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RESUMO 

 

Estabelecido no art. 1510-A do Código Civil Brasileiro, o Direito Real de Laje inaugura 

regime jurídico que rompe com as noções tradicionais de aparência e de domínio do solo, as 

quais são o cerne do critério material de incidência do IPTU (propriedade, domínio útil e 

posse). Em razão do vínculo físico indissociável entre a laje e a construção-base, o presente 

trabalho analisa a titularidade da laje como modalidade de sujeição passiva do IPTU, 

concluindo que a laje é espécie de propriedade, pois que o lajeário (titular da laje) exerce as 

mesmas prorrogativas de domínio do proprietário tradicional. Em seguida, a partir desse 

enunciado, traça-se estudo sobre a necessidade de regulamentação do novel instituto pela 

legislação municipal sobre IPTU, especialmente no atinente à expressa disposição dele no rol 

dos elementos materiais da RMIT do IPTU e nas normas relativas a responsabilidade 

tributária dos integrantes da relação de laje – lajeário e dono da construção-base. Investiga-se 

também aspectos respeito do recolhimento do IPTU, como a possibilidade do seu lançamento 

oficioso e a ausência de regularização cartorial da laje. Para a consecução do propósito 

estabelecido, aplicar-se-á a metodologia dedutiva, a partir da pesquisa exploratória e 

qualitativa da bibliografia doutrinária e da legislação relacionadas ao tema. Em aspecto 

conclusivo, evidencia-se há um longo caminho a ser percorrido nas legislações municipais 

para que os Municípios procedam a devida cobrança do IPTU incidente nessas relações, bem 

como para que se possa afirmar que a positivação da realidade fática de sobrelevação significa 

o reconhecimento dos direitos à cidadania dos lajeários, e não seja reflexo de mero intuito 

arrecadatório.   

 

Palavras-chave: Direito Real de Laje; IPTU; Direito Tributário; Direito Reais. 
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ABSTRACT 

 

Established in art. 1510-A of the Brazilian Civil Code, the “direito de laje” inaugurates a new 

legal regime that breaks with the traditional notions of appearance of the soil, which are at the 

heart of the material criterion of incidence of IPTU (property, useful domain and possession ). 

Due to the inextricable physical link between the laje and the base construction, the present 

work analyzes the ownership of the laje as a mode of passive subjection of the IPTU, 

concluding that the laje is a kind of property, since the laje holder the same extensions of 

ownership of the traditional owner. Then, from this statement, a study is made of the need for 

regulation of the novel institute by municipal legislation on IPTU, especially in relation to its 

express provision in the list of RMIT material elements of the IPTU and in the rules on tax 

liability of members of the laje - lajeario relationship and owner of the base construction. It 

also investigates aspects regarding the collection of IPTU, such as the possibility of its 

unofficial launch and the lack of cartorial regularization of the laje. In order to achieve the 

established purpose, the deductive methodology will be applied, based on the exploratory and 

qualitative research of the doctrinal bibliography and legislation related to the subject. In a 

conclusive aspect, it is evident that there is a long way to be covered in the municipal 

legislations so that the Municipalities proceed with the due collection of the IPTU incident in 

these relations, as well as to affirm that the positivation of the factual reality of elevation 

means the recognition of the to the citizenship of the lajearios, and is not a reflection of mere 

collection purpose. 

Keywords: Right Of Flagstone; IPTU; Tax law; Real Estate Law 
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INTRODUÇÃO 

 

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), previsto na 

esfera de competência dos Municípios, incidente sobre os bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, localizados na área urbana das cidades ou sobre aquelas localidades que sejam 

atingidos pelos melhoramentos infraestruturas previstas em Lei.  

A arrecadação deste imposto leva em consideração dados registrais dos imóveis 

inseridos nos Cadastros Imobiliários Municipais, cuja atualização é feita de acordo com os 

dados enviados pelos Cartórios de Registros Públicos e com as informações fornecidas pelos 

contribuintes sobre as alterações físicas e estruturais realizadas nos seus terrenos.  

Faticamente, no entanto, as conformações espaciais da cidade não são compatíveis 

com os números indicados nos aludidos cadastros imobiliários. Existe uma parcela consistente 

de imóveis irregulares, os quais se incorporaram à paisagem urbana sem planejamento e 

tiveram seu processo de formalização transcorrido à margem da lei por sistemas registrais 

próprios dos moradores dos aglomerados subnormais, isto é, das favelas.   

Os titulares dessas construções, pela ausência de registro legalmente reconhecido, 

não são categorizados como proprietários, e, por isso, não tem acesso efetivo à direito de 

moradia - como o direito de levar seus conflitos aos tribunais (acesso à justiça e ao direito) - e 

a incentivos financeiros (com alienação fiduciária, hipoteca).   

Com o objetivo de adequar a legislação urbanística a essas relações jurídicas, a 

Lei nº 13.465/2017 foi promulgada. Dentre os mecanismos positivados por ela para 

simplificar o processo de regularização fundiária, encontra-se o Direito Real de Laje.  

Em que pese a nomenclatura atécnica, o Direito Real de Laje viabiliza 

coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma 

mesma área. Ele possibilita que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de 

que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo, sem com 

que haja distribuição de fração ideal do terreno para tanto.  

Nos moldes estabelecidos no art. 1510-A do Código Civil Brasileiro, a 

responsabilidade pelos encargos e tributos relativos a essa nova unidade é do titular da laje. 

Entretanto, o vínculo físico indissociável entre a laje e a construção-base, desperta 

controvérsias sobre a incidência de tributos nas relações de laje, especialmente quanto à 

incidência do IPTU.  

A laje inaugura regime jurídico que rompe com as noções tradicionais de 

aparência e de domínio do solo, as quais são o cerne do critério material de incidência do 
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IPTU (propriedade, domínio útil e posse). Por esta razão, desperta-se o seguinte 

questionamento: a titularidade da laje é modalidade de sujeição passiva do IPTU?  

