sentido. Contudo, a partir do 

próprio perfil das moradias irregulares da cidade e mediante o processo de segregação apontado, 

faz-se lógica a existência de imóveis passíveis dessa forma de registro, de forma que a causa da 

ausência na demanda poderia estar ligada com o desconhecimento por parte dos munícipes 

quanto a possibilidade de fazê-lo.  

Ora, dentro do próprio âmbito jurídico o Direito Real de Laje não é figura muito 

conhecida ou ponto de enfoque nos estudos de graduação, sendo assim, impensável seria que o 

mesmo fosse acessível e plenamente difundido entre a população em geral. Outro ponto 

interessante, residiria na ideia de regulamentação do instituto por parte do Município, nesse 

 
193  CATALÁ, L. S. Op. Cit. p. 01. 
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diapasão, questiona-se: “a regulamentação municipal é requisito essencial para a instituição 

desse direito?”. De acordo com o § 5º do Art. 1.5010-A do CC194, os municípios poderão dispor 

sobre posturas edilícias e urbanísticas do Direito Real de Laje, ressalta-se que a expressão 

utilizada foi “poderão” e não “deverão”, de forma que tal regulamentação trata-se de mera 

faculdade. O legislador certamente não teria criado um requisito para instituição de um direito 

tão caro a depender da faculdade de um ente federativo, se este fosse o caso, a redação deveria 

expressar uma obrigação.  

Em realidade o Direito Real de Laje pode ser instituído sem qualquer regulamentação 

municipal, uma vez que a cessão da superfície para posterior edificação em nada importa para 

as posturas edilícias do município. Contudo, é inegável o fato de que, conforme se entende a 

partir do Art. 1.510-B do CC, foi vedado ao lajeário a realização de obras capazes de prejudicar 

a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, devendo ser observadas as 

posturas da legislação municipal. Nesse sentido, conclui-se que a instituição do direito de nada 

depende da ingerência municipal, mas a edificação não pode se dar de forma desregulada, sob 

pena de colocar em risco, inclusive, a vida e a incolumidade física dos envolvidos e, 

possivelmente, de vizinhos.  

Sobre esse ponto, Sílvio de Salvo Venosa195 resume bem a questão, quando afirma 

que: 

 

Os poderes municipais deverão atentar para a segurança das construções, 

porque em países de reduzido avanço social noticia-se que essa prática causa 

desmoronamentos frequentes. Certamente o legislador espera que nessas situações 

haja engenheiro responsável e que faça os devidos cálculos estruturais... O legislador 

certamente vive em outra nação.  

 

 

Sem discordância, Carlos Eduardo Elias de Oliveira aduz que não existiria obstáculo 

para o registro do direito em fomento sem prévia autorização do município, considerando que 

a mera instituição não significa, necessariamente, que ocorrerá a construção da unidade 

 
194 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. 

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 5º Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito 

real de laje. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
195 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil : reais. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
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imobiliária efetivamente196. Segundo o autor, seria possível instituir o direito apenas com a 

finalidade de valorização com o passar do tempo, de forma que no futuro, quando existirem 

posturas municipais favoráveis, o titular edifique a mesma para posterior alienação lucrativa. 

Nesse sentido, caso as posturas municipais não sejam atendidas, não seria possível averbar a 

construção na matrícula, salvo se for apresentado documento indicando a compatibilidade com 

as regras urbanísticas e edilícias. Dessa mesma forma entende Paulo Carmona, ao aduzir que é 

indispensável que a autoridade administrativa se manifeste sobre a capacidade da construção-

base receber uma outra construção, tanto na parte de cima, como também abaixo197. 

Sobre o assunto, faz-se necessário ressaltar as disposições do Provimento nº 51 do 

Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) sobre o direito real de laje, que acentua que a matrícula da 

laje depende da comprovação de que o projeto está de acordo com as posturas edilícias e 

urbanísticas, estabelecidas pela legislação municipal, se existirem. No caso de não existirem 

normas nesse sentido, a planta e o memorial descritivo da edificação deverão ser levados à 

apreciação da Prefeitura Municipal198.  

