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RESUMO 
 
 
 

A pesquisa investigou os instrumentos urbanísticos limitadores ao direito de 
propriedade e seu papel na regulação da ocupação do solo urbano para o fim 
da habitação social, com especial enfoque para a usucapião coletiva, o 
direito de superfície e as Zonas Especiais de Interesse Social como 
instrumentos civis e urbanísticos úteis à ação voltada para o fim da 
habitação social. A reflexão jurídica em tela partiu da análise do direito de 
propriedade e suas limitações, considerando o direito à moradia e o direito à 
cidade, assim entendidos como o direito conferido aos habitantes da cidade 
de obterem acesso aos bens sociais e culturais por meio da garantia de 
moradia digna. Apresentou diversos instrumentos urbanísticos limitadores 
do direito de propriedade, suas características e peculiaridades. Por fim, 
ofereceu destaque à usucapião coletiva, ao direito de superfície e às Zonas 
Especiais de Interesse Social como potenciais instrumentos auxiliadores na 
garantia do acesso à moradia à população de baixa renda, assim como suas 
implicações no direito civil, com relação à limitação que oferecem ao direito 
de propriedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Limitações ao direito de propriedade - Instrumentos 
urbanísticos - Usucapião coletiva - Direito de superfície - Direito de 
Vizinhança - Zonas Especiais de Interesse Social 
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ABSTRACT 
 
 

 
The research investigated the urbanistic instruments limiting the right to 
property and its role in the regulation of urban land occupation for the 
purpose of social housing, with special focus on “usucapião coletiva”, 
“direito de superfície” and “Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS” as 
instruments of the law to support actions towards the goal of social housing. 
Legal reflection on the ground started from the analysis of property rights 
and their limitations, considering the right to housing and the right to the 
city, understood as the right of the inhabitants of the city to gain access to 
social and cultural goods through the guarantee of housing in good 
conditions. The research analyzed several urbanistic instruments limiting the 
right of property, their characteristics and peculiarities. Lastly, it 
emphasized “usucapião coletiva”, “direito de superfície” and “Zonas 
Especiais de Interesse Social - ZEIS” as potential tools to guarantee the 
access to housing for the low income population, as well as its implications 
in the property rights, regarding the limitations they offer to these rights. 
 
KEY-WORDS: Limitations to the property rights - Urban instruments - 
Access to housing - regulation of urban land occupation 
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1. Introdução: a questão da moradia e o direito à cidade 
 
  O título da pesquisa, "Regulação da ocupação do solo urbano para o fim da 
habitação social", aponta para o enfoque que a pesquisa buscou dar à análise que fez dos 
instrumentos civis e urbanísticos limitadores ao direito de propriedade voltados à garantia 
do direito à moradia e acesso aos bens culturais da cidade. 
 
  A escolha do título buscou representar a delimitação macro da pesquisa, a 
questão das soluções para a ocupação do solo pela população de baixa renda, 
especificamente na cidade de São Paulo, e a perspectiva a partir da qual se pretendeu 
analisar tal objeto, qual seja, a perspectiva da análise das questões sociais e ambientais que 
giram em torno do tema. 
 
  Finalmente, apontou para o fim maior da pesquisa: indicar soluções 
jurídicas que contribuam para a transformação para melhor da configuração atual da 
ocupação do solo da cidade pela população de baixa renda, analisando a efetividade dessas 
soluções jurídicas e apontando suas falhas e vantagens. 
 
  A pesquisa abrangeu parte da atuação do direito urbanístico e do direito civil 
para interferir na organização do modo como a cidade de São Paulo é atualmente ocupada 
pela população de baixa renda.  
 
  A reflexão jurídica partiu da análise das limitações ao direito de 
propriedade, sob o viés da função social da propriedade e sua relação com o direito ao 
meio ambiente saudável, à propriedade, à moradia, à saúde, ao trabalho e aos bens sociais e 
culturais, especialmente para a economicamente hipossuficiente da população. 
 
  O texto constitucional, ao proteger concomitantemente o direito à 
propriedade, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente sadio, ecologicamente 
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equilibrado e propício ao desenvolvimento das potencialidades humanas traz conteúdo 
programático a ser perseguido pelo Estado brasileiro. Liga-se esse programa diretamente à 
garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), ao direito à saúde (art. 6º da 
CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput). 
 
  Considerando as condições sociais, políticas e jurídicas em que se 
constituiu, historicamente, e ainda se constitui a ocupação de São Paulo, pode-se dizer que 
a cidade se permite ocupar de certa maneira. 
 
  A pesquisa pretendeu mapear e apresentar alguns instrumentos jurídicos que 
buscam interferir no modo como a cidade se permite ocupar pela população de baixa 
renda, assim como sua efetividade. 
 
  A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, pautada pelos 
princípios da liberdade, igualdade e solidariedade, previu direitos e garantias fundamentais 
de primeira, segunda e terceira geração, dentre os quais, respectivamente, o direito à 
propriedade (art. 5º, XXII), à moradia (art. 6º) e ao “meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (...) essencial à sadia qualidade de vida” (art. 225). 
 
  O direito à propriedade, integrante da categoria denominada por parcela da 
doutrina como de “primeira geração” (direitos ligados à liberdade), constitui cerne do 
sistema capitalista e a proteção constitucional a ele atribuída só é excepcionada pela 
necessidade de que seu exercício represente o cumprimento de uma função social. 
 
  O direito à moradia, de segunda geração (direitos ligados à igualdade), 
integra a categoria dita dos direitos sociais e os esforços do constituinte originário em 
formar uma ordem jurídica que busque a melhoria da qualidade de vida dos 
hipossuficientes. 
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Por fim, protege também a Constituição Federal o direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, de terceira geração1 (direitos ligados à 
fraternidade), "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações" (art. 225 da CF). 
 
  Todas estas proteções constitucionais foram sopesadas na análise objeto da 
pesquisa, de modo a entender de que modo os instrumentos limitadores ao direito de 
propriedade analisados apontam para uma proteção equilibrada desses direitos, na 
perspectiva de uma cidade solidária, inclusiva, democrática e na qual a propriedade atenda 
plenamente à sua função social. 
 
  O trabalho objetivou, assim, considerar em sua análise as questões humanas 
e ambientais envolvidas na transformação do espaço social.  Quais suas condições e 
mecanismos jurídicos disponibilizados? Como o arcabouço jurídico analisado garantem ou 
procura garantir a melhoria das condições de ocupação pela população de baixa renda? 
 
  De que modo tais mecanismos jurídicos têm conseguido efetivamente 
influenciar e qual a sua efetividade? São muitas as perguntas e imensa a vontade de que os 
apontamentos trazidos por essa dissertação contribuam à investigação acadêmica na busca 
de efetividade das políticas adotadas pelo Estado para que a propriedade e a cidade 
atendam à sua função social. 
 
  Nas cidades em que há grande adensamento populacional, dentre as quais se 
destaca São Paulo, objeto do presente projeto, observam-se diversas dificuldades práticas 
para a conciliação da ocupação do solo para o fim de moradia com a necessária proteção 

                                                 
1 Norberto Bobbio critica essa categoria: "Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de 
segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos de terceira geração, que constituem uma categoria, 
para dizer a verdade, ainda excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que 
efetivamente se trata" - in BOBBIO (pg. 5).  
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dos recursos naturais e do meio ambiente sadio e equilibrado, com respeito à propriedade 
privada que cumpra sua função social. 
 
  O direito à moradia, apesar de previsto na categoria de direitos sociais pela 
Constituição Federal e integrante do rol dos direitos fundamentais, ainda encontra precária 
efetivação, principalmente no que se refere às populações de baixa renda. 
 
  O déficit habitacional, considerando-se apenas as famílias que saem de áreas 
de risco na cidade de São Paulo, era, em 2011, segundo dados da Secretaria Municipal de 
Habitação, de 130 mil moradias2. 
 
  E ao lado da deficiência do sistema político-jurídico em suprir a carência de 
habitações populares, há a precariedade das condições de moradia dessa parcela 
hipossuficiente da sociedade, para a qual muitas vezes sequer chega saneamento básico 
mínimo à proteção da saúde e da vida. 
 
  Ainda de acordo com dados da Secretaria Municipal de Habitação3, a 
solução das deficiências habitacionais de São Paulo, da falta de moradia e habitação 
inadequada de famílias com renda de até seis salários mínimos demandaria investimentos 
na ordem de R$ 56 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões somente para urbanização de favelas, 
com a construção de moradias ou adaptação dos 381 mil domicílios existentes em 1.622 
comunidades. 
 
  A precariedade da forma como a cidade é ocupada para o fim de moradia 
por essa parcela desassistida da população leva ainda a outra consequência igualmente 
                                                 
2 "Déficit habitacional real na cidade de São Paulo é de 130 mil moradias", Uol Economia, Disponível em: 
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/11/17/deficit-habitacional-real-na-cidade-de-
sao-paulo-e-de-130-mil-moradias.jhtm, Consultado em 28/09/2013. 
 
3 VILLELA, Danielle, CARDOSO, Diego, BOTTINI FILHO, Luciano e VIEIRA, Renato, "São Paulo 
precisaria de mais de 25 anos para zerar déficits", Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/focas-
2012/orcamento/sao-paulo-precisaria-de-mais-de-25-anos-para-zerar-
deficits/?doing_wp_cron=1381381641.6494369506835937500000, Consultado em 28/09/2013. 
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danosa à efetivação dos direitos fundamentais: a proteção dos recursos naturais e a garantia 
de vida em um meio ambiente sadio e equilibrado. 
 
  Os problemas decorrentes de uma ocupação inadequada da cidade vão ainda 
mais longe, no que se refere aos bens fundamentais que a Constituição Federal visa 
garantir. 
 
  A forma de ocupação historicamente verificada em São Paulo, com a 
formação das chamadas “periferias”, longe está de garantir à população mais pobre o 
acesso satisfatório aos bens materiais e culturais ligados ao exercício da função social da 
cidade. 
 
  Exemplo dessa dificuldade é a baixa mobilidade urbana, dificultada pelo 
distanciamento físico entre as habitações e os locais de trabalho, como resultado de um 
modelo desordenado de ocupação, consequência da ausência de políticas públicas e da 
implementação tardia e muitas vezes inadequada das soluções jurídicas existentes. 
 
  De acordo com os dados colhidos na Pnad 2012 (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), do IBGE, o paulistano gasta, em média, 45,8 minutos no 
deslocamento casa-trabalho, ficando, ao lado do Rio de Janeiro, na pior posição entre as 
capitais brasileiras4. O percentual de pessoas que precisam de mais de uma hora para 
chegar ao local de trabalho em São Paulo é de nada menos que 23,7%, destacando-se que 
5% dos paulistanos gastam mais de duas horas nesse trajeto. 
 
  A forma como se deu a ocupação do solo na cidade de São Paulo para o fim 
de moradia pela população mais pobre, nas últimas décadas, não atende aos padrões 
necessários à garantia da vida em um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, 

                                                 
4 "Quanto tempo o brasileiro gasta para ir ao trabalho", Folha de S. Paulo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/10/78564-quanto-tempo-o-brasileiro-gasta-para-ir-ao-
trabalho.shtml, Acessado em 12/10/2013. 
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impossibilitando o acesso aos bens materiais e culturais derivados da função social da 
propriedade e da cidade. 
 
  Estas são as premissas a partir da quais iniciamos nossa análise. 
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2. Problemas sociais e ambientais decorrentes do modelo de ocupação 
horizontal do solo na cidade de São Paulo  

 
  O direito à moradia é previsto expressamente pela Constituição Federal, em 
seu art. 6º, e liga-se diretamente à garantia de uma vida saudável e consoante à dignidade 
da pessoa humana, alinhando-se aos objetivos da Constituição Cidadã, na construção de 
uma sociedade justa e solidária (art. 3º, I, CF) e redução das desigualdades sociais (art. 3º, 
III, CF). 
 
  O legislador ordinário, “buscando dirimir os problemas de moradia, 
saneamento básico, poluição urbana e a falta generalizada de recursos básicos que acomete 
a coletividade em geral, sobretudo a população menos favorecida” (MALUF5), editou o 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), regulamentando o capítulo constitucional da 
política urbana. 
 
  Nas palavras de LEMOS6, o Estatuto da Cidade, com “papel importante a 
cumprir no que se refere à desigualdade social e à situação de exclusão da maioria da 
população urbana”, trouxe mecanismos diversos, como as “audiências públicas e debates”, 
“instrumentos de planejamento” das cidades, “institutos políticos e jurídicos”, 
“instrumentos ambientais” (pg. 92), tudo visando à efetivação do que se convencionou 
chamar de “direito à cidade (...) reconhecido como direito fundamental” (pg. 94). 
 
  Nesse sentido, o Estatuto da Cidade previu a obrigatoriedade do 
estabelecimento de Planos Diretores para, dentre outras, as cidades "com mais de vinte mil 
habitantes" ou "integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas" (art. 41, I e 
II, da Lei nº 10.257/2001), possibilitando-lhes a regulamentação de instrumentos previstos 
                                                 
5 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Comentários ao Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
/ Carlos Alberto Dabus Maluf, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf. – São Paulo: Atlas, 2011. 
 
6 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário: Análise do Nexo 
Causal – 2ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
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com a finalidade de interferir nas condições de vida dos habitantes das cidades, buscando a 
garantia dos direitos fundamentais nos conglomerados urbanos. 
 
  Problemas, entretanto, surgem e são de difícil solução, no que se refere à 
efetividade desses e de outros instrumentos jurídicos criados pelo legislador. 
 
  A título de exemplo, visando amenizar a escassez de moradias populares, 
agravada pela insuficiência dos investimentos estatais em habitação, o legislador, além da 
usucapião especial urbana, prevista pelo Código Civil em seu art. 1.240, criou a usucapião 
coletiva. Prevista pelo Estatuto da Cidade em seu art. 10º, a usucapião coletiva possibilita a 
regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda para o fim de 
moradia. 
 
  Tal solução, apesar de recorrer à mais grave das restrições ao direito de 
propriedade, encontra problemas práticos e obstáculos à sua implementação como 
efetivadora dos direitos fundamentais. 
 
  Nas palavras de MALUF7, “no afã de resolver o problema habitacional, 
permitiu o Estatuto da Cidade, através da aplicação do art. 10º, a ocupação irregular, 
conferindo a possibilidade de haver a instalação da população carente em formas 
habitacionais de favela, que longe está sedimentada, em nossa concepção, da forma mais 
adequada, mais humana de habitação”. 
 
  A ocupação das áreas de mananciais é exemplo da face mais nociva do 
modo de ocupação do solo verificado na cidade de São Paulo nas últimas décadas. Aponta 
LEMOS8 que “a pobreza é uma das situações que pode gerar grande destruição do meio 
ambiente, como ocorre, por exemplo, na ocupação das áreas de mananciais”. 
                                                 
7 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Comentários ao Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
/ Carlos Alberto Dabus Maluf, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf. – São Paulo: Atlas, 2011. 
8 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário: Análise do Nexo 
Causal – 2ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pg. 77. 
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  Essa forma de habitação não permite, portanto, o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade, uma vez que, como ensina ADRIANA MALUF9, “entre as 
funções sociais da cidade elencam-se a habitação, o trabalho, a circulação, o lazer, visando 
à plena integração dos seres humanos, seu crescimento educacional e cultural, num 
ambiente sustentável, ecologicamente equilibrado”. 
 
  Regras também foram criadas com o objetivo de direcionar uma ocupação 
do solo propiciadora de vida digna, com acesso aos bens materiais e culturais constituintes 
de uma "cidade formal acessível a todos", a exemplo das regras para criação de 
loteamentos e restrições ao uso do solo. Porém, as muitas vezes excessivas restrições ao 
uso do solo podem "acarretar o desinteresse por parte dos proprietários", gerando "áreas 
disponíveis para ocupações irregulares, que desrespeitarão, por completo, aquelas 
restrições" (MATA10). 
 
  Também a baixa mobilidade urbana, que deteriora a qualidade da vida na 
cidade, é objeto dos esforços legislativos e executivos municipais. Especialistas 
defendem11 que a solução passa não apenas pelo incentivo ao transporte público coletivo, 
mas também pela criação do modelo denominado "cidade compacta", levando a população 
a habitar próximo dos locais de trabalho e de onde existe melhor oferta de serviços e bens, 
além dos investimentos na melhoria da infraestrutura desses locais, de modo a reduzir os 
deslocamentos. 
 
                                                                                                                                                    
 
9 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações Urbanas ao Direito de Propriedade. São 
Paulo: Atlas, 2010, , pg. 67. 
 
10 MATA, Luiz Roberto da. O Estatuto da Cidade à Luz do Direito Ambiental. In: COUTINHO, Ronaldo, 
ROCCO, Rogério (coord.). O Direito Ambiental das Cidades – 2ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2009. 
 