Outro controverso, decorrente do referido enunciado, é a regulamentação do 

Direito de Laje na legislação municipal sobre IPTU. Como a legislação não apresentou 

disposições sobre a implementação da cobrança dos tributos, indaga-se se o aludido 

dispositivo autoriza os Municípios a procederem à implementação do Direito de Laje como 

nova hipótese de incidência ou se a norma apenas possibilita a inclusão da laje em um dos 

critérios materiais pré-existente (propriedade, domínio útil e posse). 

Discute-se também em que medida ocorre a responsabilidade tributária do titular 

da laje e do dono da construção-base. Sendo a laje unidade autônoma e, portanto, distinta da 

edificação principal, é questionável o incremento de tributação fundado na constituição dela 

para a edificação-base. Da mesma forma, se mostra contestável o pedido de revisão de cálculo 

do referido tributo em relação àquelas lajes já construídas, cujas as cobranças eram somente 

impostas ao proprietário. 

 Ainda a respeito da cobrança do IPTU, cumpre apontar alguns pontos de 

discussão, como a possibilidade do lançamento oficioso do IPTU dessas construções, sem 

intimação dos titulares sobre o procedimento de alteração registral do terreno. 

Diante de tantos questionamentos envolvendo a tributação da unidade lajeária, a 

relevância desta pesquisa se evidencia na medida em se pretende investigar as implicações da 

tributação do IPTU sobre construções lajeadas, haja vista que a análise dessas questões 

permitirá um breve panorama sobre essa incidência que tende a ser implementada nos 

próximos anos.  

Portanto, verifica-se que o objetivo desta pesquisa é responder aos seguintes 

questionamentos: (1) A titularidade da laje é modalidade de sujeição passiva do IPTU? (2) É 

autorizado a implementação pelos Municípios do Direito de Laje como nova hipótese de 

incidência ou apenas a inclusão da laje em critério material pré-existente (propriedade, 

domínio útil e posse)? (3) Pode haver lançamento de ofício do IPTU sobre as construções 

lajeadas? (4) Em que medida são atribuídas as responsabilidades do titular da laje e do dono 

da construção-base? 

Para alcançar os seus objetivos, a metodologia utilizada possui caráter 

predominantemente qualitativo, tendo em vista que a pesquisa não visa mensurar os 

fenômenos, mas sim analisá-los de modo crítico e objetivo.  

Quanto aos meios, o presente estudo se insere na classificação de pesquisa 

documental e bibliográfica. Cabe mencionar que embora semelhantes, essas classificações 
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não são sinônimas, haja vista que a pesquisa bibliográfica busca informações em documentos 

científicos – como artigos, teses e dissertações, enquanto a documental se baseia em 

documentos sem tratamento científico - como relatórios, revistas e fotografias. 

Com esse propósito, adota-se o seguinte percurso metodológico: a) a leitura de 

artigos científicos, doutrinas, dissertações e teses relacionados os relacionados ao IPTU. 

Atentando para aqueles trabalhos que abordem os critérios constantes na regra matriz de 

incidência do IPTU, bem como para o procedimento de seu lançamento; b) a leitura de artigos 

científicos, doutrinas, dissertações e teses relacionados ao moderno tema do direito real de 

laje. O enfoque dessa parte da pesquisa são as publicações relacionadas a natureza desse 

direito, diferenciação da laje dos demais institutos e aspectos gerais das responsabilidades dos 

titulares da relação jurídica inaugurada por este instituto; c) pesquisa documental (textos 

legais, decisões judiciais e atos normativos diversos.  

Salienta-se que em todas as etapas da pesquisa são utilizados a Constituição 

Federal, o Código Civil e o Tributário Nacional, visto que seria inviável o alcance dos 

objetivos propostos sem a observância desses diplomas normativos. 
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2 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, 

DELIMITAÇÃO CONCEITUAL, CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA E 

LANÇAMENTO 

Apresenta-se as delimitações conceituais acerca do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU, incluindo sua contextualização histórica no Brasil e o 

exame de sua regra matriz de incidência tributária. Discutem-se aspectos relacionados à sua 

responsabilidade tributária e a forma de lançamento adotada para o imposto em exame. 

 

2.1 Aspectos históricos e delimitação conceitual 

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) trata-se de 

tributo de competência municipal incidente sobre os bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, localizados na área urbana das cidades ou sobre aquelas que sejam atingidos pelos 

melhoramentos infraestruturas previstas em Lei.  

Com origem datada do período colonial, este velho imposto de competência dos 

municípios nem sempre foi cobrado pela Municipalidade, tampouco de forma una. 

Inicialmente dividida em imposto predial e em imposto territorial, a tributação sobre prédios 

urbanos e terrenos foi implementada no Brasil na chegada de Dom João VI, quando este criou 

o imposto denominado de “décima urbana”, com objetivo de suprir os déficits do 

estabelecimento da Coroa Portuguesa no Rio de Janeiro.1 

Devido aos resultados satisfatórios de sua arrecadação junto às propriedades 

localizadas nas zonas marítimas, diversas alterações foram implementadas para proporcionar 

a ampliação do campo de incidência da décima urbana, de maneira que esta expressão se 

tornou sinônimo de zona urbana. Essa mesma importância arrecadatória vez com que o 

referido imposto alcançasse o patamar constitucional, tornando-o previsto na Constituição de 

1891 com a outorga de competência aos Estados para instituir imposto sobre imóveis 

edificados ou não, urbanos ou rurais (CRFB/1891;art. 9º, II).  

Nas Constituições seguintes, a previsão do tributo se manteve.  Na Constituição 

de 1934, a competência para instituir a cobrança do imposto sobre a propriedade territorial, 

exceto a urbana, foi conferida aos Estados (CRFB/1934; art. 23, I, ”a”), ao passo que a 

cobrança do imposto predial e o territorial urbano ficou a cargo dos Municípios (CRFB/1934; 

art. 24,II). 