Por sua vez, o Decreto nº 9.310/2018, impõe em seu art. 63 que, para fins de Reurb, o 

direito real de laje dependerá de comprovação quanto à estabilidade da unidade habitacional, 

colocando à cargo do poder público municipal a comprovação da referida estabilidade. Em todo 

caso, dispensa a apresentação do habite-se quando a unidade imobiliária compor a Reurb e, em 

se tratando da modalidade de Reurb-S, também são dispensadas as certidões negativas de 

tributos e contribuições previdenciárias.  

 Conclui-se, então, que não obstante se trate de direito autônomo, por questões 

de direito de vizinhança e segurança pública faz-se imperiosa a aprovação por parte do 

executivo municipal quanto às edificações relativas às lajes, contudo, esse fato não implica na 

impossibilidade de instituição do direito, que terá seus poderes de uso, gozo e fruição 

 
196 OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. O que é o direito real de laje à luz da Lei 13.465/2017? (parte 2). 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-set-25/direito-civil-atual-direito-real-laje-luz-lei-134652017-

parte> Acessado em 18/01/2021.  
197 CARMONA, Paulo. Aspectos urbanísticos, civis e registrais do direito real de laje. Rev. Bras. Polít. 

Públicas (OnLine), Brasília, v. 7, nº 2, 2017, p. 121-146. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/320201791_ASPECTOS_URBANISTICOS_CIVIS_E_REGISTRAI

S_DO_DIREITO_REAL_DE_LAJE> Acessado em 17/01/2021.  
198 439. A abertura da matrícula da laje dependerá de comprovação de que o projeto atende às posturas edilícias e 

urbanísticas associadas ao direito de laje, estabelecidas pela legislação municipal, quando houver, que deverá ser 

atestada por profissional habilitado, instruído com planta, memorial descritivo e Guia de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). 

440. No município em que não houver legislação municipal dispondo sobre as posturas edilícias e urbanísticas 

associadas ao direito de laje, a planta e o memorial descritivo deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal. 
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restringidos inevitavelmente. Esse requisito acaba por retirar a funcionalidade do direito real de 

laje, pois a maioria dos municípios não dispõe sobre tal regulamentação, assim como a cidade 

de Volta Redonda que, não obstante tenha alterado seu plano diretor em 2018, nada mencionou 

sobre o instituto criado em 2017.  

4.2. DO PRESSUPOSTO DA MATRÍCULA DA PROPRIEDADE DA CONSTRUÇÃO-

BASE. 

 

 De acordo com o § 9º do art. 176 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 

6.015/1973) a instituição do direito real de laje tem lugar com a abertura de matrícula própria 

no registro de imóveis e com a averbação na matrícula da construção originária e das lajes 

anteriores, com remissão recíproca. Percebe-se que o legislador não impôs alternativas, mas 

duas condições para a instituição do direito em apreço. Dessa mesma forma, Giovana Brondani 

Ceolin afirma que “não existe uma ressalva entre os vocábulos no “registro de imóveis” e “por 

meio da averbação”, há em realidade o conectivo “e”, que traz a ideia de adição”199.  

Sendo assim, não seria possível instituir o direito real sem a averbação na matrícula da 

construção-base, razão pela qual faz-se imprescindível que a mesma esteja registrada perante o 

RGI, do contrário não se teria meios de fazer qualquer averbação. Para CEOLIN, “ter-se-ia que, 

em muitos casos envolvendo núcleos urbanos informais, primeiro regularizar o imóvel 

inaugural para só então poder instituir o Direito Real de Laje”200.  

  Essa obrigatoriedade certamente engessa a aplicabilidade do direito, pois 

submete sua instituição a existência de direito alheio legalmente reconhecido, o fato entra em 

choque com a autonomia do Direito Real de Laje, que acaba subordinado ao direito de outrem. 

