
OBJETIVO 

          O objetivo é sumarizar o direito de superfície, desenvolvendo ideias de interesse social, comentando sobre seus principais pressupostos e inserindo-o 

no contexto de moradias formais e cumprimento da função social da propriedade.  

 

METODOLOGIA 

          Quanto à metodologia, contempla-se o método dialético. Partir-se-á de uma tese (o direito de superfície e a função social da propriedade estão 

concatenados), chegando-se a uma antítese (contraste no direito de moradias formais e a preservação da dignidade humana), produzindo, ao final, uma 

síntese sobre a problemática da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

          A lei n° 10257/2001 disciplina sobre o direito de superfície, tratando-o como um instrumento de política urbana para cumprimento da função social da 

propriedade urbanística. No artigo 21, §1° dispõe que “O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao 

terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística”. Conforme entendimento de Teixeira, “a superfície ainda aqui traz 

vantagens, porque implica a transmissão da propriedade ao superficiário. Este promoverá acessões no imóvel, instalando construções e plantações, na 

certeza de que, sendo proprietário, poderá delas dispor, seja alienando-as seja gravando-lhes de garantia, como um penhor ou uma hipoteca” (1993, p. 93). 

          Dessa forma, desmembrando-se o direito real de propriedade e o direito real de superfície, que passam a conviver no mesmo imóvel, duplica-se a 

possibilidade de moradias na cidade, bem como se possibilita àquele proprietário que não tem condições ou interesse de construir, de transferir ao 

superficiário este dever, podendo ainda ser remunerado por isso, no caso da superfície onerosa. Nas palavras de Pereira, “percebe-se que os proprietários 

deverão dar um direcionamento social à propriedade em prol do bem-estar coletivo, na busca da qualidade de vida para os habitantes locais” (2003, p.36).O 

país convive com uma série de contrastes sociais e, ao mesmo tempo, os conceitos urbanísticos sofrem com a crise habitacional. A propriedade urbana 

precisa cumprir com sua função social. Somente a junção de todos esses fatores é capaz de promover o objetivo almejado.  

 

CONCLUSÃO 

          Conclui-se que o direito de superfície merece destaque nos dias atuais por ser um instituto importante para o cumprimento da função social da 

propriedade urbana e também na garantia do direito à moradia digna. Logo, a propriedade deixa de ser um apanágio de direito subjetivo para se tornar 

produto de relações jurídicas: cumprimento de obrigações para com ao proprietário e também com os componentes de seu corpo social.                          
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