                                                 
1 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 243. 
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A Carta de 1937 manteve a distinção entre o imposto predial e territorial, bem 

como as disposições sobre a competência de cada um deles. A unificação dos impostos predial 

e urbano na mesma esfera federativa ocorreu somente na Constituição de 1946, quando o 

IPTU passou a ser função arrecadatória dos Municípios e possuir os contornos conhecidos 

hoje.2  

A sua função primordial sempre esteve relacionada à arrecadação, razão pela qual 

é classificado doutrinariamente, quanto a sua finalidade, como imposto fiscal. Contudo, há 

previsões constitucionais que autorizam sua progressividade tanto com a finalidade 

extrafiscal, como com a fiscal. 

Nas disposições relativas à Política Urbana, a Constituição Federal de 1988, 

visando desestimular a especulação imobiliária existente nos grandes centros urbanos, 

autoriza o Poder Municipal a proceder a progressividade extrafiscal. Isto é, permite que o 

legislador municipal exija, do proprietário de imóveis não edificados, subutilizados ou não 

utilizados, a adequada utilização do terreno sob pena da aplicação progressiva das alíquotas 

do IPTU no tempo. (CRFB/88; art. 182, II, § 4º).   

Noutro giro, a Emenda Constitucional nº 29/00 estabeleceu a progressividade com 

a finalidade fiscal em razão do valor, localização e uso do imóvel. Essa modalidade pressupõe 

que os proprietários de imóveis de maior valor monetário detenham maior capacidade 

contributiva e, por isso, devem ter alíquotas majoradas (CRFB/88; art. 156,§1º). 

De toda forma, observa-se que para saber a função do IPTU em cada caso 

concreto é necessário perquirir se o imóvel tributado está cumprindo ou não sua função social, 

haja vista que caso este não esteja, sobre ele incidirá a função extrafiscal.    

Infraconstitucionalmente, o IPTU encontra-se disciplinado no art. 32 e seguintes 

do Código Tributário Nacional (CTN). Nesses dispositivos, encontra-se o protótipo da regra 

matriz de incidência do IPTU a ser observado pelas leis municipais na instituição do imposto.  

 

2.2 Regra matriz de incidência tributária do IPTU 

Sistematização idealizada por Paulo de Barros Carvalho3, a tese da regra-matriz 

de incidência tributária (RMIT) consiste em instrumento prático apto a possibilitar a 

identificação, quase imediata, dos elementos que compõe a essência normativa da relação 

jurídico-tributária. 

                                                 
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 33. ed. Malheiros: São Paulo, 2012, p. 398-399 
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011 p. 146. 
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Como toda norma jurídica, a tributária descreve circunstância lícita e futura 

(hipótese de incidência), que se realizada dará origem a relação jurídica-tributária, cujo seu 

aperfeiçoamento (lançamento), obrigará o sujeito a prestar uma obrigação.4 

Atrelado a essas premissas, Paulo de Barros Carvalho 5  descreve a regra de 

incidência como:  

... uma conduta vertida imediatamente para disciplinar a relação do Estado com seus 

súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias. Concretizando-se os fatos 

descritivos na hipótese, deve-ser a consequência, e esta, por sua vez, prescreve uma 

obrigação patrimonial. Nela encontremos uma pessoa (sujeito passivo) obrigada a 

cumprir uma prestação em dinheiro. 

 

No processo de busca da estrutura lógica da RMIT, observa-se que sempre haverá 

uma hipótese que se conjuga a uma consequência, cuja representação formal nos moldes 

idealizados pelo citado autor ocorre da seguinte forma:   

 

 

Fonte: Paulo de Barros Carvalho 

 

A hipótese (Ht), denominada de descritor ou suposto, representa a previsão do 

fato, razão pela engloba o comportamento de indivíduo (critério material - Cm), condicionado 

no tempo (critério temporal - Ct) e no espaço (critério espacial - Ce). Seus conceitos jurídicos 

não estão vinculados a pressupostos de verdade ou falsidade, como as proposições dos 

cientistas das outras áreas do conhecimento, mas sim a consequência da regra que estipula 

uma conduta. 

Na consequência (Cst) ou no chamado prescritor, encontra-se os elementos que 

individualizam os sujeitos responsáveis (critério pessoal - Cp) pelo cumprimento da obrigação 

                                                 
4 ATALIBA Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6 ed. Malheiros: São Paulo, 2009, p. 32 
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25 ed. Saraiva: São Paulo, 2013,p.333 
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patrimonial, bem como os instrumentos capazes de fixar o quantum debeatur dessa obrigação 

(critério quantificativo - Cq).  

Ressalta-se que as normas tributárias possuem hierarquia inferior àquelas contidas 

na Constituição, motivo pelo qual seus elementos formadores não podem afrontar preceitos 

fundamentais constitucionais, pois estes lhe servem de fundamento de validade.  

Feita essa observação, tendo em observância às normas constitucionais, passar-se-

á a análise pormenorizadas dos critérios da regra-matriz do IPTU.6  

 

2.2.1 Critério Material 

Cerne do enunciado hipotético, o critério material descreve um comportamento de 

pessoas, físicas ou jurídicas, condicionado ao tempo e espaço. Invariavelmente formado por 

um verbo seguido de seu complemento, esse núcleo também é denominado pela doutrina 

como elemento objetivo do fato gerador, elemento material do fato gerador ou por aspecto 

material da hipótese de incidência.7 

Extrai-se do art. 32 do CTN8 que o critério material do IPTU é a propriedade, o 

domínio ou a posse de um bem imóvel por natureza ou acessão física. A definição, o conteúdo 

e o alcance de institutos se sujeita às definições do Direito Civil sobre os mesmos. 9  

A respeito da adoção de conceitos do direito civil na seara tributária, Ricardo 

Lobo Torres10 aduz que essa interdisciplinaridade decorre da interpretação lógica-sistêmica 

do Direito Tributário, a qual a doutrina hodierna vem incorporando ao critério teleológico, 

para concluir que o sistema jurídico é aberto e emana a dimensão econômica e finalista.  