De toda forma, a realidade brasileira é a existência de comunidades de aglomerados 

subnormais, onde a maioria dos domicílios não estão devidamente registrados, de forma que, 

em regra, o possuidor da laje não poderá cumprir com os pressupostos legais supracitados. De 

acordo com Felipe do Amorim Martins e Simone Oliveira Flores da Silva, a discrepância entre 

as construções existentes no território nacional e a quantidade de registros entabulados nos 

cartórios de registros de imóveis, perfaz fato notório, conhecido pela vasta maioria das pessoas, 

sendo uma consequência do fracasso da regularização fundiária no Brasil201.  

 
199 CEOLIN, G. B. Op. Cit. p. 81. 
200 Ibid. p. 81. 
201 MARTINS, Felipe do Amorim; SILVA, Simone Oliveira Flores da. O direito real de laje e a não efetividade 

da lei 13.465 de 2017 frente aos desafios existentes na sociedade. Disponível em: 

<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/view/5921> Acessado em 15/01/2021.  
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Para Vandréa Pereira da Costa a laje tem lugar intrinsecamente no plano informal, 

sendo assim, muitos são os entraves que irradiam dessa obrigação202. Conforme coaduna Felipe 

do Amorim MARTINS e Simone Oliveira Flores da SILVA203:  

 

 
Claramente, o legislador não englobou a raiz do problema ao criar o Direito 

Real de Laje. Como já explicado, predominantemente, as construções-base que 

originam direito de laje não possuem, em sua maioria, a devida regularização e 

registro. Sendo assim, a lei parece ignorar o contexto problemático que se encontra o 

país e trata de modo específico a instituição de um direito real que, embora tardio e 

necessário, não consegue ser aplicado justamente para aqueles que mais necessitam 

do amparo legal.  

 

  

Com efeito, o que normalmente ocorre na realidade fática é a implementação de uma 

laje no terreno de outrem, sobre o qual existe mera expressão de posse, que advém de 

instrumento particular nesse sentido, trata-se do “contrato de gaveta”, que não detém eficácia 

perante terceiros. O referido instrumento não é levado a registro dentro dos ditames legais, mas, 

às suas margens, encontram amparo nos registros de associações de moradores204. De forma 

bastante pessimista, VENOSA reflete sobre a efetividade do instituto frente o óbice 

apresentado205: 

 

 

Raramente far-se-á registro imobiliário desse direito, mormente porque 

imóveis desse jaez situam-se em comunidades irregulares, com vasta pressão 

populacional e sérios problemas de segurança que longe estão de regularização 

registral. A introdução em nossa legislação desse denominado direito de laje entre os 

direitos reais representa a confissão da falência do sistema habitacional brasileiro. 

 

 

 Seria necessário, portanto, o registro da construção térrea antes da regularização 

do Direito Real de Laje, para isso, aquele que detém a construção de base deverá arcar com 

todas as custas e emolumentos referentes ao registro, que se resumem em valores expressivos 

e, inalcançáveis para grande parte da população. Os autores FIUZA e COUTO ainda ressaltam 

que os trâmites para regularização do imóvel também perpassam pela ingerência do poder 

público municipal, através de complexos e burocráticos trâmites de regularização206. Nesse 

 
202 COSTA. Vandréa Pereira da. instrumentos para regularização fundiária em app's. Disponível em: 

<http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/17> Acessado em: 12/01/2021.  
203 MARTINS, F. A; SILVA, S. O. F. Op. Cit. p. 23. 
204 Ibid. 
205 VENOSA, S. S. Op. Cit. 
206  FIUZA, C. A. C; COUTO, M. R. C. M. Op. Cit. 
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mesmo sentido, MARTINS e SILVA asseveram que o fato se dá “em razão do alto custo para 

averbação em registros e a falta de regularização fundiária nas áreas construídas”207.  

