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ENCONTRO 02 
 
2.2. SUPERFÍCIE 
 
2.2.1. Configuração  
- Qual sua finalidade?  
- Sua previsão no direito romano  
- No direito medieval é que se percebe seu surgimento  
- No Brasil, o CC/16 não o mencionou. Foi com o Estatuto das Cidades em 2001 que 
estreou no cenário jurídico nacional, pelos arts. 21 a 24. 
- Há previsão no CC/02 do mesmo?  
- Mas que é o direito de superfície?  
- Há uma relação de subordinação entre fundieiro e superficiário?  
- Questão intertemporal: em vista da previsão do EC/01 e do CC/02, qual está em vigor?  
- Perpétuo ou não? 
- Obra ou plantação. Existente? (não somente se demolir) 

> Superfície por cisão é possível? 
  

2.2.2. Características e distinções 
- Trata-se de um direito real?  
- É constituído mediante escritura pública registrada no CRI!  

> Constituição por testamento é possível?  
- Qual a extensão do direito de superfície?  
 > E o espaço aéreo, até que ponto?  
- É possível ao proprietário e ao superficiário alienar seu direito?  

 
2.2.3. Direito de superfície no CC e no EstCid 
- É por prazo determinado ou indeterminado  
- Há possibilidade de cobrança? Deve estar estipulado na escritura?  
- Inadimplemento: extinção ou execução?  
- Tributos: quem deve pagar os tributos incidentes sobre o imóvel?  
- É possível o estabelecimento de pagamento no caso de alienação do direito?  
 > Se falecido o superficiário, seus herdeiros poderão usufruir da construção ou 
plantação ou este direito restará extinto?  

> Há, no entanto, direito de preferência entre as partes?  
> Há laudêmio?  

- Quais são as formas de extinção deste contrato?  
 > Desvio de finalidade  

> Decurso do prazo, gera a extinção do contrato, mesmo naqueles em que não se 
estipulou prazo?  

> Abandono  
> Perecimento da construção ou plantação  
> Renúncia  
> Confusão 
> Desapropriação: cabe a quem a indenização?  

>> Superfície no fim, como fica a indenização?   
> Há necessidade de registro da extinção?  
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Superfície Usufruto 

Superficiário tem a propriedade resolúvel 
sobre a plantação ou construção; 

 

Superficiário pode construir ou plantar no 
solo;  

 

Objeto é coisa imóvel;  

 

Direito de superfície é alienável e à título 
oneroso ou gratuito;  

 

Incidentes/ruína da construção ou 
plantação não precisam ser notificados ao 
concedente.   

 

Usufrutuário só tem direito de usar e gozar 
a coisa frutuária;  

 

Usufrutuário não: só usa e goza a coisa já 
existente;  

 

Objeto pode ser móvel ou imóvel;  

 

 

 

 

Incidentes devem ser comunicados ao nu-
proprietário, já que ele é seu proprietário.    

Superfície Enfiteuse 

Superficiário não tem direito ao que 
implantou ao solo: a construção ou 
plantação, salvo estipulação em contrário;  

 

Temporário; 

 

Objeto: terra nua  

Enfiteuta tem direito sobre o solo e 
edificação  

 

 

 

Direito perpétuo  

 

Objeto: terras não cultivadas ou terrenos 
não edificados, isto é, a terra nua 

Superfície Servidão 

Recai sobre um imóvel  

 

 

A inércia não implica em extinção da 
superfície  

Existência de dois prédios: dominante 
servindo ao serviente 

 

Não uso contínuo por 10 anos extingue a 
servidão  

Superfície Locação 

Natureza real  Natureza obrigacional  