A propriedade 11 , em sua acepção jurídica, pode ser compreendida como 

assenhoramento de bens corpóreos e incorpóreos, exteriorizado pelo direito de usar, gozar e 

dispor da coisa, bem como pelo de reivindicá-la de quem injustamente a detenha.12Prevista no 

                                                 
6 BARBOSA, Evandro Paes. Progressividade do IPTU. Dissertação apresentada PUC –SP, São Paulo, 2006. p.50  
7CARVALHO, Paulo de Barros., o.p. cit., p. 260-261 
8CTN, Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato 

gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município. 

CTN, Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 

Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.  
10 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 17ª ed. atual. e rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 

153-154 
11 Álvaro Villaça Azevedo afirma que “a propriedade é, assim, o estado da coisa, que pertence, em caráter próprio e 

exclusive, a determinada pessoa, encontrando-se em seu patrimônio e à sua disposição. (…). O direito de propriedade é a 

sujeição do bem à vontade do proprietário, seu titular”. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil. Direito das 

coisas. São Paulo: Atlas, 2014. p. 38-39) 
12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais. .vol IV.  25 ed. Atualizador: Carlos 

Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p.95   
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Código Civil (art. 1.228; CC/02), ela significa, por um lado, a disposição, uso e gozo de bens, 

por parte do seu titular, e de outro a retomada de quem injustamente a detenha.  

O IPTU, portanto, grava a propriedade ao incidir sobre a fruição, gozo jurídico de 

uso e disposição de bem imóvel. 13  

O domínio útil, por seu turno, configura-se quando o proprietário atribui a terceiro 

os poderes de uso, gozo e disposição do bem imóvel, reservando para si tão somente o 

domínio direto ou iminente da coisa. 14  Essa divisão das faculdades da propriedade é 

encontrada nos direitos reais de gozo e fruição, em institutos como a habitação e o usufruto. 

Em todos eles, a propriedade não é plena, pois nenhum dos seus titulares reúne, 

simultaneamente, todos os atributos a ela.   

Ressalta-se que esse fato oponível foi vislumbrado para abranger as enfiteuses, 

porém estas não são previstas no atual Código Civil Brasileiro (CC/02). O mencionado 

diploma proíbe a criação de novas enfiteuses e de subenfiteuses, determinando que as 

existentes sejam reguladas pelas disposições da norma anterior (art. 2.038; CC/02). Em 

decorrência disto, as disposições quanto ao domínio útil previstas no CTN passaram a ser 

válidas somente para as enfiteuses celebradas no regime anterior e para os institutos de 

direitos reais nos quais pode haver desmembramento da propriedade (usufruto, habitação). 

De todo modo, pode-se concluir que a pretensão do legislador, ao inserir o 

domínio útil como hipótese de incidência tributária, foi a gravar a situação de quase-

propriedade, isto é, abranger dentro da RMIT do IPTU as situações de direito real sobre coisa 

alheia.  

A posse apresenta-se como terceira situação passível de incidência do IPTU. 

Conceituada como estado de aparência juridicamente relevante,15 a posse não é considerada 

pela doutrina tradicional como direito real, sendo compreendida como mera circunstância 

fática e, por isso não é abrangida pelas definições de propriedade e de domínio útil.16  

Cumpre salientar que a mera posse de bem imóvel não entra no enunciado 

hipotético do IPTU. Para fins tributário, considera-se válida tão somente a posse ad 

usucapionem17,pois nesta há animus domini, isto é, o possuidor tem a coisa como sua. 18 

                                                 
13 ISQUIERDO, Ana Maria Correa; PAZINAT,; Liane Francisca Hüning; PETER, Priscilla Brandão. O imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e suas progressividades: breve análise sobre a possibilidade de 

realização da Justiça Social. Revista JURIS, Rio Grande, v. 23, ano 2015: p. 190-191,  
14FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil vol. 5 - Direitos Reais.13ºed . Rio de Janeiro: 

Juspodvim. 2017, p. 266-267   
15 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 10ª- edição. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 28- 29. 
16 Em sentido contrário, posicionam-se Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald em Curso de Direito Civil. Volume 5. 

Direitos Reais. 11ª- edição. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 20 
17 PEREIRA, Caio Mário da Silva. o.p.cit, p.45 
18 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 391 



 

23 

 

Por fim, algumas observações merecem ser feitas sobre o enquadramento do 

direito de superfície (civil e urbanístico) no critério material do IPTU. Seu critério material 

configura-se quando o proprietário concede a terceiro (superficiário) o direito de plantar, por 

tempo determinado, mediante a escritura pública registrada em cartório (Art. 1.369; CC/02). 

O superficiário é contribuinte em potencial do IPTU, tendo em vista que aproveita as 

utilidades que o bem pode produzir. 19 

No caso do direito de superfície urbanístico, previsto no Estatuto da Cidade (Lei 

n° 10.257/2001), há expressa previsão de que o superficiário deverá arcar com os tributos 

relativos à sua concessão (art. 21, §3º; Lei nº 10.257/0120).  

De maneira semelhante, as disposições sobre o direito real de laje, objeto de 

estudo desta pesquisa, determinam que o titular da laje (lajeário) deva arcar com as obrigações 

tributárias relativas a laje instituída por escritura pública em cartório. Embora não se trate de 

direito de superfície, pelas razões expostas na terceira unidade desse trabalho, alguns 

questionamentos feitos acerca da constitucionalidade deste ônus legal são muito semelhantes 

aos relacionados ao direito da superfície. 