De outra forma, se a área for passível de regularização fundiária pela Reurb-S, seriam 

necessários todos os trâmites administrativos descritos no primeiro capítulo desta missiva, 

demandando tempo, interesse municipal ou dos demais legitimados nesse sentido. Nas palavras 

de CEOLIN “do ponto de vista prático, isso poderia levar muito tempo e tornar o instituto 

obsoleto”208.  

Conforme exitosamente aponta CEOLIN, a maneira mais coerente de se resolver essa 

problemática seria por intermédio de uma mudança no texto legal, a fim de que fosse possível 

a instituição do direito somente através da constituição de matrícula própria, podendo ser feita 

a instituição da laje sobre construções não regularmente matriculadas, frente a revogação do 

requisito criticado. Indaga-se aqui se, considerando a necessidade remissões recíprocas, não 

bastaria que constasse da matrícula da laje a logística do direito em tela, com a especificação 

dos possuidores envolvidos, para efetivação dos fins legais209.  

4.3. DA DEMASIADA ONEROSIDADE DO SISTEMA REGISTRAL BRASILEIRO. 

  

 A aquisição da propriedade dentro dos ditames legais pressupõe demasiado 

dispêndio financeiro com as custas e emolumentos notariais e registrais cabíveis, fator este que 

impossibilita o acesso do hipossuficiente à moradia regular. Entre os valores a serem pagas para 

aquisição da propriedade, podem-se citar: a) O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI), cujo percentual, em Volta Redonda, é de 2% para as transmissões em geral ou 1%, se 

financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH; b) Escritura Pública, cujos valores 

variam de acordo com o montante da avaliação do imóvel e encontram-se, atualmente, 

tabulados na forma da Portaria CGJ Nº 1794/2020, que dispõe sobre as custas extrajudiciais, 

com efeito a partir do dia 01 de janeiro de 2021; c) Registro do Imóvel, cujos valores também 

se encontram tabulados na forma da Portaria CGJ Nº 1794/2020 e, por fim, b) o Fundo de 

Reequipamento do Poder Judiciário (FUNREJUS).  

De forma exemplificada, o registro de um imóvel avaliado em montante acima de 

R$200.000,01 até R$400.000,00 custaria em torno de R$1.817,44 e o valor correspondente a 

escritura pública sería de R$1.812,22, para imóveis nesses mesmos valores limítrofes, de acordo 

 
207  MARTINS, F. A; SILVA, S. O. F. Op. Cit. p. 19. 
208  CEOLIN, G. B. Op. Cit. p. 81. 
209  Ibid. 
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com a tabela do CGJ supramencionada. Considerando um imóvel de R$200.000,01 o valor do 

ITBI, na alíquota de 2%, representaria cerca de 4.000,00 (quatro) mil reais. Desconsiderando 

outros gastos com certidões negativas e o percentual do FUNREJUS, o proprietário do imóvel 

estaria frente a um dispêndio financeiro de, aproximadamente, R$7.629,66. 

Importante ressaltar que a instituição do direito real de laje trata-se de forma originária 

de aquisição do direito real e não se confunde com transmissão de uma propriedade, sendo 

assim, não se aplicam o ITBI ou ITCMD, que somente serão devidos, respectivamente, nas 

compras e vendas e na doação. No mesmo sentido, MARQUESI afirma que em se tratando de 

contrato de transmissão da propriedade imobiliária, que se consubstancia em negócio de 

aquisição derivada da mesma, incide o pagamento do ITBI, conforme dispõe a legislação do 

Município competente210. Igualmente, nas palavras de FIUZA e COUTO211: 

 

 

Se o direito de laje for transferido a título gratuito, estará sujeito à 

incidência de ITCMD. Se for onerosa a transmissão, haverá incidência de ITBI. Esses 

impostos incidem na transmissão do direito, de modo que o registro do ato de 

instituição do direito real de laje não configura hipótese de incidência tributária; mas 

a transferência deste direito a terceiro pelo titular registral, estará sujeita a tributação, 

nos moldes das legislações estaduais e municipais.   