11 "Cidade compacta, a chave para reduzir deslocamento inútil". Folha de S. Paulo, edição online de 
12/10/2013 - 03h10. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1355295-cidade-
compacta-a-chave-para-reduzir-deslocamento-inutil.shtml. Acessado em 15/10/2013. 
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  O modelo, porém, também encontra ressalvas, como a possibilidade de que 
se dê por meio de verticalização das habitações e concentração de população sem o 
planejamento adequado e o risco de se elitizar áreas centrais hoje ocupadas por população 
de baixa renda, a exemplo da região do Elevado Costa e Silva, o "Minhocão", no bairro da 
Santa Cecília. A desativação do Elevado Costa e Silva é defendida por muitos urbanistas, a 
exemplo do arquiteto Marcio Kogan, que o qualifica como "uma agressão à cidade (...) um 
entrave ao desenvolvimento da cidade"12. 
 
  Porém, a depender do modo como sejam feitos investimentos para melhoria 
da infraestrutura das áreas centrais, corre-se o risco de uma elitização de certas regiões, 
com a consequente expulsão da população de baixa renda, como apontado pela urbanista 
Raquel Rolnik13. 
 
  A análise aqui feita, no entanto, terá escopo mais restrito: dentre os diversos 
instrumentos pensados pelo legislador para solução da questão da moradia e do direito aos 
bens da vida nas cidades, analisaremos os instrumentos urbanísticos limitadores ao direito 
de propriedade, com especial atenção à usucapião coletiva, o direito de superfície e as 
Zonas Especiais de Interesse Social. 
 
  Pretendemos, assim, contribuir na busca de eficácia aos mecanismos 
jurídicos existentes, sem prejuízo da busca de soluções jurídicas novas que contribuam 
para a efetividade do direito à habitação sadia e digna, consoante à função social da cidade, 
viabilizadora do desenvolvimento pleno das potencialidades dos seus habitantes. 

                                                 
12 MARI, Guilherme. “Arquitetos criticam "perversidade" de São Paulo”. Folha de S. Paulo, edição online de 
10/10/2013 – 11h33. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1354524-arquitetos-
criticam-perversidade-de-sao-paulo.shtml. Acessado em 17/10/2013. 
13 PICHONELLI, Matheus. "Falácia em promessa de SP sem Minhocão". Disponível em: 
http://raquelrolnik.wordpress.com/2010/05/07/urbanista-ve-falacia-em-promessa-de-sp-sem-minhocao/. 
Acessado em 17/10/2013. 
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3. As limitações urbanísticas ao direito de propriedade 
 
  As limitações ao direito de propriedade importam ao presente trabalho, na 
medida em que impulsionam o atendimento da função social da propriedade, direcionando 
o modo como a propriedade urbana é utilizada, com efeitos na ocupação do solo para o fim 
de habitação social. 
 
  Tratam-se de institutos jurídicos de extrema importância para a consecução 
dos objetivos constitucionais e diretrizes estipuladas no Estatuto da Cidade e configuradas 
nos respectivos planos diretores municipais. 
 
  Nas palavras do eterno mestre RUI GERALDO CAMARGO VIANA14, a 
noção de direito urbanístico veio “empolgar o processo de repartição do solo, com a 
concorrência das leis de ordem pública a limitar o perfil traçado pelo direito civil à 
propriedade”. 
 
  Desse modo, a pesquisa buscou analisar esse importante tema do direito 
civil sob a perspectiva do direito urbanístico, identificando nas limitações um instrumento 
eficiente de construção de uma cidade a cujos bens materiais e culturais o acesso seja cada 
vez mais democratizado. 
 

3.1. Atual conformação do direito de propriedade 
 
  O estudo das limitações ao direito de propriedade somente faz sentido a 
partir da análise das modificações sofridas pelo próprio instituto do direito de propriedade 
ao longo dos séculos, ainda que de forma bastante breve e superficial. 
 
                                                 
14 VIANA, Rui Geraldo Camargo. O Parcelamento do solo urbano, Rio de Janeiro: Forense, 1985. 
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  A propriedade sofreu historicamente não apenas limitações ao seu exercício, 
mas uma verdadeira modificação do seu conteúdo, uma redefinição completa estrutural e 
conceitual, libertando-se e afastando-se cada vez mais da ideia de propriedade absoluta, 
exclusiva e perpétua. 
 
  Nas palavras de RUI GERALDO CAMARGO VIANA15, “se a propriedade 
está assegurada pela Constituição e devem ser respeitadas pela lei ulterior as alterações 
estáveis, isto não significa, porém, que seja tolerado seu exercício indiscriminado e sem 
limites, impondo-se sua coordenação ao interesse público, já que configura direito-função, 
para usar a terminologia de JOSSERAND”. 
 
  Essa evolução não deixou de ser acompanhada pelo direito brasileiro, no 
qual a modificação dos paradigmas culminou na conformação constitucional atual da 
propriedade como meio para alcançar os objetivos constitucionais de promoção da 
cidadania e dignidade da pessoa humana, desenvolvimento social e configuração de um 
meio ambiente urbano propiciador da realização das potencialidades humanas em sua 
plenitude. 
 
  Como aponta o ilustre JOSÉ AFONSO DA SILVA16, a função social, 
prevista no artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, conduz a propriedade urbana e rural a 
uma "nova concepção" e é princípio informador da ordem econômica, conforme artigo 
170, incisos II e III da Constituição Federal. 
 
  A função social é elemento de configuração do direito fundamental de 
propriedade, uma vez que o artigo 5º declara todos "iguais perante a lei" para garantir-lhes 
"a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes", prevendo o inciso XXIII como um dos instrumentos para garantir 
esse direito que "a propriedade atenderá a sua função social". 
                                                 
15 VIANA, Rui Geraldo Camargo. O Parcelamento do solo urbano, Rio de Janeiro: Forense, 1985. 
16 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª ed. rev. atual., Malheiros: 2013 
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  E o artigo 170 da Constituição Federal, que declara a ordem econômica 
como "fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa", a destina a 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, determinando à 
propriedade privada o cumprimento da sua função social (incisos II e III do artigo 170 da 
Constituição Federal). 
 
  Assim, para JOSÉ AFONSO DA SILVA17, a função social da propriedade 
condiciona a propriedade capitalista, transformando-a com um todo, não apenas seu 
exercício. É principio ordenador da propriedade privada, fundamento de atribuição desse 
direito. Modifica a configuração estrutural do direito de propriedade, sua natureza. 
 
  Neste sentido, pertinente a observação de DABUS MALUF e BARROS 
MONTEIRO18 de que a propriedade não mais se reveste do caráter absoluto e intangível e 
é sujeita na atualidade a numerosas limitações. 
 

3.2. Conceito e classificação das limitações gerais ao direito de propriedade 
 
  As limitações ao direito de propriedade, assim, distinguem-se da 
conformação de sua natureza realizada pela função social da propriedade. A função social 
transforma o próprio conceito do direito de propriedade, enquanto as limitações 
conformam o exercício desse direito a objetivos coletivos. 
 
  Entendemos muitíssimo interessante a classificação realizada por JOSÉ 
AFONSO DA SILVA19 das categorias de limitações como aquelas que atingem os 
caracteres do direito de propriedade, de modo que apontaremos brevemente essa 
classificação. 
                                                 
17 SILVA, op. cit. 
18 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil, v. 3, direito 
das coisas, 43. ed., São Paulo: Saraiva, 2013 
19 SILVA, op. cit. 
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  Para JOSÉ AFONSO DA SILVA, as limitações são "condicionamentos que 
atingem os caracteres tradicionais" do direito de propriedade, ou seja: o caráter de direito 
absoluto, como aquele que assegura ao proprietário o direito de dispor da coisa do modo 
que melhor lhe aprouver; o caráter de direito exclusivo, porque imputado ao proprietário e 
só a ele, em princípio, cabe; e o caráter de direito perpétuo, pois "não desaparece com a 
vida do seu proprietário, porquanto passa a seus sucessores, significando que tem duração 
ilimitada e não se perde pelo não uso simplesmente"20. 
 
  Partindo dessa classificação, JOSÉ AFONSO DA SILVA distingue três 
categorias de limitações ao direito de propriedade: as restrições, as servidões (e direito de 
superfície) e as desapropriações. 
 
  As restrições são aquelas que atingem o caráter absoluto da propriedade, de 
que decorrem, são condicionamentos às faculdades de fruição, modificação e alienação da 
coisa. À fruição, como faculdade ao proprietário de tirar dela todas as vantagens que ela 
possa dar e que abrange: o uso da coisa, como melhor lhe aprouver, e a ocupação da coisa, 
em toda a sua extensão, profundidade e altura. À faculdade (ou direito) de modificação (ou 
transformação), que consistente na possibilidade de modificar, no todo ou em parte, a coisa 
própria, inclusive destruir sua substância. E à faculdade (ou direito) de alienação, 
consistente em o proprietário poder alienar a sua propriedade, por qualquer dos meios por 
que possa ser adquirida. 
 
  Já as servidões e o direito de superfície atingem o caractere de exclusividade 
da propriedade, de modo singular e não em geral, e constituem ônus imposto à coisa. As 
servidões vinculam duas coisas: imóvel serviente e imóvel dominante e são indenizáveis, 
se houver dano. 
 

                                                 
20 SILVA, op. cit. 
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  Por fim, as desapropriações constituem a categoria de limitações que 
atingem o caractere de perpetuidade da propriedade e, em regra geral, no direito brasileiro, 
ocorrem quando existente necessidade ou utilidade pública, com direito à indenização 
prévia, exceto quando constitui desapropriação como sanção de ato ilícito ou uso da 
propriedade em desconformidade com a sua função social. 
 

3.3. As limitações gerais ao direito de propriedade 
 
  As limitações ao direito de propriedade, assim, atingem seus caracteres 
tradicionais de modo a conformar seu exercício e direcioná-lo aos valores éticos e 
humanísticos da comunidade internacional contemporânea. 
 
  Como observa ADRIANA DABUS MALUF21, o conceito romanista 
tradicional de propriedade a estendia até o infinito para baixo e para cima, mas, 
atualmente, a propriedade somente pode ser exercida nos limites do domínio útil. 
 
  Essa é a definição do artigo 1.229 do Código Civil, que claramente 
configura o alcance da propriedade do solo e do espaço aéreo e subsolo correspondentes à 
altura e profundidade úteis ao seu exercício, "não podendo o proprietário opor-se a 
atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não 
tenha ele interesse legítimo em impedi-las". 
 
  ADRIANA DABUS MALUF22 justifica tal restrição pela falta de interesse 
legítimo ou de risco de danos: não pode o proprietário impedir a utilização do seu subsolo 
(ex: passagem de túneis), salvo se, citando DABUS MALUF23, houver o sacrifício da 

                                                 
21 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações Ambientais ao Direito de Propriedade, São 
Paulo, Atlas, 2010 
22 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
23 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o novo código civil 
de 2002 e com o Estatuto da Cidade, 3. ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 
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propriedade, situação na qual deverá ser utilizado o procedimento da desapropriação, 
mediante indenização. 
 
  A conformação é consonante à contemporaneidade. ADRIANA DABUS 
MALUF24, citando JOSSERAND25, aponta que o absolutismo tradicional deve inclinar-se 
às exigências da vida moderna e destaca que o progresso da ciência implica no progresso 
do direito. 
 
  Destacam, nesse sentido, DABUS MALUF e BARROS MONTEIRO26 que 
a própria Constituição garante o direito de propriedade, mas o subordina à função social. 
Os cultos doutrinadores, nessa passagem, aproveitam para realizar um apanhado das 
restrições constitucionais e infraconstitucionais mais notórias existentes no direito 
brasileiro, a começar pela desapropriação, a qual se pode realizar por utilidade pública, 
interesse social ou como sanção pelo desatendimento da função social, como no caso de 
imóvel urbano não edificado, inadequadamente utilizado ou subutilizado (artigo 182, §4º, 
III, da Constituição Federal). Destacam também a possibilidade de utilização da 
propriedade pelo Estado em caso de perigo iminente, assegurada indenização (art. 5º, 
XXV, da Constituição Federal). 
 
  Em decorrência do artigo 176 da Constituição Federal, a propriedade 
também sofre limitação no que se refere à pesquisa e lavra de recursos minerais, uma vez 
que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica são considerados propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou 
aproveitamento, os quais podem, entretanto, ser objeto de concessão a particulares. 
 
  Apontam ainda as restrições administrativas do tombamento (Decreto-lei 
25/1937: proteção do patrimônio histórico e artístico nacional) e do direito de construir 
                                                 
24 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
25 JOSERRAND, Louis. Derecho civil. Tradução de Santiago Cunchillos y Manterola. Buenos Aires: Ed. 
Juridicas Europa-America: Bosch, 1952, t. 1, v. 1. 
26 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Op. cit. 
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(normas edilícias e zoneamento) e outras, como as restrições aeronáuticas (Código 
Brasileiro da Aeronáutica: limitação às propriedades vizinhas de aeródromos e aeroportos - 
Lei 7.565/86), restrições à localização de fábrica de fogos (Decreto-Lei 4.238/42), limite 
mínimo de distância de construções a estradas de rodagem (Decreto estadual 13.626/43), 
restrições militares (requisição de imóveis pelas forças armadas, pelo Decreto 4.812/42, e 
transações de terras particulares na faixa de 150 metros), eleitorais (cessão de imóveis para 
mesas de votação: Lei 4.737/65), penais (perda dos instrumentos do crime) e civis, como é 
exemplo o direito de vizinhança. 
 

3.4. Limitações urbanísticas ao direito de propriedade: análise de alguns 
instrumentos 

 
  Os artigos 1.228 a 1.230 do Código Civil Brasileiro trazem regras gerais de 
limitações, mas o estatuto jurídico das limitações urbanísticas ao direito de propriedade se 
completa com diversas outras regras infraconstitucionais, destacando-se o Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257/2001), o Plano Diretor, estabelecido por lei municipal e previsto pelo 
Estatuto da Cidade como formato para os planos de ordenação das cidades e obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, e as leis municipais de zoneamento, uso e 
ocupação do solo. 
 
  ADRIANA MALUF27 elenca diversos regulamentos: edificações em geral 
(artigo 1.299 e seguintes do Código Civil e o Código de Obras), higiene e segurança dos 
prédios (Decreto-lei 8.938/46), proteção das riquezas naturais (Código Florestal, Código de 
Caça, Código de Pesca, Código de Minas), aeroportos (Leis 4.515/64 e 7.565/86), 
servidões administrativas para a coletividade (e.g. passagem tubulações e cabos, com 
fundamento nos artigos 1.228, §§ 1º e 2º, e 1.286, § único, do Código Civil) e a 
desapropriação (Decreto 3365/41). 
 
                                                 
27 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações Ambientais ao Direito de Propriedade, São 
Paulo, Atlas, 2010. 
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  Destaca ADRIANA MALUF28 que as limitações urbanísticas são de ordem 
pública e, por isso, os vizinhos pode exigir seu cumprimento. 
 
  Importa destacar que muitos dos instrumentos de limitação urbanística ao 
direito de propriedade dependem de modo visceral da elaboração de planos urbanísticos, os 
quais conformam o direito de propriedade urbana para o cumprimento da sua função 
social. 
 
  De fato, o Estatuto da Cidade estabelece em seu artigo 39 que "a 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas". 
 
  Considerados os delineamentos gerais acima expostos às limitações 
urbanísticas ao direito de propriedade, faremos agora a análise sucinta de alguns dos 
instrumentos de limitação urbanística existentes no ordenamento brasileiro. 
 

3.4.1. O art. 1.228, § 4º, do Código Civil, e o art. 10º do Estatuto da Cidade 
 
  O primeiro instrumento a ser analisado é aquele previsto pelo artigo 1.228, § 
4º, do Código Civil e que possibilita a privação da propriedade de imóvel urbano quando 
"consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de 
considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou 
separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico 
relevante". 
 

                                                 
28 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
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  Referido dispositivo assemelha-se ao previsto no artigo 10 da Lei 
10.251/2001 (Estatuto da Cidade), conhecido como "usucapião coletiva", embora, no caso 
do artigo 1.228, § 4º, do Código Civil, esta denominação seja imprópria, uma vez que tal 
dispositivo prevê direito do proprietário a receber indenização. 
 
  O instrumento, embora norteado pelo princípio da função social da 
propriedade e nitidamente inspirado na consecução da justiça social e da garantia do direito 
à moradia, é criticado fortemente pela doutrina, principalmente em razão de diversas 
inseguranças e indefinições relacionadas à sua interpretação. 
 
  DABUS MALUF e ADRIANA MALUF29 criticam veementemente o 
instituto e afirmam que mecanismos como esse "incentivam a invasão de glebas urbanas e 
rurais, criando uma forma nova de perda de propriedade", além de que, "combinado com 
o art. 10 da Lei 10.251/2001 (Estatuto da Cidade) (...) não dá direito à indenização". 
 
  De fato, a semelhança ao artigo 10 da Lei 10.251/2001 é nítida, notando-se, 
de fato, que o dispositivo presente no Estatuto da Cidade (anterior à vigência do atual 
Código Civil) não prevê o direito à indenização, apesar de o fazer o artigo 1.228, § 4º, do 
Código Civil, o que faz surgir a primeira das inúmeras controvérsias acerca do 
instrumento. 
 
  Prevê o artigo 10 do Estatuto da Cidade que "as áreas urbanas com mais de 
duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua 
moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas 
coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano 
ou rural". 
 