A divergência de posicionamento sobre a aplicação da RMIT do IPTU ao direito 

de superfície é sintetizada nos comentários de Aires. F. Barreto21 sobre o tema:  

 

A Lei 10.257, de julho de 2001 (denominada Estatuto da Cidade), anterior, à 

vigência do novo Código Civil, previu o direito de superfície. Mesmo se admitida a 

constitucionalidade de tal exigência, é passível de dúvida se a referida Lei autorizava 

a previsão dessa nova hipótese de incidência, pelos Municípios, sem que lei 

complementar (como o CTN) preveja essa variável (direito de superfície) como 

modalidade de sujeição ao IPTU. 

 

Observa-se, portanto, que em se tratando de incidência do IPTU sobre direito real 

de superfície, surgem duas hipóteses:  

(1) Nova hipótese de incidência tributária a ser prevista na legislação municipal; 

(2) Aplicação das regras atinentes a domínio útil, com sujeição do superficiário ao 

regime da responsabilidade tributária.  

 

 

                                                 
19 BARRETO, Aires F. . O Imposto Territorial Urbano. In: In MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de direito 

tributário. 14ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013, Capítulo 12,, p.881 
20 Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou 

indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.(...) § 3o O superficiário responderá 

integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a 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. 
21 BARRETO, Aires F, o.p. cit, p.882 
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2.2.2 Critério Espacial  

Outro elemento do prescritor são as previsões dos locais nos quais o fato deve 

ocorrer para que ele irradie os efeitos que lhe são característicos. Essas previsões, 

classificadas como parte do critério espacial dos elementos da regra matriz, podem vir de 

maneira expressa ou de forma implícita, a critério do legislador. 

Segundo Paulo de Barros22, as coordenadas de espaços obedecem a um dos três 

critérios de elaboração apresentados abaixo: 

 

a) Hipótese cujo o critério espacial faz menção a determinado local para a 

ocorrência do fato típico;  

b) Hipótese em que o critério espacial alude a Áreas específicas, de tal sorte que 

o acontecimento apenas ocorrerá se dentro delas estiver geograficamente contido;  

c) Hipótese de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer; fato que se 

suceda sob manto da vigência territorial da lei instituidora, estará apto a desencadear 

seus efeitos peculiares. 

 

O critério adotado no imposto em pauta segue na segunda forma compositiva, 

haja vista que a forma descritiva contida no art. 32, caput do CTN não prevê lugares 

exclusivos, mas sim um intervalo territorial (zona urbana) onde pode se efetivar o evento.    

Esse intervalo definido como zona urbana deve ser estabelecido por lei municipal, 

mas precisa atender pelo menos dois dos requisitos de infraestrutura dispostos abaixo:  

 

Art. 32. (...) 

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei 

municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 

em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 

Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão 

urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à 

habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas 

definidas nos termos do parágrafo anterior.  

 

A imposição do preenchimento desses requisitos causa divergência doutrinária, 

pelo fato de norma elaborada pelo legislador federal disciplinar, aparentemente, matéria 

reservada ao legislador municipal.  

Em defesa da autonomia municipal, parte da doutrina aduz que o Município é ente 

político-constitucional que goza de autonomia para legislar sobre os assuntos de interesses 

                                                 
22 CARVALHO, Paulo. o.p. cit, p. 263-264. 



 

25 

locais, devendo estes abrangerem a definição de zona urbana. Nessa toada, adotam os 

preceitos elencados nos parágrafos do art. 32 do CTN como normas federais, e não nacionais, 

motivo pelo qual entendem que os municípios poderiam reproduzir voluntariamente 

disposições do referido Código ou criar suas próprias delimitações de zona urbana, em seus 

planos diretores ou leis específicas.23   

Em sentido contrário, existem os que sustentam não haver usurpação de 

competência. Eles advogam que a necessidade de fixação de parâmetros de definição de zona 

urbana reside no confronto dos arquétipos constitucionais do IPTU e do ITR.  De um lado, 

existe a competência exclusiva municipal para tributação imobiliária urbana, do outro existe a 

competência da União para instituição da tributação imobiliária rural, se não houver uma 

diretriz a ser respeitada por ambos os entes, poderá haver excesso dos dois lados.  

Por esta razão, defendem que as normas dos parágrafos do art. 32 do CTN são 

normas gerais de Direito Tributário destinadas a prevenir conflitos de competência entre a 

União e os Municípios, e não regras federais criadas para afrontar a autonomia municipal. 

Argumentam ainda que as disposições não são numerus clausus, motivo pelo qual entendem 

que a autoridade municipal pode enumerar outros parâmetros para definir sua zona urbana 

para fins edilícios.24  

Nesta pesquisa, adotar-se-á a última posição, por entender as referidas normas são 

diretrizes gerais de Direito Tributário, não havendo que se falar em prejuízo da competência 

municipal. Coaduna-se, portanto, com a possibilidade de a autoridade municipal delimitar sua 

zona urbana, desde que o faça com parâmetros compatíveis aos descritos nas normas do CTN.  

Ressalta-se que a delimitação do conceito de zona urbana, não põe fim a análise 

do critério espacial do IPTU. Isto porque além da observância desse conceito, é necessário 

vislumbrar dois outros subcritérios diferenciadores: o da situação do imóvel (geográfico) e o 

da sua destinação (teleológico).  

O subcritério geográfico, se assim pode ser chamado, restringe-se a análise da 

localidade do bem imóvel de acordo com a concepção de zona urbana definida em lei. Se 

situado na zona definida como urbana, o imóvel é urbano, se fora dessa definição, o imóvel é 

rural.  

                                                 
23  ROSENBERGER, Josiane; VAL, Gustavo do. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a questão das 

alíquotas progressivas. Revista De Direito Público, Londrina, V. 2, N. 3, SET./DEZ. 2007. p. 151 
24 BARRETO, Aires F, o.p. cit, p. 885-886 
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Já o subcritério da destinação considera como urbanos os imóveis destinados à 

habitação e ao exercício das atividades comerciais e industriais, reputando como rurais 

aqueles que realizam atividades relacionadas à agropecuária e a exploração extrativista.  