 

 

 

Para FIUZA e COUTO a lei que instituiu o Direito Real de Laje foi sintética ao tratar 

sobre as disposições relativas ao registro do direito, uma vez que introduziu apenas um artigo 

na Lei de Registros Públicos, razão pela qual faz-se imprescindível discutir sobre as 

repercussões registrais do instituto a fim de esclarecer a praxe de sua efetivação, sobretudo, no 

âmbito da regularização fundiária212. Os autores informam que considerando a inexistência de 

norma específica, aplica-se a regra geral da necessidade de instrumento público disposta no Art. 

108 do Código Civil213.  

Ou seja, trata-se da exigência de escritura pública para a constituição do direito real de 

laje, nos casos onde o imóvel corresponder a um valor superior a trinta vezes o salário mínimo 

vigente que, no ano corrente, é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), na forma da Medida Provisória 

nº 1.021/2020, totalizando, tão somente, R$ 33.000,00. Evidentemente, a necessidade de 

 
210  MARQUESI, R. W. Op. Cit.  
211  FIUZA, C. A. C; COUTO, M. R. C. M. Op. Cit. p. 15. 
212  Ibid. 
213 Art. 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos 

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. 



72 

 

 

escritura pública será a regra, pois o valor supramencionado dificilmente poderia corresponder 

a um lote edificado dentro do espaço urbano. 

Outrossim, FIUZA e COUTO ainda alertam que não se considera o preço entabulado 

entre as partes no momento de constituição do direito, mas o valor fiscal da totalidade do 

imóvel, em consonância com o decidido pelo STJ no Recurso Especial 1.099.480-MG, 4ª 

Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/12/2014214. Ao nosso ver, o legislador deveria se 

debruçar sobre a questão, a fim de estabelecer norma específica ao direito real de laje, pois 

mostra-se desproporcional que o valor da escritura leve em consideração o importe do imóvel 

como um todo, quando deveria ater-se a avaliação da construção em sobrelevação ou 

subterrânea, sobre a qual incide e restringe-se o direito em análise. 

De acordo com Antonio Genivaldo Andrade de Souza, a remuneração em favor dos 

cartórios em contraprestação aos serviços pode ser entendida como “emolumentos”215. Sobre a 

fixação desses emolumentos deve-se atentar para o disposto na Lei Nº 1.069/2000, que 

determina, em seu artigo primeiro216, que o valor dos emolumentos relativos aos atos notariais 

e de registro serão fixados por intermédio dos Estados e do Distrito Federal. Conforme já 

mencionado, atualmente, no Estado do Rio de Janeiro está vigente a Portaria CGJ Nº 

1794/2020.  

Por óbvio, os valores relativos aos emolumentos supracitados são demasiadamente 

elevados, razão pela qual um indivíduo hipossuficiente em situação de moradia irregular 

encontraria grande dificuldade de conformar-se de acordo com esses requisitos legais. Com a 

finalidade de viabilizar e impulsionar o emprego do Direito Real de Laje como mecanismo de 

regularização fundiária, o §1º do Art. 13 da Lei Nº 13.465/2017 determinou que o primeiro 

registro do Direito Real de Laje seria isento de custas e emolumentos, quando no âmbito da 

Reurb-S.  