                                                 
29 MALUF, Carlos Alberto Dabus, e MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Comentários ao 
Estatuto da Cidade : Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Atlas: 2011. 
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  Outra diferença existente entre os dois dispositivos é que o artigo 1.228, § 
4º, do Código Civil se refere a qualquer área, enquanto o artigo 10 do Estatuto da Cidade 
expressamente define sua aplicação apenas às áreas urbanas. 
 
  As dúvidas surgem quando se analisam detidamente os requisitos previstos 
pelo artigo 1.228, § 4º, do Código Civil, a começar pelas definições de "extensa área", 
"relevante interesse social" e "baixa renda". Trata-se de norma aberta e que abre margem 
para sérias dúvidas, como apontam DABUS MALUF e ADRIANA MALUF30. 
 
  Apontam os doutos doutrinadores, ainda, uma séria questão de ordem 
prática, uma vez que conceder títulos de domínio aos possuidores de ocupação ilegal 
impede a necessária urbanização da área, perpetuando uma situação de habitabilidade 
inadequada, uma vez que para urbanizar, na maioria das vezes seria necessário retirar as 
construções precárias construídas no local. 
 
  DABUS MALUF e ADRIANA MALUF31 criticam a solução prescrita pelos 
artigo 1.228, § 4º, do Código Civil, e 10º do Estatuto da Cidade, ressaltando que as favelas 
não são ambiente adequado à vida humana com qualidade e entendem como 
inconstitucional o dispositivo legal, indicando BENEDITO SILVÉRIO32 como partidário 
da corrente que defende a tese da inconstitucionalidade do dispositivo. 
 
  Tomamos a liberdade de transcrever adiante trechos da fala literal dos 
ilustres professores, como exemplo-síntese das críticas tecidas por parte da doutrina contra 
os dispositivos legais em questão33: 
 

“(...) as regras contidas nos parágrafos em tela abalam o direito de 
propriedade, no sentido de que “incentivam a invasão de glebas urbanas e 

                                                 
30 MALUF, Carlos Alberto Dabus, e MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
31 MALUF, Carlos Alberto Dabus, e MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
32 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião, 2. ed., São Paulo: Saraiva, pg. 1988, v.2, apud 
MALUF, Carlos Alberto Dabus, e MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
33 MALUF, Carlos Alberto Dabus, e MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
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rurais (...)” (...) representa um confisco, na medida em que subtrai a 
propriedade de seu titular sem lhe conferir indenização. (...) Alguns entraves 
ficam pré-colocados: O que significa extensa área para o § 4º do art. 1.228 
do Código Civil? O que são obras e serviços de interesse social e relevante 
para o juiz, no mesmo dispositivo? O que significa população de baixa 
renda para o Estatuto da Cidade? Como se vê, ambos os diplomas legais 
encontram-se permeados por conceitos vagos de composição doutrinária. 
Vê-se nesse sentido que a decisão no caso concreto ficará a cargo do juiz. 
(...) Além do que a transferência de propriedade em nada vai garantir uma 
qualidade de vida satisfatória aos novos proprietários, pois enquanto não 
houver a efetiva urbanização da gleba em questão, viabilizando a 
consecução do objetivo principal da política urbana que é o ordenamento da 
cidade em prol do bem-estar e da segurança da coletividade, esse objetivo 
não será atendido, uma vez que, como é sabido por todos, a favela não 
representa exatamente o lugar mais seguro, humano e saudável para o 
indivíduo se desenvolver. (...) Da forma como se encontra inserida nos 
diplomas legais tornou-se inviável a urbanização das favelas, pois esta 
consiste efetivamente na supressão de muitas das áreas ocupadas pelos 
barracos para a abertura das vias de circulação e demais benfeitorias 
necessárias.” 

 
  Entendemos que a solução proposta pelos artigos 1.228, § 4º, do Código 
Civil, e 10º da Lei 10.251/2001 tem o mérito de promover uma destinação social à 
propriedade que, mais das vezes, não está cumprindo sua função social. No entanto, 
concordamos com os doutrinadores no sentido de que a perpetuação de condições 
inadequadas de habitabilidade não deveria ser estimulada por regramentos urbanísticos. 
 
  Assim, cabe aos juristas e legisladores indagarem-se acerca de uma solução 
alternativa que prestigie o direito à moradia e o interesse coletivo em detrimento de 
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propriedades que não cumpram sua função social, porém o façam de modo coordenado 
com os objetivos de ordenação da cidade e promoção do bem estar dos seus habitantes. 
 

3.4.2. Direito de vizinhança 
 
  O direito de vizinhança é dos capítulos mais importantes do direito civil, 
uma vez que trata de trazer soluções a muitas das questões mais cotidianas dos indivíduos 
que convivem em sociedade, destacadamente nas concentrações urbanas. 
 
  Considerado esse aspecto, nota-se consequentemente ressaltada a 
importância das limitações ao direito de propriedade decorrentes do direito de vizinhança, 
objetivando à saudável e sustentável convivência entre os seres humanos. 
 
  Nesse sentido, ADRIANA MALUF34, citando SAVATIER35, aponta o 
"estreitamento do mundo dos homens", que se tornaram "vizinhos uns dos outros", 
conformando a propriedade privada como direito relativo e cujo exercício subordina-se ao 
interesse coletivo. Assim, o direito de vizinhança contém um arcabouço de normas que 
objetivam evitar conflitos ou solucioná-los, de modo a promoverem o bem-estar e 
segurança da coletividade. 
 
  Aponta DABUS MALUF36 que "cada proprietário compensa seu sacrifício 
com o sacrifício também do seu vizinho", de modo que o gênese das normas relacionadas 
ao direito de vizinhança se funda na distribuição dos ônus e dos bônus da convivência em 
sociedade. 
                                                 
34 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações Ambientais ao Direito de Propriedade, São 
Paulo, Atlas, 2010. 
 
35 SAVATIER, René. Du droit civil au droit public travers les personnes, les biens et la responsabilité civile, 
Paris: LGDJ, 1950. 
 
36 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o novo código civil 
de 2002 e com o Estatuto da Cidade, 3. ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
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  Quanto ao raio de efeitos do direito de vizinhança, interessante a observação 
de ADRIANA MALUF37 no sentido de que as normas visam evitar conflitos de interesses 
entre proprietários de prédios contíguos, mas não se fundam necessariamente na 
contiguidade. Assim, podem-se entender como "vizinhos" para efeitos das normas do 
direito de vizinhança também aqueles que ocupam imóveis não contíguos, mas cuja 
interação faz surgir algum tipo de conflito que demande solução de direito. 
 
  O espírito das normas de vizinhança, nesse sentido, é, regra geral, impedir o 
uso anormal da propriedade. Como aponta ADRIANA MALUF38, o uso abusivo abrange 
tanto o ato ilícito quanto o uso em desacordo com a finalidade econômica e social, a boa-fé 
e os bons costumes. Aponta também a ilustre doutrinadora que para constatar se o uso é 
abusivo é necessário "verificar a extensão do dano ou incômodo causado, ponderando se 
em face das circunstâncias encontra-se ou não diante do limite do tolerável". 
 
  Outra questão que se faz presente nas discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais relacionadas às limitações urbanas ao direito de propriedade, no tocante ao 
meio ambiente urbano, é a situação de região ocupada por indústrias ou outras atividades 
que geram alguma espécie de poluição (inclusive sonora) ou insalubridade e que, 
posteriormente, recebe ocupação por populações que ali estabelecem sua residência. Tais 
situações geram contendas judiciais. Os moradores e o Ministério Público, na defesa dos 
interesses difusos e coletivos, ingressam com ações judiciais buscando a compensação por 
danos ambientais e ordens no sentido de fazer cessar ou restringir as atividades praticadas 
pela indústria ou outra atividade pré-instalada no local. 
 
  Destaca-se, nesse contexto, a teoria da pré-ocupação, de acordo com a qual 
aquele que chegou posteriormente não poderia exigir do vizinho pré-ocupante a 
                                                 
37 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
38 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
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conformação do uso de sua propriedade. Como explica ADRIANA MALUF39: por meio 
dessa teoria, "não teria direito a reclamar quem construísse nas proximidades de 
estabelecimentos barulhentos ou perigosos, pois basicamente quem primeiro instala num 
determinado local acaba, de certo modo, estabelecendo a sua destinação". No entanto, a 
mesma ilustre jurista ressalta a impossibilidade de se garantir caráter absoluto à pré-
ocupação, em razão da necessidade de valorização da dignidade da pessoa humana, da 
supremacia da vida e da integridade do cidadão. 
 
  Dentre as normas do direito de vizinhança, destaca-se também a importância 
das normas que regem o condomínio edilício, regulado pelos artigos 1.331 e seguintes do 
Código Civil. Os dispositivos do código elencam diversas normas que estabelecem direitos 
e obrigações aos condôminos e disciplina a utilização das áreas exclusivas e comuns, 
vinculando seu uso ao bem-estar da coletividade dos condôminos. Separam-se as áreas de 
propriedade exclusiva das áreas de propriedade comum e impõem-se normas para o uso de 
cada uma das áreas. A propriedade das áreas exclusivas sofre também limitação do seu 
exercício, uma vez que deve conformar-se ao bem-estar e à segurança da coletividade dos 
condôminos. 
 
  Aponta ADRIANA MALUF40 que o condomínio é importante limitação ao 
direito de propriedade e que nele a utilização da propriedade atende aos mesmos preceitos 
das relações de vizinhança. Destaca DABUS MALUF, em realce à importância dos 
condomínios edilícios, que atualmente cerca de 20% da população brasileira vive em 
condomínios. Esse número tende a crescer continuamente, em razão da escassez crescente 
do solo nas cidades de grande urbanização. 
 

                                                 
39 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
40 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
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3.4.3. Direito de construir 
 
  O processo histórico que conduziu o direito de propriedade aos seus 
contornos atuais também consolidou a separação entre o direito de propriedade e o direito 
de construir. A constatação da existência do direito de propriedade não presume, 
hodiernamente, a existência do direito de construir. O direito de construir passa a ser 
definido como direito que pode ou não ser criado pelo Estado ao proprietário, de acordo 
com os interesses da coletividade. 
 
  RICARDO LIRA41 o define como "concessão da municipalidade" e ressalta 
que o direito de construir "não existe mais como direito inerente à propriedade". A 
edificabilidade não está prevista desde o início, mas necessita de ato administrativo que a 
gere, o qual é ato constitutivo. 
 
  Apesar de destacado como direito autônomo, à parte do direito de 
propriedade, dele não se desvincula totalmente, primeiramente em razão de sua 
importância para a satisfação das necessidades humanas. Nesse sentido, pertinente a 
observação de ADRIANA MALUF42 de que o direito de construir visa à "proteção da 
intimidade do lar de cada cidadão" e deve-se "fazer prevalecer a função social da própria 
cidade, locus onde irá se desenvolver o ente humano”. Desse modo, a liberdade de 
construir é subordinada ao interesse público. 
 
  Dentre as normas previstas pelo Código Civil para a conformação do direito 
de construir, apontam-se como exemplos a do artigo 1.301, que aponta distância mínima 
para construção de janelas em relação ao terreno vizinho, definindo-a como um metro e 
meio do terreno contíguo, exceto em caso de simples “abertura para luz ou ventilação, não 

                                                 
41 LIRA, Ricardo Pereira, Elementos de Direito Urbanístico, Rio de Janeiro, Renovar: 1997. 
42 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 



34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de 
dois metros de altura de cada piso”. 
 
  As normas previstas pelo código chegam a apontar solução a questões 
cotidianas como a possibilidade de dois vizinhos compartilharem a mesma parede divisória 
entre seus terrenos (artigo 1.304 do Código Civil) e a disciplina de como a podem utilizar 
para suportar suas construções e de que modo se compartilham as despesas. 
  
  O direito de construir, além da notória relação com as normas de vizinhança, 
exemplificada nos dispositivos retro apontados, também tem sua conformação urbana feita 
em sintonia com os interesses do ordenamento das cidades, por meio dos planos 
urbanísticos. Nestes, estabelece o Poder Público o chamado coeficiente de aproveitamento: 
limite máximo até o qual o proprietário pode edificar e estabelecido em função do 
direcionamento do desenvolvimento da cidade e dos usos do solo que se pretende estimular 
em cada zona. 
 
  É possível ao Poder Público permitir ao particular a construção acima do 
coeficiente básico de aproveitamento, por meio da  outorga onerosa, mecanismo por meio 
do qual se vende ao particular o direito de construir acima do coeficiente básico, mediante 
pagamento. No município de São Paulo, os recursos da outorga onerosa são direcionados 
para o Fundo Municipal de Urbanização – FUNDURB – e utilizados em projetos 
urbanísticos municipais. 
 
  O artigo 34 do Estatuto da Cidade (Lei 10257/2001) permite a emissão dos 
Certificados de Potencial Adicional de Construção, os CEPAC, contrapartida pecuniária do 
particular à outorga onerosa do direito de construir. Tratam-se de títulos que podem ser 
negociados. 
 
  As chamadas Operações Urbanas Consorciadas utilizam os CEPAC como 
meio de operacionalização de transformações urbanísticas em grandes áreas, de modo que 



35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a venda de tais títulos possibilita obtenção ou importante complementação de recursos. Por 
meio de lei autorizadora, é realizada a emissão de CEPAC’s, os quais podem ser 
negociados e geram receitas, as quais são direcionadas para fundos específicos e devem ser 
utilizados no âmbito da própria Operação Urbana Consorciada. 
 
  A separação entre o direito de construir e o direito de propriedade não 
apenas possibilita a limitação do potencial construtivo, mas permite o estabelecimento de 
limitações positivas, no sentido de compelir o proprietário a edificar e, dessa forma, evitar 
a existência de propriedades ociosas ou subutilizadas, as quais descumprem sua função 
social. 
 
  Dessa forma, estabelece-se a edificação compulsória, prevista no artigo 4º, i, 
5º, e no artigo 42, I, do Estatuto da Cidade, facultando ao plano diretor determinar o 
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação 
da referida obrigação. Conforme o § 1º do artigo 5º do Estatuto da Cidade, considera-se 
subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano 
diretor ou em legislação dele decorrente. 
 
  Alerta DABUS MALUF43, no entanto, que muitas vezes os proprietários 
não conseguem edificar seus terrenos por causa das restrições do próprio Poder Público, 
como a Lei de Zoneamento da Cidade de São Paulo e a Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano, que impuseram tantas limitações para a aprovação de um loteamento que 
inviabilizam economicamente a promoção do uso do solo. 
 
  Cabe, porém, sob outro prisma, apontar o alerta de RICARDO LIRA44, que 
ressalta o fenômeno da periferização, por meio do qual a população é empurrada aos 
                                                 
43 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o novo código civil 
de 2002 e com o Estatuto da Cidade, 3. ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
 
44 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico, Rio de Janeiro, Renovar: 1997. 
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bairros mais distantes e mais carentes de infraestrutura, o que se deve em grande medida à 
especulação imobiliária. 
 
  RICARDO LIRA45 aponta a nocividade da atividade especulativa, por meio 
da qual o "dono do solo, utilizando de sua faculdade de não uso, institui banco de terras em 
seu benefício, aguardando o momento" para vender por melhor preço, o que, no 
entendimento do ilustre doutrinador, se constituiria em verdadeiro locupletamento dos 
investimentos públicos em infraestrutura na região onde se localiza o imóvel do 
especulador. 
 

3.4.4. Servidões urbanas 
 
  Retomando a classificação construída por JOSÉ AFONSO DA SILVA46, as 
servidões constituem a categoria de limitações que atingem o caractere de exclusividade do 
direito de propriedade, impondo um ônus ao imóvel serviente em relação ao imóvel 
dominante. 
 
  ADRIANA MALUF47, citando MOREIRA ALVES, aponta que, em Roma, 
as servidões urbanas eram conexas às necessidades citadinas e visavam beneficiar um 
imóvel construído. 
 
  A doutrinadora elenca com princípios basilares da servidão: serve apenas à 
coisa - não é pessoal (é propter rem); não se pode de uma servidão constituir outra; as 
propriedades devem ser vizinhas; tem o objetivo precípuo de correção das desigualdades 
naturais decorrentes de prédios vizinhos ou próximos. 
 

                                                 
45 LIRA, Ricardo Pereira. Op. cit. 
46 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª ed. rev. atual., Malheiros: 2013 
47 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
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  Finalmente, aponta que o instrumento também pode ser utilizado no seio de 
projetos urbanísticos, constituindo-se verdadeira servidão urbanística, impondo um ônus 
real a um imóvel particular ou público. 
 

3.4.5. Tombamento 
 
  O tombamento é a modalidade de limitação ao direito de propriedade 
regulada pelo Decreto-lei 25/1.937, que busca proteger o patrimônio histórico e artístico 
nacional por meio da imposição ao proprietário de restrições ao caráter absoluto da 
propriedade, utilizando a terminologia de JOSÉ AFONSO DA SILVA48. 
 
  Define o artigo 1º do Decreto-lei 25/1.937 o patrimônio histórico e artístico 
nacional como “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico". 
 