Ressalta-se que esse critério é adotado pelas leis agrárias para delimitação das 

competências municipal (IPTU) e federal (ITR). O Decreto-Lei nº 57/1966, recepcionado pela 

atual Constituição como lei complementar (assim como o próprio CTN), excetua a regra do 

art. 32 do CTN, para instituir que a análise da utilização e destinação do bem (análise 

teleológica). Em outras palavras, o aludido diploma estabelece que um imóvel de zona urbana 

onde ocorra atividades rurais, seja para fins de tributação, considerado rural.25 

 No intuito de dirimir as controvérsias entre o CTN e o aludido DL nº 57/66, a 

doutrina e a jurisprudência das Cortes Superiores26 adotaram o entendimento segundo o qual, 

e não incide IPTU, mas sim o ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, 

desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, 

pecuária ou agroindustrial.   

Em suma, tem-se que o critério topográfico previsto no art. 32 do CTN deve ser 

analisado em face do comando do art. 15 do DL nº 57/6627, de modo que não incide o IPTU 

quando o imóvel situado na zona urbana receber quaisquer das destinações previstas nesse 

diploma legal. 

 

2.2.3 Critério Temporal 

Decorrente da necessidade natural da norma tributária de prever o momento o 

qual incide sobre a situação que descreve, o critério temporal designa (explícita ou 

implicitamente) o momento em que se reputar consumado o fato imponível ao sujeito passivo 

da relação tributária. 28 

                                                 
25 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Influxos do paradigma da propriedade funcionalizada urbana na extrafiscalidade 

tributária do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). In: Denise Lucena Cavalcante. (Org.). Direito 

Tributário contemporâneo: estudos em memória do Prof. Francisco de Araújo Macedo Filho. 01ed.Fortaleza: Editora 

Mucuripe, 2018, v. 01, p. 339-356. 
26 Observa-se o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo sobre a temática: TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA 

URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU.NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966.RECURSO REPETITIVO. 

ART.543-C DO CPC.1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que 

comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).2. 

Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.(REsp 1112646/SP, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009) 
27 Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, 

seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e 
demais tributos com o mesmo cobrados 
28 CARVALHO, Paulo. o.p. cit,p. 266 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art32
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No caso do IPTU, cabe à lei municipal definir quando a propriedade de bem 

imóvel urbano sujeita o seu titular à obrigação tributária estabelecida em lei. Em geral, fixa-se 

o primeiro dia do ano civil para apurar a obrigação tributária que se espraie por um ano.   

Assinalado esse marco temporal, tornam-se irrelevantes às alterações físicas ou de 

titularidade que vierem a ocorrer no imóvel. Em outras palavras, não importa se haverá 

alterações estruturais ou transmissão do imóvel após a data estabelecida, a mensuração do 

IPTU leva em consideração apenas os fatos ocorridos no instante configurado em lei.  

Adverte Aires F. Barreto29 que, da mesma forma das outras espécies tributárias, a 

lei não pode instituir o IPTU antes da materialização do fato. É dizer que a lei não pode 

estabelecer como contribuinte aquele que ainda não era proprietário na data designada por lei 

como critério temporal ou cobrar por alterações realizadas após a referida data. 

A respeito de alterações estruturais no imóvel, as opiniões doutrinárias divergem 

quanto ao momento da aplicação do critério temporal. Questiona-se se o critério temporal já 

pode incidir nas construções em andamento como se estas fossem prédios. Alguns expressam 

que o aludido critério deve ser determinado após a determinação do “Habite-se”30 ou após a 

devida ocupação do imóvel.  

Contudo, os pressupostos substantivos da incidência fazem com que a aplicação 

do critério temporal independe de formalidade, pois a noção de prédio já aduz na 

possibilidade de utilização. Assim, defende-se que a partir da suscetibilidade de utilização já é 

possível haver a configuração da hipótese tributária. 

Dessa forma, as alterações físicas das habitações que contenham direito real de 

laje, caso essas possam ser tributadas pelo IPTU, tão logo estejam em condições de utilização 

já podem ser suscetíveis a aplicação do critério temporal e, por conseguinte, da obrigação 

tributária do IPTU.  

 

2.2.4 Critério Pessoal 

Contido no consequente da regra matriz de incidência tributária, o critério pessoal 

é responsável por indicar quem são os sujeitos (ativo e passivo) da relação jurídica tributária, 

                                                 
29Cf: “O que a lei não pode fazer (seja em relação ao IPTU, seja em relação a qualquer outro tributo) é remeter a momento 

que antecede a própria materialização do fato. È dizer, antes que se verifique a condição necessária e suficiente para sua 

ocorrência. Embora goze o legislador de ampla liberdade na escolha do momento em que se deva verificado o fato tributário, 

a opção não vai ao ponto de permitir-lhe indicar momento precedente a própria existência do critério material. Em outras 

palavras, não se pode fixar uma data de ocorrência do fato que faz nascer a obrigação tributárias antes da concretização desse 

mesmo fato.” (BARRETO, Aires F, o.p. cit, p.886) 
30 Segundo José Afonso da Silva pode ser definido por “Habite-se” o aval do órgão competente para que as unidades possam 

ser habitadas. (SILVA, José Afonso da; Direito Urbanístico Brasileiro; Ed. Malheiros 2010, p. 294) 



 

28 

definindo quais são os entes de direito público são responsáveis pela arrecadação do imposto 

e quais são os indivíduos que podem assumir a obrigação a ser realizada. 31 

 

2.2.4.1 Sujeito ativo 

Ocupa a posição de sujeito ativo da relação jurídica tributária às pessoas políticas 

de direito público ou aquelas que a substituírem, no caso de capacidade ativa delegada, 

detentoras do direito subjetivo à prestação tributária. Em regra, aquele que cria o tributo 

também se coloca na posição de credor da relação jurídica tributária.32 

Com relação ao IPTU, a Constituição atribui a função arrecadatória do IPTU aos 

Municípios. Excepcionalmente, concede essa titularidade ao Distrito Federal, nos casos dos 

imóveis localizados em sua circunscrição, e a União, no caso dos territórios não divididos em 

Municípios, o que não existe atualmente. (CRFB/88; art. 156 c/c 147).  