Em uma primeira análise a decisão parece adequada, pois a modalidade de Reurb-S 

apresenta requisitos socioeconômicos para possibilitar a regularização fundiária daqueles 

possuidores hipossuficientes, razão pela qual o aspirante a lajeário, sem condições financeiras 

de arcar com as despesas necessárias, poderia ter acesso a moradia regularizada, transpondo a 

 
214  FIUZA, C. A. C; COUTO, M. R. C. M. Op. Cit. 
215  SOUZA, Antonio Genivaldo Andrade de. Reurb–s e as isenções dos atos de registro em cartório. Disponível 

em: 

<https://anoregse.org.br/sistema/arq_up/dow_a8476238c3c7051c3baf613cf1d124365d556ebf083df6_20664959.

pdf> Acessado em 17/01/2021.  
216 Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos 

respectivos serviços notariais e de registro, observadas as normas desta Lei. 
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barreira econômica existente. CEOLIN, ainda ressalta que, no que tange a Reurb-S, estariam 

dispensadas as certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias, sendo vedado ao 

Oficial de Registro de Imóveis exigir sua comprovação217. 

Entretanto, mister ressaltar que a Constituição Federal determina em seu Art. 151, III 

sobre a vedação da União em instituir isenções de tributos de competência dos demais entes 

federativos, ou seja, cabe, exclusivamente aos Estados e Municípios normatizar a 

regulamentação dos seus respectivos tributos218. Nesse ínterim, patente a inconstitucionalidade 

do disposto no §1º do art. 13 da Lei nº 13.465/2017, uma vez que as custas e emolumentos 

extrajudiciais apresentam natureza jurídica tributária, de forma que a isenção proposta na lei se 

encontra em completa oposição ao mandamento da Norma Maior219.  

De toda forma, para CEOLIN fora da hipótese de aquisição originária, "não há 

nenhuma previsão de redução de valores ou dispensas para outras modalidades e para 

negócios futuros que envolvam o comércio imobiliário da população de baixa renda”220. Por 

todo o mencionado, infere-se que a tentativa do legislador em promover uma maior 

acessibilidade no registro da primeira laje mostra-se problemática, uma vez que, não obstante 

seu objetivo nobre, não se pode deixar de lado sua patente inconstitucionalidade. Sendo assim, 

na falta de outra resolução cabível, mostra-se muito improvável que o Direito Real de Laje 

consiga alcançar seus fins como instrumento de regularização fundiária, tendo em vista que se 

mostra inacessível à população hipossuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
217 CEOLIN, G. B. Op. Cit. 
218 SOUZA, A. G. Op. Cit. 
219 E. Supremo Tribunal Federal: ADI 1378-ES, j. 13.10.2010, DJ de 9.2.2011, rel. Min. Dias Toffoli. 
220 CEOLIN, G. B. Op. Cit. p. 82. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 Por intermédio de uma análise dos marcos históricos e legais mais relevantes no 

que diz respeito a regularização fundiária urbana no País, restou-se constatada a ausência de 

posturas efetivas por parte do poder público a fim de sanar os problemas do déficit habitacional 

e a consequente criação de aglomerados urbanos irregulares, bem como, uma prática reiterada 

de políticas que ensejaram na concentração de terras  em propriedade de um número reduzido 

de indivíduos, com poder aquisitivo elevado e influência nas diversas esferas de poder.  

Nesse diapasão, os processos de regulamentação e distribuição do espaço urbano 

tiveram como escopo interesses momentâneos e particulares, mostrando-se, meramente, 

paliativos, enquanto que a desigualdade social e econômica nunca teria sido enfrentada de 

forma multifuncional, a fim de conformar a realidade fática daqueles que, historicamente, foram 

privados da moradia digna.  

A partir do panorama da regulamentação fundiária urbana foi possível desembocar na 

análise da Lei nº 13.465/2017 que, atualmente, regulamenta as modalidades e instrumentos de 

regularização fundiária, oportunidade na qual foi dado enfoque para as normas gerais do 

dispositivo legal e aquelas que tratam, especificamente, sobre a questão urbana, em que pese o 

fato de que a norma também trata da regularização de áreas rurais.  

Com base na análise dos artigos mais pertinentes da legislação supramencionada foi 

possível constatar que existem três modalidades de regularização fundiária urbana, merecendo 

destaque, em especial, a Reurb-S, que aplica-se aos indivíduos economicamente 

hipossuficientes e possibilita mecanismos diferenciados para a regularização de suas moradias, 

frente a maior acessibilidade econômica dos procedimentos administrativos anteriormente 

esmiuçados.  