  Importante questão a ser respondida consiste na indagação de se o 
tombamento é ato administrativo vinculado ou discricionário. Caso se trate de ato 
vinculado, constatando-se a presença de situação objetiva de bem de enorme interesse à 
memória histórica ou de grande valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, 
caberia ao Poder Público tão somente dar cumprimento ao dever de tombamento. 
 Caso se trate de ato administrativo discricionário, ao contrário, não haveria uma 
situação de tombamento obrigatório do bem, mas uma faculdade a ser exercitada pelo 
Poder Público. 
 

                                                 
48 SILVA, José Afonso da. Op. cit. 
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  A doutrina majoritária aponta tratar-se de ato administrativo 
discricionário49. Como aponta ADRIANA MALUF50, esta é a posição de MARIA 
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, para quem o tombamento é ato discricionário, “pois 
havendo dois valores em conflito a administração há que zelar pela conservação daquele 
que de forma mais intensa afete os interesses da coletividade”. 
 
  Tal conclusão se justifica não apenas porque o próprio ato de definir o grau 
de importância histórica ou cultural de um bem envolve considerável grau de 
subjetividade, mas também por razões práticas. De fato, é limitado o Poder Público em sua 
capacidade de analisar, decidir, fiscalizar e dispor de recursos necessários para a efetivação 
do tombamento de todo e qualquer bem de interesse histórico ou cultural, de modo que 
necessário optar por quais bens proteger. 
 
  ADRIANA MALUF51, ao tratar do tombamento, como tutela do patrimônio 
histórico e artístico, em restrição parcial ao direito de propriedade, aponta tratar-se de um 
procedimento administrativo, uma vez serem necessários vários atos para lhe conferirem 
validade. Trata-se de uma declaração pelo Poder Público que confere ao bem 
imodificabilidade e preservabilidade. 
 
  Aponta ODETE MEDAUAR52 que o particular é constrangido à proteção 
do bem tombado por meio da imposição de sanções em caso de descumprimento, as quais 
incluem multas, demolição do que foi edificado irregularmente e possibilidade de embargo 
da obra, por meio de Ação Civil Pública. 
 

                                                 
49 ASSUMPÇÃO ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. O tombamento como instrumento de proteção 
ao patrimônio cultural, disponível em 
http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/69/67, acessado em 08/06/2014. 
 
50 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
51 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
52 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 4ª ed. atual. e ampl., RT: 2000. 



39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ADRIANA MALUF53 destaca que é possível ao Município tombar prédio 
do Estado ou da União, uma vez que, ao contrário do que ocorre com a desapropriação 
(artigo 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 3.365/4154), não há qualquer vedação para que o ente 
municipal tombe bem pertencente a um Estado ou este tombe bem da União. 
 
  Aponta ODETE MEDAUAR55 a existência de três modos tombamento. 
Pode ser feito de ofício, por determinação do Presidente do IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) quando tiver por objeto bens públicos; 
voluntário, quando se tratar de bem privado e houver concordância do proprietário; ou 
compulsório, por meio de processo administrativo que se inicia pela notificação do 
proprietário e conclui-se com a prolação de decisão pelo Conselho do órgão competente, se 
houver impugnação por parte do proprietário. 
 

3.4.6. Zoneamento 
 
  Dentre as mais importantes restrições ao direito de propriedade encontram-
se aquelas pertinentes às leis de zoneamento, as quais definem as áreas da cidade que 
deverão ser adensadas para certos objetivos, de modo a ordenar a ocupação da cidade e o 
uso do solo. 
 

                                                 
53 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
54 DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941: Art. 1o  A desapropriação por utilidade pública 
regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional. 
(...) Art. 2o  Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, 
pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 
        § 1o  A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização 
resultar prejuizo patrimonial do proprietário do solo. 
        § 2o  Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser 
desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá 
preceder autorização legislativa. 
55 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 4ª ed. atual. e ampl., RT: 2000. 
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  Para ADRIANA MALUF56, o zoneamento é importante limite à edificação 
na propriedade urbana e aponta a necessidade de que o zoneamento seja realizado como 
consequência do planejamento urbano. Categoriza, ainda, o zoneamento em três grandes 
grupos de áreas definidas. O primeiro deles consiste na definição de áreas para uso 
residencial, que podem incluir uso unifamiliar, multifamiliar ou conjunto residencial. Em 
seguida, definem-se áreas de uso comercial, incluídos comércio varejista de âmbito local, 
varejista diversificado e serviços. Por fim, pode haver áreas definidas para uso industrial e 
usos especiais, como chácaras ou clubes de campo. 
 
  ADRIANA MALUF57 apresenta como interessante exemplo de ápice da 
política de urbanismo que se vale de regulamentos de zoneamento das cidades as chamadas 
“cidades-jardins”, as quais, “planejadas por Garnier e Ebenezer Howard, apresentavam-se 
rigorosamente zonificadas, separando os setores industriais (implantados junto ao rio, à 
ferrovia e à rodovia) e hospitalares do resto da cidade”. Destaca que “o pensamento de 
Howard (1850-1928) introduziu no mundo a essência da cidade-jardim definida como “um 
agrupamento humano equilibrado, usufruindo das vantagens do campo e da cidade 
evitando a deficiência de ambos”58. 
 
  O conceito de cidades jardins guiou a urbanização de bairros nobres de São 
Paulo, inspirada pelo modelo europeu. Os contornos especiais de urbanização desses 
bairros os fizeram inserir-se de modo especial no zoneamento da cidade de São Paulo, o 
que gerou críticas de que se trataria de uma elitização das políticas de urbanização e 
zoneamento. 
 
  Apesar da dificuldade de implementação urbanização ideal em todas as 
áreas da cidade, entendemos que o formato dos bairros construídos a partir do modelo de 
                                                 
56 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
57 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
 
58 HOWARD, Ebenezer. Cidades: jardins de amanhã, 2. ed., São Paulo, Hucitec e Anna Blum, 2002, p. 39., 
apud  MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit. 
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cidades-jardins pode ser utilizado como inspiração do modo como se deve buscar construir 
e ordenar a cidade, viabilizando condições de habitabilidade física e psiquicamente 
saudáveis. 
 

3.4.7. Desapropriações urbanísticas 
 
  O último dos instrumentos aqui analisados para a imposição de limitações 
urbanísticas ao direito de propriedade é a denominada desapropriação urbanística. 
 
  As desapropriações, novamente utilizando a classificação de JOSÉ 
AFONSO DA SILVA59, limitam o caractere de perpetuidade da propriedade. 
 
  De início, cabe destacar a existência de três situações que ensejam a 
possibilidade de desapropriação: (i) por utilidade pública ou interesse social, possibilitada 
pelo Decreto-Lei 3.365/41); (ii) para fins de reforma agrária (art. 184, CF), no caso se 
imóvel rural; e (iii) imóveis urbanos que não atendam à sua função social, a chamada 
desapropriação-sanção, prevista pelo art. 182, §4º, III, CF e art. 8º do Estatuto da Cidade. 
 
  A desapropriação-sanção prevê indenização por meio de títulos da dívida 
pública e não remunera lucros cessantes, como aponta EDILSON PEREIRA NOBRE 
JÚNIOR60. 
 
  Em qualquer das situações, após a desapropriação, o Poder Público deve dar 
adequado aproveitamento ao bem, sob pena de retrocessão, para evitar desvio de finalidade 
(favorecimento de terceiros com a desapropriação do bem)61. 
 
                                                 
59 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª ed. rev. atual., Malheiros: 2013 
 
60 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para Fins de Reforma Urbana, Revista dos Tribunais 
– RT 799/52, maio/2002. 
 
61 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Op. cit. 
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  A desapropriação urbanística, prevista como instrumento de ordenação das 
cidades pelo art. 4º da 10.257/200162, difere-se em diversos aspectos da desapropriação-
sanção, prevista pelo art. 8º da referida lei (Estatuto da Cidade). Aponta SCHIRATO a 
existência de diversas diferenças entre desapropriação-sanção e desapropriação urbanística, 
as quais podem ser visualizadas no quadro-síntese a seguir: 
 

DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO DESAPROPRIAÇÃO 
URBANÍSTICA 

Sanção de ato ilícito / uso irregular. Necessidade ou utilidade pública: todas 
as formas de desapropriação. 

Indenização posterior. Prévia indenização. 
Títulos da dívida municipal, 
resgatáveis em até 10 anos (§ 1º do art. 
8º do Estatuto da Cidade). 

Indenização em dinheiro. 

Recai sobre um ou poucos imóveis 
específicos. 

Atinge a diversos imóveis e visa 
efetivar planos urbanísticos. 

Art. 182, §4º, III, CF e art. 8º do 
Estatuto da Cidade. 

Art. 4º Estatuto da Cidade e art. 5º, i, 
do Decreto 3.365/194163. 

 
 
  Diferenças detectam-se também quando se compara a desapropriação para 
fins urbanísticos com aquela tradicional: i) não atinge bem específico, mas "genericamente, 
áreas delineadas num plano urbanístico", ii) abrange grandes extensões territoriais e afeta 
                                                 
62 Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) - Art. 4º: Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 
instrumentos: 
(...) V – institutos jurídicos e políticos: a) desapropriação; 
 
63 Decreto-lei 3.365/41 (Lei das Desapropriações):  
Art. 5o  Consideram-se casos de utilidade pública: 
(...) i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de 
urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, 
higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;       (Redação dada pela Lei nº 9.785, 
de 1999) 
 



43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muitos particulares, pelo que MARCELO INDA ZERBES64 afirma ter a Administração 
Pública a "necessidade de agir rapidamente no sentido de determinar, com antecedência, os 
projetos de urbanização (ou reurbanização) que serão feitos". 
 
  Assim, como aduz SCHIRATO65, as desapropriações urbanísticas são as 
previstas pelo art. 4º da 10.257/200166 (Estatuto da Cidade) e utilizam todas as formas de 
desapropriação, não apenas a desapropriação-sanção.  SCHIRATO67, utilizando definição 
Alexandre Santos de Aragão, aponta a desapropriação urbanística como aquela “provida, 
geralmente por Municípios, para instalar núcleos urbanos ou para renovar os já existentes” 
e aponta a “necessidade de obediência às determinações constantes dos planos urbanísticos 
editados e aprovados de acordo com o ordenamento jurídico vigente”. 
 
  E citando, Hely Lopes Meirelles, define-a como “toda aquela que se decreta 
por necessidade ou utilidade pública, mas visando à formação de um novo núcleo urbano 
ou à reurbanização de uma cidade ou de um bairro envelhecido ou inadequado para sua 
nova destinação”. 
 
  Como objeto da desapropriação urbanística, aponta EDILSON PEREIRA 
NOBRE JÚNIOR68 que a medida incide exclusivamente sobre o solo "urbano, excluindo-
se o rural, conforme definição constante do art. 4º, I, da Lei 8.629/1993". 
 
                                                 
64  
ZERBES, Marcelo Inda. Desapropriação e Aspectos Gerais da Intervenção do Estado na Propriedade 
Privada, Revista Síntese de Direito Imobiliário, Ano III, nº 14, Mar-Abr 2013. 
 65 SCHIRATO, Vitor Rhein. A Ressurreição da Desapropriação para Fins Urbanísticos, Boletim de Direito 
Administrativo nº 8/2012. 
66 Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) - Art. 4º: Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 
instrumentos: 
(...) V – institutos jurídicos e políticos: a) desapropriação; 
 67 SCHIRATO, Vitor Rhein. Op. cit. 
68 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para Fins de Reforma Urbana, Revista dos Tribunais 
– RT 799/52, maio/2002. 
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  Consiste, assim, a desapropriação urbanística, em ferramenta para execução 
do Plano Diretor e com este deve ser formal e materialmente compatível.  
 

3.5. Conclusões sobre as limitações ao direito de propriedade 
 
  A análise aqui realizada permite concluir que as limitações ao direito de 
propriedade acompanharam a evolução do próprio conceito de propriedade, moldado pela 
necessidade de atingimento da sua função social, a qual, no seio do direito urbanístico, 
amolda-se como função social da própria cidade, locus de desenvolvimento do ser humano 
visando ao seu bem-estar e realização de suas potencialidades. 
 
  Conclui-se, finalmente, haver no ordenamento jurídico brasileiro diversos 
instrumentos de limitação ao direito de propriedade, conformando seu exercício à 
valorização da pessoa humana. Tais instrumentos, embora passíveis de aprimoramentos, 
permitem ao operador do direito e ao Poder Judiciário, se corretamente utilizados, atuarem 
no sentido da configuração de um meio ambiente urbano mais saudável, equilibrado e 
adequado à convivência humana. 
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4. O direito de superfície como instrumento útil para flexibilização do 
uso do solo e atendimento da função social da propriedade 

 
  O direito de superfície é importante instrumento para a maximização da 
eficiência do uso do solo, uma vez que amplia e flexibiliza as possibilidades de utilização 
do solo, ao permitir a criação de um direito real àquele que não é o proprietário do solo. 
 
  Importa o estudo ao presente trabalho, uma vez que o incentivo à utilização 
desse instituto jurídico de suma importância, porém ainda pouco conhecido do público 
leigo, pode servir ao melhor aproveitamento do solo, controle da especulação imobiliária e 
atendimento da função social da propriedade. 
 

4.1. Conceito de superfície 
 
  O conceito de direito de superfície está contido no artigo 1.369 do Código 
]Civil. De acordo com a definição legal, "o proprietário pode conceder a outrem o direito 
de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura 
pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis". O Estatuto da Cidade, 
por seu turno, preleciona que "o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de 
superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura 
pública registrada no cartório de registro de imóveis". 
 
  MALUF e MONTEIRO69 mencionam a legal definição em sua obra, 
ressaltando que se trata de direito real, oponível erga omnes. De acordo com os autores, o 
Código Civil de 2002 "trouxe para o rol dos direitos reais o direito de superfície, 
resgatando um antigo instituto jurídico, conferindo-lhe nova roupagem, de natureza 
                                                 
69 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil, v. 3, direito 
das coisas, 43. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 
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sociológica, cujas origens estão na Constituição da República, que define a exigência dos 
fins sociais da propriedade". 
 
  LEMOS70, fazendo referência a José Guilherme Braga Teixeira, destaca que 
"a ideia básica da propriedade superficiária consiste na suspensão do efeito aquisitivo da 
acessão pelo tempo de duração do direito de superfície, permitindo a existência temporária 
de duas titularidades paralelas". 
 
  Explica que "o concedente, também chamado dominus soli, mantém a 
propriedade sobre o solo do imóvel, enquanto o concessionário ou superficiário torna-se 
titular em caráter resolúvel da construção ou plantação nele realizada ( ... ) ocorre dessa 
forma uma bifurcação da propriedade". 
 
  Ao fazer breve retrospectiva histórica, observa que "Nos períodos pré-
clássico e clássico romano vigorava a regra superfícies solo cedit". Lembra que o "Estado 
romano - e posteriormente os municípios e as associações religiosas em relação às suas 
terras - passou a conceder a particulares o arrendamento perpétuo ou de longo prazo de 
suas terras mediante o pagamento de um cánon anual denominado vectigal" e que, 
posteriormente, com a expansão do Império, o Estado buscou a facilitar a ocupação dos 
territórios. Criou o ius emphyteusis e o ius perpetuumi - da união de ambos, surgiu 
posteriormente a emphyteusis, cuja aplicação se estendeu às terras da cidade, das 
corporações e dos particulares em geral". 
 
  Esclarecem MALUF e MONTEIRO71 que "não se confunde com 
arrendamento, locação ou parceria, pois estes são direitos obrigacionais, e a superfície é 
direito real". 
 
                                                 
70 LEMOS, Patrícia Iglecias Faga, REINIG, Guilherme Henrique Lima, in 10 anos de vigência do Código 
Civil de 2002: estudos em homenagem ao professor Carlos Alberto Dabus Maluf, Cristiano Cassettari 
(coordenação), Rui Geraldo Camargo Viana (orientação),  São Paulo: Saraiva, 2011. 
71 Op. cit. 
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  O direito de superfície abre maiores possibilidades à exploração do solo, 
flexibilizando-a. Pertinente, nesse sentido, a observação de RICARDO LIRA72, de que 
"através do direito de superfície é possível negocialmente separar o direito de construir do 
direito de propriedade do solo, afastando a incidência da acessão, abrindo alternativas à 
utilização do solo".  
 
  Mostra-se criação jurídica interessante e muitíssimo útil, "constituindo 
propriedade separada superficiária) distinta da propriedade do solo", como completa o 
ilustre civilista. 
 

4.2. Importância do instituto 
 
  O direito de superfície amplia as possibilidades de exploração do solo, 
constituindo importante instrumento para melhor aproveitamento da propriedade. MALUF 
e MONTEIRO73 citam JOEL DIAS FIGUEIRA JR., para quem "esse novo instituto ( ... ) 
visa também solucionar e prevenir inúmeros conflitos, porquanto o Código Civil de 1916, 
até então, não oferecia qualquer regulamentação adequada nesse sentido, ficando as partes 
limitadas ao arrendamento, à locação ou à prática dissimulada (informal)". 
 
  VENOSA74 aponta as vantagens sobre a enfiteuse, destacando que "o  
objetivo é mais amplo que na enfiteuse, permitindo melhor utilização da coisa, 
pertencendo-lhe o solo, no qual pode ter interesse de exploração ou utilização do que dele 
for retirado". 
 

                                                 
72 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de direito urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 
73 Op. cit. 
 
74 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Direitos Reais, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2014. 
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  Destaca que "o Código Civil de 2002 aboliu novas enfiteuses, introduzindo 
o direito de superfície gratuito ou oneroso, vedada a modalidade perpétua (não se confunde 
com prazo indeterminado)". 
 
  A antiga enfiteuse, abolida pelo novo código, assemelhava-se ao direito de 
superfície por permitir que o senhor do solo transferisse a outrem a possibilidade de sua 
exploração, mediante o pagamento do foro ou laudêmio. Extinta essa espécie jurídica, o 
direito de superfície veio suprir essa demanda jurídica.  
 
  MALUF e MONTEIRO75 explicam que a superfície "surgiu da necessidade 
prática de se permitirem edificações sobre bens públicos, permanecendo o solo em poder 
do Estado". 
 
  LEMOS76 aponta com correção tratar-se de instituto "fundamental para 
solução de problemas de moradia" porque "flexibiliza a utilização da propriedade 
imobiliária, ao mesmo tempo em que garante maior permanência às posições jurídicas das 
partes". 
 
  RICARDO LIRA77 destaca que o instituto "ganha em significado quando, 
partindo de terras públicas, pode apresentar-se como instrumento valioso em uma política 
de regularização fundiária, sobretudo quando articulado com outros instrumentos, como 
usucapião especial urbana, que poderiam ser utilizados na titulação de áreas faveladas". 
 
  Aponta ainda que o direito de superfície como instituto que se vale da 
separação entre direito de propriedade e direito de construir, exatamente a mesma ideia 
utilizada pela concepção de solo criado ("a concepção strictu sensu de solo criado ( ... ) 
excesso de construção (piso utilizável) superior ao limite estabelecido pela aplicação do 
coeficiente de aproveitamento". 
                                                 
75 Op. cit. 
76 Op. cit. 
77 Op. cit. 
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  Nota-se, assim, que a doutrina acertadamente exalta a flexibilização e 
utilidade do direito de superfície, tornando mais versátil a exploração da propriedade 
urbana, de modo que, por meio de uma ficção jurídica, possibilita-se a um terceiro fazer 
cumprir a função social da propriedade, em situações nas quais o proprietário não tem 
interesse ou possibilidade dar destinação adequada ao imóvel. 
 
  LEMOS78 destaca ainda o aspecto ambiental do direito de superfície. Após 
chamar a atenção para a previsão do art. 225 da Constituição Federal, aborda a função 
socioambiental da propriedade, "cujo descumprimento não autoriza o esvaziamento da 
propriedade de seu conteúdo mínimo, sem indenização". 
 
  Afirma que "é possível impor ao proprietário comportamentos positivos, 
obrigação de fazer, bem como comportamentos negativos, obrigação de não fazer, o 
mesmo se aplica ao superficiário", concluindo com o alerta de que se sujeitam a tais 
obrigações "tanto o proprietário quanto o superficiário do bem socioambiental (...) ficam 
sujeitos". 
 
  O instituto traz interessantes possibilidades. MALUF e MONTEIRO79 
trazem interessante exemplo, demonstrando que o proprietário "que deseja investir na 
montagem e construção de uma fábrica pode por exemplo, permutar o uso do solo, 
temporariamente, mantendo a propriedade deste, com outra pessoa que possua terreno que 
atenda às necessidades". 
 
  Assim, no exemplo do ilustre professor da Universidade de São Paulo, pode 
"permutar o uso do solo de seu imóvel com o de um terreno Localizado na periferia da 
cidade, cujo proprietário tem interesse em construir um prédio de escritório". 
 
                                                 
78 Op. cit. 
79 Op. cit. 
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  Outro exemplo das possibilidades do instituto é dado por LEMOS80: "a 
municipalidade pode conceder o subsolo de uma praça para instalação de estacionamento 
público e parte da superfície para construções de restaurantes". 
 
  Nota-se tratar-se de interessante instituto, o qual maximiza o potencial de 
atendimento da função social da propriedade, permitindo maior flexibilidade ao 
proprietário do solo e àquele que, sem a propriedade do solo, deseja usufruir de 
propriedade de construção sobre o solo de terceiro. 
 

4.3. Superfície no direito brasileiro atual - CC 2002 e Estatuto da Cidade 
 
  Trataremos agora de alguns aspectos interessantes acerca da positivação do 
direito de superfície no direito brasileiro, suas características e as polêmicas relacionadas 
ao tratamento realizado em dois diplomas: o Código Civil e o Estatuto da Cidade. 
 

4.3.1. Polêmica sobre a derrogação do CC 2002 ref. direito superfície 
 
  O tratamento legal do direito de superfície é mais um exemplo de instituto 
jurídico cuja regulação tornou-se objeto de polêmicas após a entrada em vigor do Código 
Civil de 2002, considerando que o instituto já era regulado pelo Estatuto da Cidade, datado 
do ano de 2001. 
 
  Ao tratar do assunto, MAZZEI81 aponta o Enunciado 93 da I Jornada de 
Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, o qual afirma, acerca da 
interpretação do art. 1.369 do Código Civil, que "as normas previstas no Código Civil 
sobre direito de superfície não revogam as relativas a direito de superfície constantes do 
                                                 
80 Op. cit. 
81 MAZZEI, Rodrigo Reis. O direito de superfície no ordenamento jurídico brasileiro, Dissertação 
apresentada à Banca da PUC/SP, 2008, disponível em http://www.dominiopublico.gov.br. 
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Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) por ser instrumento de política de 
desenvolvimento urbano". 
 
  MAZZEI82 informa que, para a posição vencedora presente na referida I 
Jornada de Direito Civil, "não serão derrogadas ou ab-rogadas as normas relativas ao 
direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade com a vigência das normas inseridas 
no referido Código referentes ao mesmo direito, as quais entrarão em vigor em 11 de 
janeiro de 2003, pois se cuida de institutos com vocações diversas, destinados a regular 
situações jurídicas diferenciadas". 
 
  A posição divergente da conclusão vencedora, de acordo com o autor, teria 
defendido que "o direito de superfície, regulado pelos arts. 21 a 24 da Lei 10.257, de 10 de 
julho de 2001, Estatuto da Cidade, passará a ser disciplinado pelo novo Código Civil, no 
momento de sua entrada em vigor". 
 
  A questão é complexa e as antinomias entre leis especiais anteriores e o 
Código Civil já foram objeto de intensos debates na doutrina em diversas questões 
jurídicas. Interessante, nesse sentido, a conclusão de MAZZEI83 sobre a existência ou não 
de antinomia com relação ao direito de superfície. 
 
  Defende o autor que "existe um mega microssistema que norteia a função 
social da propriedade". Diz que "o direito de superfície é um dos instrumentos presentes 
neste conjunto de normas, sendo regulado por dois corpos legislativos que estão dentro do 
grupo de leis intercomunicantes e interdisciplinares que protegem a função social da 
propriedade" e que "ambos diplomas podem se comunicar, alimentando-se reciprocamente 
de normas para alcançar o mesmo fim: prestigio a função social da propriedade". 
 

                                                 
82 Op. cit. 
83 Op. cit. 
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  Entendemos interessante e concordamos com essa posição. Entendemos que 
o Estatuto da Cidade, como regra especial, deve ser analisado como tal, porém iluminado 
pelas regras do Código Civil de modo a complementar a interpretação de cada uma das 
situações jurídicas reguladas. 
 
  A seguir, transcreveremos interessante comparação realizada por MAZZEI84 
com relação às diferenças entre o Código Civil de 2002 e o Estatuto da Cidade no 
tratamento de alguns aspectos do direito de superfície. 
 
 

4.3.2. Estatuto da Cidade x CC 2002 – comparativo sobre o direito de 
superfície 

 
  O Estatuto da Cidade, ao regular o direito de superfície, o faz claramente 
com o viés de ordenação das cidades, ao passo que o Código Civil delimita o instituto com 
escopo mais amplo. 
 
  As distinções são diversas. Intentando demonstrá-las, entendemos pertinente 
o comparativo realizado por MAZZEI85 em sua obra, de modo que faremos aqui referência 
às suas conclusões. 
 
  Em primeiro, aponta o autor que o Estatuto da Cidade tem aplicação voltada 
ao solo urbano planificado (art. 21), ao passo que o Código Civil volta-se ao solo urbano e 
ao rural (art. 1.369). O diploma urbano permite concessão também por tempo 
indeterminado (art. 21), enquanto o diploma civil fala em "tempo determinado" (art. 
1.369). O Código Civil veda a utilização do subsolo e silencia acerca do espaço aéreo (§ 1º, 
artigo 21), ao passo que o Estatuto da Cidade permite sua utilização (Parágrafo primeiro do 
artigo 1.369). 
                                                 
84 Op. cit. 
85 Op. cit. 
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  Quanto ao pagamento dos tributos e encargos sobre a obra e área objeto da 
concessão, o Estatuto da Cidade atribui ao superficiário apenas de modo proporcional à sua 
efetiva utilização, salvo estipulação em contrário (§ 3º, artigo 21), enquanto o Código Civil 
atribui-lhe a obrigação de pagamento em sua totalidade (art. 1.371). 
 
  Diferença importante diz respeito à possibilidade de o concedente estipular 
pagamento pelo superficiário no caso de este transferir a terceiros o seu direito de 
superfície. O Estatuto da Cidade não traz qualquer vedação, ao passo que o Código Civil 
veda expressamente essa possibilidade (art. 1.372). 
 
  Com relação à extinção da superfície, o Estatuto da Cidade enuncia três 
hipóteses: advento do termo, descumprimento das obrigações contratuais pelo superficiário 
e desvio de destinação (art. 23 e § 1º do art. 24), ao passo que o Código Civil enuncia 
apenas a hipótese de extinção por desvio de destinação (art. 1.374) e, em caso de 
desapropriação, a partilha da indenização, na proporção do direito real de cada uma das 
partes (art. 1.376). 
 
  Outra diferença apontada por MAZZEI é que, no tocante às benfeitorias, o 
Estatuto da Cidade prevê que, no caso de reversão, serão agregadas ao patrimônio do 
proprietário (art. 24, caput). Já o Código Civil não dá solução a essa questão (art. 
1.375). 
 
  Diferem os diplomas também com relação à admissão de constituição de 
hipoteca sobre o direito de superfície. O Estatuto da Cidade não prevê essa possibilidade, 
enquanto o Código Civil dispõe sobre a possibilidade de formalização de hipoteca sobre a 
propriedade superficiária (art. 1.473). 
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4.4. Aspectos do tratamento jurídico do direito de superfície 
 

4.4.1. Direito real e exceção à acessão 
 
  Interessante, de início, apontar a reflexão sobre a natureza jurídica do direito 
de superfície, resultando importantes consequências. MALUF e MONTEIRO86 apontam 
tratar-se de exceção à regra superficies solo cedit, operando-se a "suspensão dos efeitos da 
acessão, quando se terá a superfície temporária, ou interrupção dos efeitos da acessão, na 
superfície perpétua". 
 
  MALUF e MONTEIRO87 alerta que se trata de direito real e o Código Civil 
"trouxe para o rol dos direitos reais o direito de superfície, resgatando um antigo instituto 
jurídico, conferindo-lhe nova roupagem, de natureza sociológica, cujas origens estão na 
Constituição da República, que define a exigência dos fins sociais da propriedade". 
Tratando-se de direito real, portanto, será oponível erga omnes. 
 

4.4.2. Constituição gratuita ou onerosa 
 
  O direito de superfície pode ser estipulado de modo gratuito ou oneroso, por 
expressa previsão legal. A possibilidade de estipulação onerosa se coaduna com o escopo 
de dar cumprimento à função social da propriedade, uma vez que permite ao proprietário 
unir seu interesse ao escopo social da destinação do bem.  
 
  De fato, o artigo 1.370 claramente prevê que a concessão da superfície será 
gratuita ou onerosa; se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só 
vez ou em parcelas. 
 
                                                 
86 Op. cit. 
87 Op. cit. 
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  MALUF e MONTEIRO88 aponta a importância de que a onerosidade ou não 
seja devidamente estipulada na constituição da superfície. Alerta que a "cláusula versando 
sobre o disposto neste artigo" é "elemento imprescindível para sua validade". 
 

4.4.3. Subsolo e espaço aéreo 
 
  O Parágrafo único do artigo 1.369 do Código Civil expressamente prevê que 
"o direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da 
concessão". Já  o Estatuto da Cidade, em seu art. 21, § 1º, fixa 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". 
 
  Portanto, como já apontado em tópico anterior, há antinomia entre as 
regulações do diploma civil e do estatuto urbano. Nesse sentido, importante o conselho 
encontrado em MALUF e MONTEIRO89, no sentido de ser "aconselhável que as partes 
definam previamente a possibilidade proibição do uso do subsolo". 
 
  Quanto à utilização do espaço aéreo, apesar da omissão do Parágrafo único, 
consideram os referidos doutrinadores que "considerando a intenção do legislador, haverá 
que ser permitida integralmente dentro dos limites definidos no contrato", "em sintonia 
com o objeto da concessão". 
 

4.4.4. Duração 
 
  Outra divergência importante entre a previsão do Estatuto da Cidade e a do 
Código Civil, também já apontada em tópico anterior, é a questão da necessidade ou não 
de limitação temporal na estipulação do direito de superfície. 
                                                 
88 Op. cit. 
89 Op. cit. 
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  O Código Civil prevê, no art. 1.369, que "o proprietário pode conceder a 
outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, 
mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis". 
 
  Já o Estatuto da Cidade, no art. 21, determina que "o proprietário urbano 
poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou 
indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis". 
 
  O Código Civil Português, no artigo 1.524, permite a constituição de 
superfície "perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de nele fazer; ou 
manter plantações" e, ao regular os encargos do superficiário e do proprietário, no artigo 
1.530, permite "convencionar-se, a titulo de preço, que o superficiário pague uma única 
prestação ou pague certa prestação anual, perpétua ou temporária". 
 
  A Lei do Solo da Espanha, no art. 40, 2, estabelece que o direito de 
superfície não poderá exceder noventa e nove anos, podendo-se constituir de modo gratuito 
ou oneroso e, neste caso, por meio do pagamento de uma soma de uma só vez ou um valor 
periódico. 
 
  MALUF e MONTEIRO90 explicam que o direito de superfície "pode ser 
temporário ou perpétuo, mas o Código Civil de 2002 só admite sua constituição por tempo 
determinado (art. 1.369, caput)". 
 
 
 
 

                                                 
90 Op. cit. 
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4.4.5. Inadimplemento 
 
  O inadimplemento das obrigações do superficiário e suas consequências são 
tratados no art. 1.374 do Código Civil e no art. 23 do Estatuto da Cidade. O art. 1.374 do 
Código Civil estabelece que "antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o 
superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida". 
 
  O Estatuto da Cidade, por seu turno, no art. 23, determina que "extingue-se 
o direito de superfície: I - pelo advento do termo; 11 - pelo descumprimento das obrigações 
contratuais assumidas pelo superficiário". 
 
  A título de curiosidade, o Código Civil Português, no art. artigo 31, 2, prevê 
que a mora do superficiário no pagamento das prestações anuais pactuadas possibilita ao 
proprietário "exigir o triplo das prestações em divida". 
 
  VENOSA91 aponta que a "falta de pagamento do cânon é motivo de 
rescisão", mas "é dado ao superficiário purgar a mora". 
 
 

4.4.6. Tributos e encargos 
 
  No tocante aos tributos e encargos incidentes sobre o imóvel objeto da 
superfície, regula o Código Civil, no art. 1.371, que "O superficiário responderá pelos 
encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel".  Tratam-se das obrigações propter rem. 
 
  O Estatuto da Cidade, no entanto, no artigo art. 21, § 3º, estabelece que "O 
superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a 

                                                 
91 Op. cit. 
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propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação 
efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de 
superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo". 
 
  MALUF e MONTEIRO92 apontam, interpretando tais dispositivos, que a 
obrigação pelos encargos é preceito normativo, de modo que "deverá ser suportado pelo 
superficiário, independentemente de previsão expressa no contrato de concessão". 
 

4.4.7. Transferência 
 
  A transferência do direito de superfície a terceiros é perfeitamente possível e 
a lei não faz qualquer ressalva à sua concretização. O artigo 1.372 do Código Civil prevê 
que o direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos 
seus herdeiros. 
 
  De fato, a disponibilidade desse direito é característica imprescindível à 
viabilização de sua utilização e difusão como instrumento de flexibilização da utilização da 
propriedade urbana, uma vez que vedar a transferência tornaria financeiramente menos 
atrativa sua aquisição por via onerosa. 
 
  A única vedação legal é ao pagamento de valor, pelo superficiário, ao 
proprietário-concedente quando da transferência do direito de superfície. Ou seja, o que a 
lei faz é vedar situação que seria semelhante ao pagamento do laudêmio, considerando a 
extinção das enfiteuses pelo Código Civil de 2002. 
 