De outra forma, a norma ainda inovou o ordenamento jurídico brasileiro ao instituir o 

Direito Real de Laje, instrumento jurídico objeto do presente trabalho, que aplica-se a logística 

dos “puxadinhos” sob o prisma da verticalidade, incidente, preponderantemente, na 

circunscrição de comunidades irregulares formadas por indivíduos de baixa renda, motivo pelo 

qual mostra-se patente sua importância dentro da lógica da Reurb-S.  

Concluiu-se pela natureza jurídica de direito sobre coisa própria do instituto, uma vez 

que sua titularidade e o poder que lhe advém não subordinam-se ao titular da construção-base, 

gozando de matrícula pŕopria do Cartório de Registro de Imóveis. Insta mencionar que, 

incidem, assim como na propriedade em sua roupagem tradicional, limites no direito de 
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vizinhança e da segurança pública, que condicionam o gozo do referido direito, sem tirar-lhe 

sua razão de existir do ordenamento.  

Com plano de fundo em uma pesquisa elaborada na cidade de Volta Redonda, foram 

apontados óbices à efetivação do direito real de laje, sendo estas, a falta de informação dos 

munícipes quanto a existência do direito em fomento e a vinculação do gozo pleno dos direitos 

do lajeário condicionada a existência de legislação municipal regulamentadora, outrossim, 

também foi abordada a problemática do pressuposto da construção da matrícula da construção 

base para instituição do direito sobre a laje.  

Por fim, ressalta-se a onerosidade excessiva do sistema registral brasileiro como um 

empecilho à regularização, não obstante a isenção de custas e emolumentos no caso da aquisição 

originária da laje no âmbito da Reurb-S, considerando que os emolumentos notariais e registrais 

têm natureza tributária, razão pela qual a norma poderia ser considerada inconstitucional, frente 

à usurpação de competência estadual.  

Com base em todo o mencionado, pode-se resumir que o Direito Real de Laje, assim 

como diversas outras medidas teoricamente tendentes a regularizar o espaço urbano nacional, 

não expressa eficácia considerável nas cidades interioranas, frente aos diversos problemas não 

resolvidos pela legislação em análise. Sendo assim, imperioso que o instituto seja melhor 

lapidado pela jurisprudência e, eventualmente, pelo legislador, devendo ser aplicada de maneira 

multifuncional e aliado a outras formas de inclusão socioeconômica, para que consiga atuar na 

realidade fática dos mais humildes. Por ora, verifica-se, sumariamente, que o instituto parece 

não ter condão de transbordar para fora da folha de papel.  
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ANEXO I 

 

Questionário dirigido ao Cartório do Primeiro Ofício de Volta Redonda: 

 

1) É feito registro do Direito Real de Laje em Volta Redonda? 

 

Resposta: Até o momento, nenhum ato foi praticado. O que não significa que não possa ser 

instituído, conforme expressa previsão legal.  

  

2) Em caso negativo, por quais motivos esse registro não pode ser efetivado?  

 

Resposta: Não sabemos informar.  

  

3) Existe demanda por parte dos munícipes quanto ao registro do Direito real de laje?  

 

Resposta: À época da publicação da lei, sim. Atualmente, não. 

  

4) É necessária alguma postura do executivo Municipal para possibilitar o registro da 

laje? 

  

Resposta: Regra geral, os municípios poderão regulamentar o instituto (Art. 1.510-A, §5°, do 

CC/02). Até o momento, entretanto, não houve regulamentação no Município de Volta 

Redonda. Ademais, considerando a inexistência de caso(s) concreto(s) apresentado(s) a 

registro, não há como saber, de antemão, se será editada alguma regra por parte do ente 

municipal quando da apreciação de um pedido de instituição do direito real de laje.  

 