  A vedação ao "laudêmio" se encontra inserta no Parágrafo único do artigo 
1.372, de acordo com o qual "não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, 
qualquer pagamento pela transferência". 
                                                 
92 Op. cit. 
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  Para VENOSA93, no entanto, "esta proibição não é mencionada no Estatuto 
da Cidade e pode dar margem à interpretação de que não se aplica às concessões de 
superfície urbana". Defende, entretanto, o ilustríssimo doutrinador que "essa restrição deve 
prevalecer em qualquer caso, pois o Código Civil deve ser empregado supletivamente no 
que for omissa a lei especial". 
 
  Desse modo, o direito de superfície pode ser transferido, onerosa ou 
gratuitamente, a terceiros, pelo superficiário, porém vedada a estipulação de qualquer 
pagamento ao proprietário-concedente pela transferência. 
 

4.4.8. Direito de preferência 
 
  A transferência do direito de superfície sujeita-se ao direito de preferência 
do proprietário-concedente. De acordo com o artigo 1.373 do Código Civil, "em caso de 
alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem 
direito de preferência, em igualdade de condições. 
 
  Pertinente a observação de VENOSA94 de que "a preempção ou preferência, 
nesse instituto, traduz-se tendência natural de extinção de direito real sobre coisa alheia" 
para "consolidar a propriedade em um único titular". 
 
  De fato, faz sentido que a lei estimule que eventual transferência da 
superfície seja feita pelo superficiário ao proprietário-concedente porque, desse modo, a 
superfície e a propriedade do solo se consolidam na mesma pessoa.  
 
 

                                                 
93 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Direitos Reais, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2014. 
94 Op. cit. 
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4.4.9. Possibilidade de usucapião de direito de superfície 
 
  Interessante é a reflexão acerca da possibilidade de usucapião do direito de 
superfície. Tratando-se de direito real, haveria a possibilidade de o possuidor que não é 
titular da superfície, mas apenas a posse do prédio objeto da superfície constituída, 
preenchidos os requisitos típicos para usucapião de bens imóveis, obter a para si a 
superfície? 
 
  Para MALUF e MONTEIRO95, "em tese, é juridicamente possível, desde 
que comprovados os seus requisitos específicos". No entanto, afirma também, citando 
JOSÉ GUILHERME BRAGA TEIXEIRA, que, ao menos no caso da usucapião 
extraordinária (sem justo título e boa fé), dois aspectos "praticamente a obstam". 
 
  O primeiro o: o primeiro obstáculo diz respeito ao "efeito aquisitivo da 
acessão, por força do qual a construção ou plantação feitas no solo ao dono deste passam a 
pertencer (o que somente o direito de superfície concedido pelo dono do solo poderia 
impedir)". O segundo aspecto "se prende ao evento de que o usucapiente adquiria, no 
mesmo prazo, a propriedade do imóvel". 
 
  Já a usucapião ordinária (com justo título e boa fé) seria "possível, desde 
que haja conservado a posse na qualidade de superficiário, demonstrando ser portador de 
boa-fé".  
 
 
 
 
 

                                                 
95 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil, v. 3, direito 
das coisas, 43. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 
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4.4.10. Indenização por desapropriação 
 
  A extinção do direito de superfície também pode decorrer de desapropriação 
pelo Poder Público, situação em que a propriedade do solo fatalmente também será objeto 
de desapropriação. 
 
  Resta, portanto, apurar, por meio de uma perícia, o valor devido a cada um, 
proprietário e superficiário, a fim de indenizar-lhes respectivamente o direito de superfície 
e o direito de propriedade do solo. 
 
  De fato, o artigo 1.376 do Código Civil determina que "no caso de extinção 
do direito de superfície em conseqüência de desapropriação, a indenização cabe ao 
proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um". 
 
  Ressalta VENOSA96, no tocante às benfeitorias, que "se as benfeitorias 
pertencerem integralmente ao superficiário, a ele caberá seu respectivo valor". 
 

4.4.11. Extinção da superfície 
 
  A extinção do direito de superfície é regulada no art. 1.375 do Código Civil. 
De acordo com referido dispositivo, "extinta a concessão, o proprietário passará a ter a 
propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de 
indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário". 
 
  O modo de extinção da superfície esperado pelo superficiário e pelo 
proprietário do solo é o termo final, o alcance do prazo pactuado em sua constituição. No 
entanto, como o Estatuto da Cidade permite a constituição de superfície por tempo 

                                                 
96 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Direitos Reais, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2014. 
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indeterminado, necessário esclarecer de que modo a superfície assim constituída poderia 
ser extinta. 
 
  O mesmo quando, constituída a superfície por tempo determinado, prorroga-
se por tempo indeterminado pela ausência de manifestação das partes após o termo final. 
De acordo com VENOSA97, "a melhor solução é entender que no silêncio das partes o 
contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, assim como o direito real". Nessa 
situação, de acordo com o autor, "haverá a necessidade de notificação para a extinção do 
negócio, com prazo razoável, segundo as circunstâncias". 
 
  Nos termos do art. 1.374, é possível ainda que a superfície se extinga antes 
de atingido o termo final, "se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para 
que foi concedida". 
 
  A título de comparação, o artigo 41 da Lei do Solo da Espanha determina 
que "El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la 
ordenación territorial v urbanística en el plazo previsto en el título de constitución y, en 
todo caso, por el transcurso".  
 
  Finalmente, ressalta-se que, nos termos do já referido art. 1.375, com a 
extinção da superfície, a propriedade da edificação se consolida com o proprietário do solo, 
que "passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, 
independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário". 
 
 
 
   

                                                 
97 Op. cit. 
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4.5. Considerações finais sobre o direito de superfície 
 
  O direito de superfície cumpre papel importante no sentido de flexibilizar os 
meios pelos quais o proprietário do solo pode dar cumprimento à função social da 
propriedade. 
 
  Por meio de sua instituição, o proprietário tem preservado seu domínio 
sobre o solo e a percepção de compensação pela constituição onerosa de direito de 
superfície a terceiros. O superficiário, por seu turno, beneficia-se com a possibilidade de 
ter para si um direito real, com todas as características (erga omnes, direito de sequela, 
etc.).  
 
  A inicial divergência da doutrina com relação à permanência ou não das 
normas relativas ao direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade, após a entrada 
em vigor do novo Código Civil, se dissipa no sentido da consolidação da posição de que 
não houve derrogação, uma vez que, conforme posição vencedora consolidada no 
Enunciado 93 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, 
"se cuida de institutos com vocações diversas, destinados a regular situações jurídicas 
diferenciadas". 
 
  Portanto, importa ao operador do direito entender e mesmo incentivar o uso 
desse importante instrumento jurídico, a fim de dar consecução ao objetivo maior 
constitucional de tornar o uso da propriedade consonante à sua função social. 
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5. O Direito de Vizinhança e as Zonas Especiais de Interesse Social 
 
  Trataremos no presente capítulo do instrumento urbanístico de regulação do 
solo para o fim de moradia popular consistente na demarcação de Zonas Especiais de 
Interesse Social - ZEIS, abordando brevemente a questão dos conflitos de vizinhança que 
se instalam quando da definição das áreas a serem demarcadas para tal finalidade. 
 
  Iniciaremos abordando brevemente as questões envolvidas no direito de 
vizinhança, tema que tangencia o direito urbanístico e a questão da moradia, oportunidade 
em que faremos os contornos do sistema jurídico envolvido no direito de vizinhança. 
 
  Passaremos a uma breve análise do instrumento das ZEIS e da questão 
relacionada ao conflito instaurado no seio social quando da discussão acerca da 
demarcação de zonas territoriais dessa espécie em áreas nobres ou valorizadas. 
 
  Finalmente, com a finalidade de darmos concretude à situação de conflito 
apontada, faremos análise de um caso específico: os assentamentos precários no Parque 
Continental, em área de ZEIS-1, e a área vizinha marcada como ZEIS-3. 
 

5.1. Regras do direito de vizinhança como limitações ao direito de propriedade 
 
  As regras do direito de vizinhança se inserem naquelas relacionadas às 
limitações ao direito de propriedade e materializam a medida do sacrifício individual em 
prol da convivência e solução dos conflitos cuja instalação não tenha sido possível evitar. 
 
  O desenvolvimento histórico das regras do direito de vizinhança 
acompanhou a evolução da conceituação do direito de propriedade, o qual sofreu completa 
redefinição conceitual ao longo dos séculos, notadamente no século XX. 
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  A propriedade contemporânea cada vez mais se afasta da ideia de 
propriedade absoluta, transformando-se estrutural e conceitualmente. Tal operou-se no 
direito alienígena e no ordenamento pátrio, conferindo ao direito de propriedade um 
delineamento constitucional com vistas à promoção da cidadania, dignidade da pessoa 
humana, desenvolvimento social e meio ambiente urbano saudável. 
 
  Como apontam DABUS MALUF e BARROS MONTEIRO98, a propriedade 
não mais se reveste do caráter absoluto e intangível e é sujeita na atualidade a numerosas 
limitações, destacando, a esse propósito, a lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA99, para 
quem a função social, prevista no artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, conduz a 
propriedade urbana e rural a uma "nova concepção" e é princípio informador da ordem 
econômica, conforme artigo 170, incisos II e III da Constituição Federal. 
 
  Destaca referido doutrinador que a função social é princípio ordenador e 
fundamento de atribuição da propriedade privada, de modo que condiciona a propriedade 
capitalista e modifica inteiramente sua configuração estrutural e natureza. 
 
  O direito de vizinhança, nesse contexto, busca trazer soluções e oferecer 
segurança e conforto para a ação em sociedade, verificando-se importância ressaltada nas 
cidades, de modo que as limitações ao direito de propriedade decorrentes do direito de 
vizinhança ganham função vital à saudável e sustentável convivência urbana. 
 
  Cabe apontar a lição de ADRIANA MALUF100, citando SAVATIER101, 
para quem o "estreitamento do mundo dos homens", que se tornaram "vizinhos uns dos 
outros", deu nova forma à propriedade privada. 
                                                 
98 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil, v. 3, direito 
das coisas, 43. ed., São Paulo: Saraiva, 2013 
99 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª ed. rev. atual., Malheiros: 2013 
100 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações Ambientais ao Direito de Propriedade, São 
Paulo, Atlas, 2010. 
 
101 SAVATIER, René. Du droit civil au droit public travers les personnes, les biens et la responsabilité 
civile, Paris: LGDJ, 1950. 
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  As normas que regulam as relações de vizinhança, buscando evitar ou 
solucionar conflitos, têm como inspiração a ideia apontada por DABUS MALUF102 de que 
"cada proprietário compensa seu sacrifício com o sacrifício também do seu vizinho", 
distribuindo a todos, de maneira proporcional, os ônus e os bônus de viver em sociedade. 
 

5.1.1. Conceituação dos conflitos de vizinhança 
 
  O direito de vizinhança recebeu seus contornos após longa conceituação 
histórica que culminou na construção de modelos para solução dos conflitos. 
 
  Na doutrina de SANTIAGO DANTAS103, o conflito de vizinhança pode ser 
entendido como configurado quando um ato praticado por um proprietário exerce efeitos 
sobre o imóvel vizinho, causando prejuízo ou incômodo. 
 
  Destaque-se, a propósito, como aponta ADRIANA MALUF104, que o 
conflitos entre vizinhos não se fundam necessariamente na contiguidade entre os prédios. 
De fato, as regras de vizinhança buscam evitar ou solucionar não apenas atritos entre 
prédios contíguos, mas entre pessoas que habitam um mesmo locus, sofrendo cada qual os 
efeitos das influências dos demais sobre o meio ambiente comum. 
 
  Para SANTIAGO DANTAS105, o elemento fundamental do conflito é a 
interferência, ou seja, a repercussão in alieno das ações ou omissões do indivíduo no 
ambiente comum. 
                                                                                                                                                    
 
102 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o novo código civil 
de 2002 e com o Estatuto da Cidade, 3. ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
 
103 SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementina. O direito de vizinhança e sua composição, Rio de Janeiro:  
Borsoi,  1939. 
104 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações Ambientais ao Direito de Propriedade, São 
Paulo, Atlas, 2010. 
105 SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementina, op. cit. 
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  A teoria do direito de vizinhança sofreu longa evolução histórica, 
remontando à "teoria das missões" no direito romano. Nos dizeres de WALD106, o "direito 
romano elaborou a teoria das imissões, proibindo que um proprietário interferisse nos bens 
do vizinho". Aponta ainda o referido autor que "tal solução era admissível numa época em 
que as imissões eram materiais e inexistia a indústria moderna". 
 
  Na era medieval, o direito de vizinhança ganhou tratamento por meio da 
"teoria dos atos emulativos". Aponta WALD107 que "se aferia a licitude do ato praticado 
pela intenção da parte. Assim, um ato do proprietário que visasse a um benefício seu seria 
lícito, mas, se a sua finalidade fosse apenas perturbar ou prejudicar os vizinhos, tornar-se-
ia, por essa simples razão, ilícito". 
 
  Nos dias atuais, o enfoque dado pelo regramento relativo ao direito de 
vizinhança é o mau uso da propriedade. Como bem define  WALD108, "a lei veda o mau 
uso, aquele que venha a prejudicar a saúde, o sossego e a segurança de terceiros (art. 1.277 
a 1.281)". 
 
  Busca, assim, o direito de vizinhança, "impedir o mau uso, ou seja, o uso 
que, nas condições de vida de uma localidade, não reveste o caráter de normalidade", por 
meio de regras que visam limitar, regular o uso anormal da propriedade. 
 
  Nota-se, assim, a ação do ordenamento jurídico subordinando o exercício do 
direito de propriedade de modo a possibilitar e proteger o convívio social saudável, 
balizando a valorização dos direitos da personalidade de modo equilibrado e com 
ponderação dos interesses. 
 

                                                 
106 WALD, Arnold, Direito Civil - Direito das Coisas, 12ª ed. reformulada, São Paulo, Saraiva: 2009. 
107 WALD, Arnold, op. cit. 
108 WALD, Arnold, op. cit. 
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  Para ADRIANA MALUF109, a regulação do direito de vizinhança abrange 
tanto o ato ilícito como o abusivo, aquele que está em desacordo com a finalidade 
econômica e social, a boa-fé e os bons costumes. É, assim, para a referida doutrinadora, 
necessário "verificar a extensão do dano ou incômodo causado, ponderando se em face das 
circunstâncias encontra-se ou não diante do limite do tolerável". 
 
   

5.1.2. A busca de critérios para solução dos conflitos de vizinhança 
 
  Nos dias atuais, conta-se com um rol de possibilidades para a solução dos 
conflitos de vizinhança, resultado de longas reflexões doutrinárias e desenvolvimento 
jurisprudencial. 
 
  Como exemplo da reflexão da doutrina e dos tribunais acerca dos conflitos 
entre vizinhos, pode-se citar a problemática trazida pela instalação de indústrias seguida da 
multiplicação de residências, fazendo surgir contendas relacionadas ao direito ambiental 
urbanístico e demandando soluções que ponderem adequadamente a proteção da 
propriedade e da atividade econômica com o direito ao convívio em meio ambiente sadio e 
equilibrado, direitos estes todos com envergadura constitucional. 
 
  Como aponta WALD110, "foi a doutrina do século XIX que elaborou a teoria 
do uso normal, atendendo às necessidades da época. Mas ocorre que um uso anormal, 
digamos, industrial, é socialmente necessário, embora possa causar prejuízos aos 
vizinhos". A fim de solucionar o conflito de vizinhança configurado com a prévia 
instalação de indústrias seguida da instalação de conjuntos habitacionais, desenvolveu-se a 
chamada "teoria da pré-ocupação", entendendo-se que aquele que se instalou 
posteriormente deveria suportar os incômodos gerados pelo vizinho pré ocupante. 
 
                                                 
109 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op. cit. 
110 WALD, Arnold, op. cit. 
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  Explica ADRIANA MALUF111 que por meio da teoria da pré-ocupação 
"não teria direito a reclamar quem construísse nas proximidades de estabelecimentos 
barulhentos ou perigosos, pois basicamente quem primeiro se instala num determinado 
local acaba, de certo modo, estabelecendo a sua destinação". 
 
  No entanto, a referida autora alerta, a nosso ver com correção, que tal 
proposição não pode ser absoluta, em razão da necessidade de se "valorizar a dignidade da 
pessoa humana, a supremacia da vida e da integridade do cidadão".  
 
  Correto o entendimento de ADRIANA MALUF, uma vez que se coaduna 
com a moderna configuração do ordenamento jurídico, em seu caráter integral, dialético e 
multidisciplinar. De fato, atribuir poder absoluto à pré-ocupação é ideia ultrapassada pelo 
direito contemporâneo, em razão da preponderância do ideal de socialização da 
propriedade, em atenção à sua função social, de modo que não mais se regula o uso da 
propriedade somente com aferição da sua normalidade, mas também com verificação de 
sua conformidade às necessidades coletivas. 
 
  Para JOSÉ AFONSO DA SILVA112, a função social é elemento de 
configuração do direito fundamental de propriedade, uma vez que o artigo 5º declara todos 
"iguais perante a lei" para garantir-lhes "a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes", prevendo o inciso XXIII 
como um dos instrumentos para garantir esse direito que "a propriedade atenderá a sua 
função social". 
 
  Para SAN TIAGO DANTAS113, é necessário distinguir entre o "uso normal" 
e o uso "anormal" da propriedade. O uso normal não dá ao prejudicado qualquer ação, uma 
vez que se encontra no limite da tolerabilidade. Já o uso anormal pode ser dividido em 
duas subcategorias: i) o uso socialmente necessário (por exemplo, indústria que segue os 
                                                 
111 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op. cit. 
112 SILVA, José Afonso da, op. cit. 
113 SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementina, op. cit. 
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regulamentos administrativos) e ii) o uso não necessário e que portanto, não merece 
qualquer proteção pelo ordenamento jurídico. 
 
  WALD114, usando a classificação de SAN TIAGO DANTAS, elenca três 
hipóteses. A primeira refere-se ao uso normal, o qual, causando incômodos normais, não 
dá direito algum ao prejudicado, uma vez que se trata de danos lícitos decorrentes de ato 
lícito. A segunda hipótese refere-se ao uso anormal, porém socialmente necessário, 
propiciando direito a indenização, nos termos do art. 1.278 do Código Civil: "O direito a 
que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas 
por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao 
vizinho indenização cabal". Por fim, o uso anormal sem justificação social se caracteriza 
pela ausência de interesse coletivo. Nessa hipótese, o prejudicado estaria habilitado a fazer 
cessar a interferência, além de obter a devida indenização pelos danos causados. 
 
  De fato, essa é a permissão do art. 1.277 do Código Civil, onde se prevê que 
"O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências 
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela 
utilização de propriedade vizinha". 
 
  A fim de bem definir quais interferências devem cessar e de que modo isso 
se opera, o Parágrafo único do art. 1.277 aponta que "Proíbem-se as interferências 
considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que 
distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da 
vizinhança". 
 
  Portanto, não há uma definição literal e absoluta para as limitações 
protetivas das relações de vizinhança aplicável a todas as situações, mas, de forma diversa, 
deve-se respeitar a regulamentação pertinente aos diversos tipos de usos da propriedade, de 
acordo com a região onde se encontra e os "limites ordinários de tolerância dos moradores 
                                                 
114 WALD, Arnold, op. cit. 
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da vizinhança", de modo que não é qualquer interferência que se deve fazer cessar, mas 
apenas aquelas que realmente demandem e mereçam limitação da liberdade individual. 
 
  MONTEIRO e MALUF115, citando JEFFERSON DAIBERT, elencam três 
espécies de limitações ao direito de propriedade aplicáveis ao direito de vizinhança. A 
primeira espécie abrange as restrições ao direito de propriedade quanto à intensidade do 
seu exercício, com o Código Civil de 2002 regulando seu uso nocivo nos já transcritos 
artigos 1.277 a 1.278. 
 
  Em seguida, as limitações legais ao domínio, as quais são similares às 
servidões, reguladas pelos artigos 1.282, 1.284 e 1.293 do Código Civil. O art. 1.282 
determina que "A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer em 
comum aos donos dos prédios confinantes". O art. 1.284 prevê que "Os frutos caídos de 
árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de 
propriedade particular". E o art. 1.293 autoriza " a quem quer que seja, mediante prévia 
indenização aos proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, 
para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, 
e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o 
escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos". 
 
  Por fim, apontam os referidos doutrinadores as restrições oriundas das 
relações de contiguidade entre dois imóveis, exemplificativamente reguladas pelos artigos 
1.297 a 1.313 do Código civil e que se referem aos limites entre prédios, sua utilização 
pelos proprietários e o direito de construir. 
 
  Destacam-se alguns dos referidos dispositivos e que possuem aplicação 
mais cotidiana nas relações de vizinhança. Prevê o art. 1.299 que "O proprietário pode 

                                                 
115 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil, v. 3, 
direito das coisas, 43. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 
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levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os 
regulamentos administrativos". 
 
  O art. 1.302 do Código Civil prescreve que "O proprietário pode, no lapso 
de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou 
goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender 
ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da 
goteira, com prejuízo para o prédio vizinho". O Parágrafo único prevê que "Em se tratando 
de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho 
poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a 
claridade". 
 
  MONTEIRO e MALUF116 esclarecem referido dispositivo legal de modo 
didático, explicando que "de acordo com esse dispositivo, que estipula prazo de decadência 
(Revista dos Tribunais, 305/597), cabe ao proprietário lesado com a infração intentar 
contra o vizinho-infrator o competente processo judicial". 
 
  E continuam: "Para tal fim, concede-lhe o Código prazo de ano e dia, a 
partir da conclusão da obra (e não da abertura da janela, sacada, terraço ou goteira). Se o 
proprietário, porém, durante o referido lapso de tempo, se conserva inativo, firma-se o 
direito do vizinho, transformando-se em verdadeira servidão, adquirida pela posse e pelo 
decurso do tempo, no dizer de CLOVIS (Direito das Coisas; no mesmo sentido: Revista 
dos Tribunais, 296/834-304/289-350/572), amparável pela ação confessória ou pelos 
interditos". 
 
  Demonstrados os contornos da atual regulação do direito de vizinhança, 
decorrente da evolução histórica das regras pertinentes à proteção do sossego e boa 

                                                 
116 MONTEIRO, Washington de Barros, e MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil, v. 3, 
direito das coisas, 43. ed., São Paulo: Saraiva, 2013, pg. 203. 
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convivência, cumpre apontar a pertinência da solução apontada por SAN TIAGO 
DANTAS, a qual se mostra em conformidade com o atual ordenamento jurídico pátrio. 
 
  SAN TIAGO DANTAS117 aponta critério que permite três modos de 
solução dos conflitos: i) mandar tolerar, ii) mandar cessar, iii) tolerar, porém mediante 
indenização pelos incômodos. 
 
  A primeira solução, pela tolerância dos incômodos, aplica-se a situações em 
que a interferência possa ser considerada normal, dentro dos limites da licitude e 
tolerabilidade. Tal é a situação que, após analisada, se mostre não merecedora da 
interferência do poder judiciário nas relações privadas. 
 
  A segunda possibilidade de solução do conflito se verifica quando as ações 
ou omissões perturbadoras, embora legítimas, sejam excessivas aos limites da 
tolerabilidade. A solução do conflito demandará, então, a análise das seguintes questões: i) 
a supremacia do interesse pública legitima a perturbação? ii) a ofensa à saúde, segurança 
ou sossego é tão grande a ponto de inutilizar o imóvel? 
 
  Se a supremacia do interesse público legitimar a perturbação e, em 
acréscimo, a ofensa à saúde, segurança ou sossego não tiver intensidade tal a retirar do 
imóvel a possibilidade de utilização, deve o juiz mandar tolerar o incômodo, porém 
mediante indenização pelos danos decorrentes da perturbação do sossego e da diminuição 
do valor de uso do imóvel afetado.  
 
  Por fim, a terceira possibilidade de solução apontada pelo culto jurista SAN 
TIAGO DANTAS prescreve o dever de o juiz mandar cessar as interferências quando se 
constate tratar de ação ou omissão ilegítima, de modo a não merecer proteção jurídica ou 
tolerância pelo vizinho. 
 
                                                 
117 SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementina, op. cit. 
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  Percebe-se que, como resultado da evolução histórica, alcançou o legislador 
brasileiro critérios de fácil aplicação prática e hábeis a solucionar de modo 
consideravelmente satisfatório os conflitos de vizinhança, notadamente por meio dos 
dispositivos civis aplicáveis e entendimentos consolidados pelos tribunais. 
 

5.1.2.1. Conclusão sobre os direitos de vizinhança 
 
  O direito de vizinhança, portanto, regula-se hodiernamente por critérios 
jurídicos e interpretações jurisprudenciais resultado de extensa reflexão histórica, desde a 
teoria romana das "imissões", passando pela teoria medieval dos "atos emulativos" e 
culminando na atual conformação de soluções que busquem a equalização dos bens 
jurídicos com foco na vedação do mau uso da propriedade como aquele em que se 
configura o abuso do direito e a ferida ao interesse coletivo e à função social da 
propriedade. 
 
  Trata-se de ramo do direito civil que se vale das limitações ao direito de 
propriedade como meio de possibilitar o convício social e a proteção simultânea das 
diversas propriedades e bens jurídicos, como possibilidade e necessidade social. 
 
  O atual Código Civil pátrio traz em seu bojo diversas previsões, desde as 
mais genéricas até as mais particulares, solucionando situações as mais cotidianas e que 
tocam profundamente no bem-estar dos indivíduos e na viabilização dos empreendimentos 
econômicos, justificando sua importância. 
 
  As soluções jurídicas legais, doutrinárias e jurisprudenciais aplicadas 
atualmente para solução dos conflitos decorrem, portanto, da referida evolução histórica 
conceitual do conflito de vizinhança, destacando-se o trabalho do ilustre jurista SAN 
TIAGO DANTAS como referência doutrinária pátria no estudo histórico e organização 
sistemática dos meios jurídicos para solução dos conflitos entre vizinhos. 
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  Em conclusão, entendemos existirem atualmente ao alcance do cidadão, do 
intérprete e do aplicador da lei seguros e claros instrumentos de solução das controvérsias, 
os quais, embora continuamente objeto de evolução legislativa e jurisprudencial, propiciam 
a necessária proteção do direito de propriedade por meio, paradoxalmente, da limitação do 
seu exercício, de modo a alcançar a pacificação social e maximizar a utilização em 
conformidade com o interesse coletivo e a função social. 
 

5.2. As Zonas Especiais de Interesse Social 
 
  As Zonas Especiais de Interesse Social são importante instrumento definido 
pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001.), e que objetiva a demarcação de áreas da 
cidade para assentamentos habitacionais de população de baixa renda. 
 
  O art. 42-A do Estatuto da Cidade e seu inciso V preveem que “Além do 
conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no cadastro nacional 
de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: (...) 
V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se 
houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e 
estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da 
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política 
urbana, onde o uso habitacional for permitido”. 
 
  Assim, segundo a ordem do art. 42-A do Estatuto da Cidade, o Plano 
Diretor da cidade de São Paulo e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei de 
Zoneamento - preveem e demarcam Zonas Especiais de Interesse Social, com o objetivo de 
promover “moradia digna para a população da baixa renda por intermédio de melhorias 
urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e 
irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social – HIS e 
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Habitações de Mercado Popular – HMP a serem dotadas de equipamentos sociais, 
infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana”118. 
 
  O instrumento das ZEIS, no entanto, é mais antigo que sua previsão no 
Estatuto da Cidade, planos diretores e leis de zoneamento. Como menciona NISIMAR 
MARTINEZ PEREZ CALDAS 119, “na perspectiva do resgate histórico da origem das 
ZEIS, temos como marco referencial a experiência de Brasília Teimosa, no município de 
Recife, entre 1979 e 1980. Foi com a proposta e implementação do Projeto Teimosinho, 
em 1979, que surgiram as primeiras conceituações e discussões sobre a delimitação de 
áreas especiais definidas pelos territórios ocupados por assentamentos populares no 
zoneamento municipal, denominadas de ZEIS”. 
 
  No entanto, a inclusão da ZEIS no Estatuto da Cidade marca sua 
consagração como instrumento de zoneamento prestigiado pelo Poder Público para a 
garantia do direito à moradia e a regularização de áreas de assentamento precário. 
 
  Dessa forma, por meio das ZEIS, pretende-se “garantir que a política 
habitacional consiga bons terrenos para a produção de novas Habitações de Interesse 
Social (HIS) e para que a regularização fundiária e urbanização de favelas, loteamentos 
irregulares e conjuntos habitacionais populares possam beneficiar os mais de 25% de 
habitantes da cidade que vivem nestes assentamentos precários e informais”120. 
 
  Em São Paulo, a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei  
16.402, de 2016, publicada no D.O. de 23/3/2016, prevê a criação de ZEIS de 5 espécies. 
                                                 
118 Prefeitura de São Paulo, disponível em http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/zona-especial-de-
interesse-social-zeis/, consultado em 10/05/2016. 
 
119 BRASIL, Amíria Bezerra. A ineficácia das ZEIS: um problema de legislação ou uma questão politíco-
social? O caso de Fortaleza. 2016. Tese (Doutorado em Habitat) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-01092016-162034/>. Acesso em: 2017-01-10. 
 
120 Prefeitura de São Paulo, disponível em http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/zona-especial-de-
interesse-social-zeis/, consultado em 10/05/2016. 
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  O art. 6º da referida lei prevê que “As zonas do Município têm suas 
características definidas em função do território no qual se inserem: I - territórios de 
transformação: são áreas em que se objetiva a promoção do adensamento construtivo, 
populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a 
qualificação paisagística dos espaços públicos de forma a adequar o uso do solo à oferta de 
transporte público coletivo, compreendendo: (...) l) Zona Especial de Interesse Social 1 
(ZEIS-1); m) Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2); n) Zona Especial de Interesse 
Social 3 (ZEIS-3); o) Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS-4); p) Zona Especial de 
Interesse Social 5 (ZEIS-5)”. 
 
  A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo define as Zonas Especiais 
de Interesse Social, em seu artigo 12º, como “porções do território destinadas, 
predominantemente, à moradia digna para a população de baixa renda por intermédio de 
melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos 
precários e irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social - 
HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP, a serem dotadas de equipamentos sociais, 
infraestrutura, áreas verdes e comércio e serviços locais, situadas na zona urbana” e 
classifica as ZEIS em 5 (cinco) categorias, definidas nos termos dos incisos I a V do 
"caput" do art. 45 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - PDE”. 
 
  O Plano Diretor, por sua vez, no seu art. 45, define cada um dos tipos de 
ZEIS existentes na cidade de São Paulo. 
 
  ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos 
irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos 
habitacionais populares, habitados predominantemente por população de baixa renda, onde 
haja interesse público em manter a população moradora e promover a regularização 
fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse 
Social. 
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  ZEIS 2 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou 
subutilizados, adequados à urbanização e onde haja interesse público ou privado em 
produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social. 
 
  ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não 
utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, 
equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse 
público ou privado em promover Empreendimentos de Habitação de Interesse Social. 
 
  ZEIS 4 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e 
adequados à urbanização e edificação situadas na Área de Proteção aos Mananciais das 
bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e Billings, exclusivamente nas 
Macroáreas de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental e de Controle e 
Recuperação Urbana e Ambiental, destinadas à promoção de Habitação de Interesse Social 
para o atendimento de famílias residentes em assentamentos localizados na referida Área 
de Proteção aos Mananciais, preferencialmente em função de reassentamento resultante de 
plano de urbanização ou da desocupação de áreas de risco e de preservação permanente, 
com atendimento à legislação estadual. 
 
  ZEIS 5 são lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou 
subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas 
urbanas, onde haja interesse privado em produzir empreendimentos habitacionais de 
mercado popular e de interesse social. 
 
  A aprovação do novo Plano Diretor Estratégico, Lei 16.050/2014, ampliou 
em cerca de 23% as áreas demarcadas como ZEIS, conforme informação consta do site da 
Prefeitura de São Paulo121. 
                                                 
121 Prefeitura de São Paulo, disponível em http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-zeis/, consultado 
em , consultado em 21/06/2016. 
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  O que a princípio é uma iniciativa louvável do Poder Público, ao destinar 
mais áreas para construção de habitação social, apresentou, no entanto, como efeito 
colateral o embate com os moradores mais antigos de áreas demarcadas como ZEIS. 
 

5.3. Os conflitos de vizinhança na demarcação de ZEIS 
 
  A aprovação do novo Plano Diretor Estratégico e da nova Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo ocorreram após intenso debate em audiência 
públicas, nas quais estiveram representadas diversas entidades civis. 
 
  Nesse bojo, a ampliação das áreas demarcadas como ZEIS em São Paulo 
destacou-se como um dos temas polêmicos, gerando insatisfação por parte dos moradores 
de glebas de melhor urbanização e planejamento, os quais viram-se prejudicados com a 
possibilidade de desvalorização dos seus imóveis. 
 
  De acordo com reportagem do El Pais122, moradores da Vila Leopoldina 
insurgiram-se contra a demarcação de uma ZEIS vizinha a um empreendimento “composto 
por duas torres de apartamentos com varanda gourmet que custam até 3 milhões de reais, 
quadras de tênis, um parque aquático e até um supermercado da rede Pão de Açúcar”. 
 
  A reportagem transcreve entrevista com morador que afirma preferir a 
construção de uma biblioteca ou parque e a aponta suposta contaminação do terreno, a 
impossibilitar a ocupação por moradores. O real pleito, no entanto, explicita-se na fala de 
um morador ao afirmar que “um imóvel voltado aos mais pobres desvalorizaria a região”. 
 

                                                 
122 Casa popular em áreas nobres, não!. Disponível em 
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/02/politica/1427938647_756022.html, consultado em 23/07/2016. 
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  Configura-se então o conflito entre a política pública voltada à garantia de 
moradia digna à população de baixa renda e o direito à propriedade dos moradores pré-
existentes. Qual a saída para tal conflito? 
 
  Faremos a seguir uma análise de caso envolvendo conflito dessa espécie e, 
após, traremos nossos apontamentos para solução da questão. 
 

5.3.1. Análise de caso: assentamentos precários no Parque Continental e área 
vizinha marcada como ZEIS-3 

 
  Com o objetivo de analisarmos de perto o problema acima apontado, 
identificamos um exemplo de tal conflito e realizamos uma pesquisa de campo, 
oportunidade em que colhemos informações de observação e depoimento de morador com 
o fim de darmos concreção à situação tratada, qual seja, o embate entre moradores atuais 
em bairros com padrões de urbanização e planejamento de melhor qualidade e as propostas 
de implantação de áreas vizinhas destinadas à habitação social. 
 
  Em meio às consultas que fizemos aos materiais disponíveis no sítio online 
da Prefeitura de São Paulo, especialmente com relação ao debate social em torno da 
aprovação do novo Plano Diretor da cidade de São Paulo e da Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo - Lei de Zoneamento, pudemos verificar a insatisfação de moradores do 
bairro Parque Continental com relação à demarcação de nova área de ZEIS do tipo 3. 
 
  A ZEIS-3 em questão trata-se de terreno amplo e ocioso localizado em 
frente ao Continental Shopping, na Rua Francisco Ferrari, São Paulo, SP, próximo à divisa 
com a cidade de Osasco, SP. 
 
  Lembramos que as ZEIS-3, conforme prevê o art. 45 do Plano Diretor, são 
destinadas a áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, 
encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e 
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infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público ou privado em 
promover Empreendimentos de Habitação de Interesse Social. 
 
  Moradores manifestaram sua insatisfação em consultas públicas e 
registraram suas opiniões nos comentários fixados em página da Prefeitura de São Paulo 
dedicada a divulgar informações sobre as alterações urbanísticas na cidade123. 
 
  A SARPAC - Sociedade Amigos do Residencial Parque Continental assim 
manifestou sua posição: 
 

“Ouvimos aqui do DD. Vereador Gilson Barreto que este não é mais um 
projeto do executivo este é um projeto da Câmara. A comissão pode fazer a 
modificação que julgar necessária. 
 
Ouvimos aqui do DD. Vereador Paulo Frange que esta casa iria fazer em 
cada bairro o que a maioria dos moradores reivindicassem. 
 
Nós já tentamos tudo, falamos até coisas desnecessárias aqui, tentando 
demonstrar que os 5.000 moradores do Parque Continental pedem as 
mesmas coisas. Não existe uma única voz contra as nossas reivindicações. 
A SARPAC apresentou documentos acompanhados de mapas e de um 
abaixo assinado comprovando isso. 
 
Não queremos e não estamos julgando nada neste momento, mas somos 
obrigados, num último ato, apelar para a honra. Acreditamos que os 
senhores são pessoas honradas, e para que isso não mude, pedimos que os 
senhores cumpram a palavra empenhada. 

                                                 
123 Prefeitura de São Paulo. Confira o substitutivo aprovado pela Comissão de Política Urbana ao PL 
272/2015, com quadros e mapas, disponível em http://www.camara.sp.gov.br/blog/minuta-zoneamento-e-
disponibilizada-para-populacao-antes-de-ir-votacao/, consultado em 13/08/2016. 
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Não é só pelo Parque Continental, é pelo Jaguaré, pela V. S. Francisco que 
nós pedimos: 
Não permitam a instalação de ZEIS no terreno em frente ao Shopping, este 
terreno tem que ser arborizado e destinado à cultura e lazer. Nós indicamos 
aproximadamente 580.000 M2 onde podem ser instaladas ZEIS sem 
adensar demais, e não é longe não, está dentro de um raio de 1Km do nosso 
bairro. 
 
Não aumentem a ZCOR existente, deixem como está hoje. 
 
Não criem ZM no norte do nosso bairro. A região não suporta mais 
adensamento. 
 
Não permitam a degradação, a destruição do nosso bairro, e o sofrimento 
dos moradores que demoraram 50 anos para construir um bairro que hoje é 
um pequeno paraíso e essa administração quer destruir em alguns meses. 
Nós somos cidadãos iguais a todos os outros. 
 
O terreno onde pretendem instalar ZEIS no Parque Continental é parte 
integrante do loteamento do nosso residencial, está na planta aprovada, lá 
só não tem casas porque a Urbanizadora Continental faliu. A ZEIS que já 
existe lá, chama-se Conjunto Habitacional Continental, tem 
aproximadamente 3.000 habitantes, existe há 27 anos e até hoje, não foi 
criada uma escola, um posto de saúde, um hospital, a rede de esgoto já 
saturada não foi aumentada, as ruas do Jaguaré e do Parque Continental 
são estreitas. Essas pessoas só têm direito a um endereço? E agora 
pretendem fazer ZEIS no restante do terreno que tem 2 KM de perímetro. Se 
isso acontecer, serão aproximadamente mais 25.000 pessoas na mesma 
situação. E nós, não merecemos respeito também? 
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No oeste, onde pretendem criar a ZCOR só tem praças e residências e já 
são protegidas naturalmente pelo Córrego Continental que faz a divisa com 
Osasco. Ao leste já somos protegidos pela linha de transmissão de alta 
tensão, e no subsolo existe uma tubulação da Petrobrás que transporta 
petróleo para Paulinia, e essa tubulação atravessa o terreno onde 
pretendem instalar as ZEIS. Já temos um Shopping, um Supermercado, 
Padaria e diversos comércios dentro do nosso bairro. 
 
Sabemos que os trabalhos que os senhores estão executando é duríssimo, a 
nossa cidade é muito grande. Acreditamos que os senhores querem acertar 
e fazer o melhor o melhor pelo seu povo. 
 
Por isso, pedimos novamente: olhem para o Residencial Parque 
Continental. 
 
SARPAC – Sociedade Amigos do Residencial Parque Continental 
Data de fundação: 1969” 

 
  É nítido o descontentamento dos moradores residentes nos quarteirões de 
melhor padrão urbanístico localizados no Parque Continental. 
 
  Com o objetivo de melhor entendermos o problema, realizamos visita de 
campo ao local em 08/09/2016124. 
 
  A nossa visita iniciou-se na Rua Peixe Boi, adentrando às ruas Sabiá 
Branco, Quiçá D’água e Quero-Quero, onde pudemos identificar dois tipos de moradias de 
população de baixa renda, localizados em área de ZEIS-1. 
 
                                                 
124 Vide Anexos I, II, III e IV a este trabalho. 
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  Nesse local, verificamos a existência de i) prédios de apartamentos de baixa 
renda estilo “COHAB” e ii) casas precárias, construídas em terrenos próximos aos prédios. 
 
  Pudemos descrever prédios constituídos de apartamentos pequenos, 
divididos em blocos, com conservação precária, mas servidos de coleta de lixo e 
instalações de água e luz. Próximas a estes prédios, há casas populares de alvenaria 
construídas em terrenos com largura de cerca de 5 metros, conferindo ao local aspecto 
semelhante ao dos bairros localizados na periferia da cidade de São Paulo. 
 
  Finalmente, nos dirigimos à comunidade vizinha que se inicia na R. Dr. José 
Benedito de Morães Leme e que inclui a Rua Piraúba, ambas próximas à mais conhecida 
via, a Rua Floresto Bandecchi. 
 
  Notamos área com configuração típica de favela: ruas estreitas, em declive, 
terreno acidentado e moradias precárias de alvenaria, em assentamento disforme, não 
planejado para habitação popular. 
 
  Entre tais áreas há quarteirões nos quais encontram-se residências de padrão 
médio, com aspecto urbanístico típico de bairro de classe média paulistana. Nota-se o claro 
contraste entre as áreas. 
 
  Temos, assim, instalado um conflito cuja solução exige habilidade do Poder 
Público, mas que, ao final, não escapa de uma decisão que nem sempre contemplará os 
interesses de ambos os lados envolvidos. 
 

5.3.2. Busca da melhor solução: a gestão democrática da cidade 
 
  A solução para as discussões sobre as áreas destinadas para demarcação de 
ZEIS passa pela busca da solução que seja, na maior medida possível, a conclusão de 
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debates públicos que configurem efetiva participação popular na definição das leis 
urbanísticas. 
 
  Tratando-se de política pública, como é de esperar-se, há sempre ao menos 
dois interesses antagônicos em questão: de um lado, o direito à moradia a ser assegurado a 
parcela expressiva da população sem acesso à propriedade residencial; de outro lado, o 
direito dos moradores proprietários atuais de defenderem seu interesse na manutenção do 
valor dos seus imóveis e na permanência das características do local (moradias de melhor 
padrão e vizinhança de mesmo nível socioeconômico). 
 
  O art. 2º do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, fixa em seu inciso II como 
uma das diretrizes da política urbana, em seu fim de ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a gestão democrática por meio da 
participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano. 
 
  Dessa forma, a participação popular e das associações representativas dos 
seguimentos sociais na elaboração do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo – Lei de Zoneamento, em tese, tem o poder de conferir legitimidade à 
solução encontrada pelo Poder Público municipal. 
 
  Nas palavras de MALUF125, “o inciso em tela retrata um novo modelo de 
administração das cidades, na qual a população e as associações representativas são 
ouvidas, exprimindo seus anseios, problemas e necessidades, traduzindo-se na chamada 
gestão democrática da cidade”. 
 

                                                 
125 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Comentários ao Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 / Carlos Alberto Dabus Maluf, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf. – São Paulo: Atlas, 2011. 
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  No entanto, muitos criticam o modo como o Poder Público municipal leva a 
cabo essa exigência do Estatuto da Cidade, apontando a insuficiência das consultas e 
audiências públicas, o alcance de sua divulgação e, principalmente, o modo como são 
conduzidas as reuniões, alegando que as críticas não são ouvidas. 
 
  Nesse sentido, pudemos verificar trecho da manifestação acima transcrita, 
depositada no sítio da Prefeitura pela SARPAC - Sociedade Amigos do Residencial Parque 
Continental126. 
 
  Após a análise de caso realizada, entendemos que, apesar de a definição de 
políticas públicas pelo Poder Legislativo municipal, como a demarcação de ZEIS, exigir, 
ao final, uma decisão política que inevitavelmente não conseguirá contemplar a totalidade 
dos interesses envolvidos, esta deve passar na maior medida possível pelo crivo da gestão 
democrática da cidade, a fim de adquirir a maior legitimidade possível. 
 
  Nesse sentido, não se pode admitir que o Poder Público falhe em realizar 
consulta popular a mais ampla possível, dando voz aos mais diversos atores sociais e 
garantindo para que o interesse popular concretizado seja fruto da deliberação equânime e 
razoável de todas as opiniões e interesses envolvidos. 
 
  Se, por um lado, não se pode olvidar a necessidade urgente de 
implementação de políticas públicas destinadas a encontrar soluções para a questão da 
moradia e da habitação social, de outro Norte, o direito de propriedade e mesmo o direito 
de cidadania dos afetados pelas políticas públicas deve ser capaz de conferir-lhes poder e 
legitimidade para influenciarem a criação das leis. 
 
 

                                                 
126 Prefeitura de São Paulo. Confira o substitutivo aprovado pela Comissão de Política Urbana ao PL 
272/2015, com quadros e mapas, disponível em http://www.camara.sp.gov.br/blog/minuta-zoneamento-e-
disponibilizada-para-populacao-antes-de-ir-votacao/, consultado em 13/08/2016. 
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6. Conclusões 
 
  A análise realizada nos levou à conclusão de que o nosso ordenamento 
vigente possui inúmeros e variados instrumentos voltados à habitação social, em direção à 
efetivação do direito à moradia digna à população de baixa renda, dentre eles os 
instrumentos de direito civil e urbanístico limitadores do direito de propriedade. 
 
  O Estatuto da Cidade tendo sido capaz, ao longo de todos os anos desde sua 
criação, de influenciar positivamente as cidades, gerando modificações e impulsionando a 
urbanização e a busca da melhora de condição da vida da população. 
 
  Por sua vez, os Planos Diretores e leis de zoneamento, em obediência ao 
Estatuto da Cidade, colocam em crescente prática os instrumentos positivados para a 
consecução da função social da propriedade urbana. 
 
  As limitações ao direito de propriedade, inseridas na legislação urbanística, 
influenciam desde a reconfiguração das cidades até a maximização da fruição, pelos 
cidadãos, dos bens da vida disponíveis. 
 
  Previsões de direito civil outras, tais como o direito de superfície, também 
cumprem seu papel de oferecer alternativas para a ocupação do solo, na construção da 
cidade em sua nova concepção de objeto de direito da coletividade dos seus cidadãos. 
 
  No entanto, há diversos problemas a serem transpostos, tais como a lentidão 
na implementação de instrumentos voltados à maximização da função social da 
propriedade e a construção de habitações destinadas à população mais carente. 
 
  Além disso, a gestão democrática da cidade precisa ser ampliada e 
valorizada, sobretudo para a solução de políticas que possam conciliar os interesses na 
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maior medida possível, em busca da construção da cidade ideal e acessível a todos os seus 
cidadãos. 
 
  Dessa forma, considerando a existência de pontos a serem melhorados e 
barreiras a serem superadas, os instrumentos urbanísticos limitadores ao direito de 
propriedade mostram-se relevantes na busca da cidade acessível a todos os seus habitantes, 
na consecução do objetivo constitucional de cumprimento da função social da propriedade 
e dos direitos sociais garantidos pela Carta Maior, tais como o direito à moradia digna. 
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ANEXO I 
 

ANOTAÇÕES DE PESQUISA DE CAMPO:  
 
Visita a assentamentos precários no Parque Continental, São Paulo, SP, próximo a 
Osasco, e terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3 em frente ao Shopping 
Continental. 
 
Data da visita: 08/09/2016 
 
Descrição do local: 
 
Comunidade 1: Parque Continental 
 
  Iniciamos a análise de campo na Rua Peixe Boi, adentrando às ruas Sabiá 
Branco, Quiçá D’água e Quero-Quero, onde pudemos identificar dois tipos de moradias de 
população de baixa renda: i) prédios de apartamentos de baixa renda estilo “COHAB” e ii) 
casas precárias, construídas em terrenos próximos aos prédios. 
 
  Os prédios são constituídos de apartamentos pequenos, divididos em blocos, 
com conservação precária, mas servidor de coleta de lixo e instalações de água e luz. 
 
Comunidade 2: Área próxima à Rua Floresto Bandecchi. 
 
  Finalmente, nos dirigimos à comunidade vizinha que se inicia na R. Dr. José 
Benedito de Morães Leme e incluindo a Rua Piraúba, ambas próximas à mais conhecida 
rua, a Rua Floresto Bandecchi. 
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  Notamos área com configuração típica da favela: ruas estreitas, em declive, 
terreno acidentado e moradias precárias de alvenaria, em assentamento disforme, não 
planejado para habitação popular. 
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ANEXO II 
 
Fotografias obtidas na pesquisa de campo de 08/09/2016 
 
Fotografia nº 1 - residências próximas a prédios de habitação popular no Pq. Continental: 

 
Fotografia nº 2 - residências próximas a prédios de habitação popular no Pq. Continental: 
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Fotografia nº 3 - terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3: 

 
 
Fotografia nº 4 - terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3: 
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Fotografia nº 5 - terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3: 

 
 
Fotografia nº 6 - prédios de habitação popular e residências: 
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Fotografia nº 7 - residências populares vizinhas a prédio de habitação popular: 

 
 
 
Fotografia nº 8 - moradias precárias na R. Dr. José Benedito de Morães Leme:  
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ANEXO III 
 
Entrevista com morador realizada na pesquisa de campo de 08/09/2016 
 
Entrevistado: Sr. João, morador da casa de nº 47 da Rua Peixe Boi, Pq. Continental, São 
Paulo, SP. 
 
Observação: Considerando a presença de traficantes no local, não nos identificamos como 
pesquisadores, mas como interessados em comprar apartamento em um dos prédios de 
moradia popular existentes no local. 
 
1 - O senhor reside há quanto tempo na comunidade? 
 

R = Resido há mais de 20 anos. 
 
2 - Pode nos contar um pouco sobre a evolução das moradias aqui? 
 

R = O local foi ocupado quando foram construídos os prédios de “COHAB”. As 
pessoas vieram na maioria das da área do CEASA, mas muitos acabaram vendendo 
seus apartamentos por preços baixos e voltaram para lá. 

 
3 - Como é residir aqui? O senhor gosta de morar na comunidade? 
 

R = É muito tranquilo. Não se vê brigas e confusões, pois os traficantes da área 
colocam regras. Se alguém roubar alguém aqui, morre. 

 
4 - O senhor mora onde? É proprietário? 
 

R = Eu moro aqui [aponta para o nº 47] há muitos anos. Moro de aluguel. Pago R$ 
700 (setecentos) reais por mês de aluguel. 
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5 - O senhor sabe o que será construído no terreno ao lado? [apontamos para a área em 
frente ao shopping a qual se pretende para instalação de ZEIS, conforme proposta PL 
272/2015] 

R = Não sei. Dizem que pertence a um militar, mas não sei se é verdade. 
 
6 - O senhor acha que o terreno deveria se destinar à construção de moradias? 
 

R = Deveria, mas o Prefeito não olha para isso, então a área fica aí, largada. Não 
olham para a gente, né? 
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ANEXO IV 
 

Mapas do local da pesquisa de campo de 08/09/2016 
 

Mapa 1 - Região do Jaguaré, zona Oeste de São Paulo: 
 

 
 
Mapa 2 - Parque Continental - próximo à divisa com a cidade de Osasco: 
 

 