Como os limites municipais nem sempre são bem delineados, às vezes ocorre de 

um mesmo imóvel ser tributado por dois municípios diferentes. 33  Doutrinariamente 

compreendida como bitributação, essa situação consiste na cobrança de um mesmo fato 

gerador por mais de um ente federado e, em regra, não é tolerada no Direito Tributário, posto 

que este somente dispõe sobre a solidariedade passiva (arts. 124 e 125 do CTN) - e não 

ativa.34 

Nessas hipóteses de cobrança concomitante, como o contribuinte não pleitear a 

compensação de um valor pelo outro, a melhor solução parece ser o ingresso de ação de 

consignação em pagamento no maior valor exigido, pois assim, além de definir quem é o 

sujeito ativo competente para o pagamento, o contribuinte elidirá a mora.  

 

2.2.4.2 Sujeito passivo - contribuinte 

Em relação ao sujeito passivo do IPTU, a Constituição atribui o dever 

obrigacional ao proprietário do bem móvel. O CTN, por sua vez, amplia ao rol constitucional, 

                                                 
31 CARVALHO, Paulo de Barros. o.p. cit,p. 295-298 
32 CARRAZZA, Roque Antônio. O sujeito ativo da obrigação tributária. São Paulo, Resenha Tributária, 1977.p. 101. 

Assemelha-se ao conceito proposto por Geraldo Ataliba, em síntese simples e abrangente, segundo o qual “sujeito ativo é o 

credor da obrigação tributária. É a pessoa a quem a lei atribui a exigibilidade do tributo”. Cf. ATALIBA Geraldo. Hipótese de 

incidência tributária. 6 ed. Malheiros: São Paulo, 2009, p. 83. 
33“Quando o imóvel é localizado em um Município, mas o imposto é cobrado por seu vizinho – seja inadvertidamente, seja 

por conflito territorial expressamente arguido –, o pagamento ao fisco incompetente não elide o direito de o Município 

competente realizar a exigência devida, podendo cobrar mesmo obrigações passadas sem encargos moratórios se o tributo 

não foi lançado de ofício no tempo devido. Também não será possível qualquer compensação de um valor pelo outro. O 

contribuinte amargará o pagamento do crédito lançado pelo ente competente e pleiteará a restituição do paga- mento 

indevido.”(CALCINI, Fábio Pallaretti; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) e Imposto Territorial Rural (ITR),São Paulo: Atlas,2015. p.45) 
34 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 6. ed. rev. atual. e ampl. – Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2014, p. 68-69 
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acrescentando na condição de contribuinte o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer 

título (art. 34, CTN).  

A respeito do possuidor, reitera-se que o entendimento doutrinário predominante é 

no sentido de admitir como contribuinte somente o possuidor com animus definitivo.35 Isto é, 

não permitindo que seja atribuída a condição de contribuinte aos que detém mera ingerência 

sobre a coisa (locatários, detentores, comodatário, etc) ou aos aqueles que detentores de terras 

públicas, pois nenhum destes ostenta a posse ad usucapionem.  

Os Municípios podem apontar os três sujeitos descritos acima como contribuintes, 

optando para realizar a identificação no momento do lançamento de acordo com o caso. 

Contudo, em razão da comodidade fiscal, geralmente o proprietário é indicado como 

contribuinte, pois, embora não haja uma ordem de preferência, pressupõe-se que este esteja 

sob o domínio da coisa. 36 

Todavia, frisa-se com base na capacidade contributiva que o IPTU deve recair 

sobre aquele que, efetivamente, demonstre deter os poderes econômicos e jurídicos típicos de 

proprietários, por serem esses os elementos que demonstram capacidade contributiva e 

configuram o critério material da regra matriz.37  

 

2.2.4.3 Sujeito passivo – responsável 

O recolhimento do tributo pode ser exigido de pessoa diversa daquela que realizou 

o fato descrito na RMIT do imposto, isto é, sobre o responsável, que sem revestir a condição 

de contribuinte, tem obrigação decorrente de disposição expressa de lei (art. 121, II, CTN).  

Em síntese, a responsabilidade pode ser por substituição ou por transferência. Na 

primeira, o responsável já está descrito no consequente normativo da RMIT. A relação jurídica 

já nasce com essa sujeição, estando o substituído obrigado mesmo sem ter praticado o fato 

gerador. Já na responsabilidade por transferência, a relação jurídica nasce com contribuinte ou 

responsável disposto em lei e, por motivo diverso, o terceiro passa a figurar como devedor da 

relação seja solidariamente ou pessoalmente. 38  

                                                 
35 Sedimentou-se tal entendimento no Resp 325.489/SP, de relatoria da Min. Eliana Calmon, julgado 19.11.2002, cujo o 

trecho a seguir merece destaque: “Examinando-se o art. 34 do CTN, pode-se ter uma errônea ideia, por apontar o artigo como 

o contribuinte o possuidor a qualquer título. Doutrinariamente distingue-se a posse oriunda de direto real, situação em que se 

assume o possuidor o ônus do proprietário, da oriunda de direito pessoal, quando detém esse título pela só existência de um 

contrato, tal como a locação, o comodato etc. O certo é que somente contribui para o IPTU o possuidor que tenha animus 

domini como ensina o professor Odimir Fernandes (Código Tributário Nacional, São Paulo, RT, p. 97) Assim jamais poderá 

ser chamado como contribuinte do IPTU o locatário ou o comodato”   
36 MELO; José Eduardo Soares de. IPTU e ITR (Teoria e Prática). 1 ed. São Paulo: Dialética, 2015, p.14 
37 CALCINI, Fábio Pallaretti; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. O.p. cit.,p.47-48 
38 CALCINI, Fábio Pallaretti; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. O.p. cit.,p. 65 
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O tema se torna afeto ao IPTU, pois alude à responsabilidade do adquirente de 

imóvel por débitos anteriores à transferência da propriedade, domínio útil ou da posse. A 

redação do art. 130 do CTN estabelece a sub-rogação pessoal do adquirente, salvo se a 

aquisição decorrer de arrematação em hasta pública ou houver no título aquisitivo 

comprovação da quitação dos débitos. Em outras palavras, o adquirente passa a ser o único 

devedor do tributo, estando o alienante (anterior proprietário, detentor ou possuidor) livre de 

qualquer ônus tributário. 39 

Quanto à aquisição em hasta pública, não remanesce qualquer responsabilidade ao 

adquirente pois o depósito judicial do preço garantirá o crédito tributário. Já em relação 

aquisição entre particulares, o entendimento sedimentado do STJ é no sentido de que se o 

adquirente exigir o título de quitação e este for apresentado, posterior apuração débito 

remanescente relacionado ao período anterior, o devedor será́ o proprietário, possuidor ou 

detentor do domínio útil à época40. 

Ademais, o art. 128 do CTN prevê que a legislação municipal pode atribuir de 

modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 

gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a 

a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Ressalta-se 

que não é necessária a elaboração de lei local para as espécies de responsabilidade do art. 128 

a 135 do CTN. 

 

2.2.5 Critério Quantitativo 

Elemento próprio da categoria obrigacional, o critério quantitativo mensura o 

quantum debeatur a ser pago pelo devedor, a título de tributo pela configuração do fato 

descrito no antecedente. Ele resulta da conjugação da base de cálculo com a alíquota, nos 

moldes dispostos a seguir.41 

 

2.2.5.1 Base de cálculo 

A base de cálculo se traduz na grandeza que dimensiona a intensidade do núcleo 

do fato jurídico, com a finalidade de junto com a alíquota determinar um valor da obrigação 

pecuniária.  Conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho 42 , ela pode apresentar três 

funções distintas, quais sejam: “a) medir as proporções reais do fato; b) compor as específicas 

                                                 
39 MELO, José Eduardo Soares de. o.p.cit. p.47 
40 Cf. Resp. 783.414/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.3.2007, DJ 2.4.2007, p. 240 
41 CARVALHO, Paulo de Barros. o.p. cit,p. 316 
42 CARVALHO, Paulo de Barros. o.p. cit,p. 319 
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determinações da dívida e; c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da 

descrição contida no antecedente da norma.” 

Na regra de incidência tributária do IPTU, a base de cálculo se traduz no valor 

venal do imóvel. Este é definido pela autoridade municipal e equivale à quantia atribuída ao 

bem se ele fosse colocado à venda, em condições normais de mercado, não sendo levados em 

consideração os encargos relacionados aos financiamentos.43  

Advirta-se que não são considerados, para a apuração dessa grandeza, os valores 

dos bens móveis mantidos no bem imóvel na condição de benfeitorias, ainda que essas sejam 

permanentes. Em síntese, somente incide IPTU sobre as construções imóveis por natureza ou 

acessão física. 

Ademais, é pertinente esclarecer que, embora o IPTU esteja sujeito ao princípio 

da noventena (anterioridade nonagesimal) e da legalidade tributária, a fixação de sua base de 

cálculo não está sujeita a esses princípios. A fixação pode ocorrer em qualquer época do ano e 

ser estabelecida por ato administrativo de lançamento – uma vez que somente a definição do 

conceito normativo de base de cálculo está sujeita ao princípio da legalidade tributária e a EC 

nº 29/00 excetua a base de cálculo da aplicação da noventena.44 

 

2.2.5.2 Alíquota  

A alíquota, por sua vez, corresponde ao fator que multiplicado a monta da base 

calculada (em pecúnia) produz o valor que pode ser cobrado pelo sujeito ativo pela ocorrência 

do fato descrito na hipótese. Ela pode ser delimitar das seguintes maneiras: a) um valor 

monetário variável (R$ 1,45 o metro quadrado, por exemplo); ou b) por uma fração, 

estipulada de acordo com a base de cálculo. 45 

Da mesma forma que a base de cálculo, as alíquotas são definidas pelas leis 

municipais sem haja nenhuma limitação prevista nas normas superiores de regência. 

Conquanto haja liberdade do legislador para fixá-las, elas devem obedecer aos princípios 

constitucionais da limitação ao poder de tributar, especialmente no que tange à vedação do 

confisco, a fim de haja uma coerência entre o prescritor e o descritor.46 

Ademais, a Constituição assevera possível a progressividade das alíquotas dos 

impostos. No caso do IPTU, ela autoriza os Municípios a instituírem alíquotas de modo 

progressivo no tempo para os imóveis não edificados, não utilizados ou subutilizados como 

                                                 
43 MELO, José Eduardo Soares de. o.p. cit,p. 166-169 
44 BARRETO, Aires F, o.p. cit, p.898-899 
45 CARVALHO, Paulo de Barros. o.p. cit,p. 328 
46 CALCINI, Fábio Pallaretti; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito, o. p. cit, p. 83 
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forma indireta de impulsionar o cumprimento da função social da propriedade (art. 182, §4º, 

II, CRFB/88). Em outras palavras, significa dizer que a cada ano que o imóvel permanecer em 

situações contrárias às diretrizes do plano diretor ele terá a alíquota do IPTU a ele aplicável 

elevada. É a chamada progressividade extrafiscal.  

Com base nessa autorização constitucional, a jurisprudência do STF entendeu que 

outras modalidades de progressividade do IPTU não seriam admitidas, com exceção daquelas 

estabelecidas de acordo com a destinação dos imóveis (RE 239-233-SP).  

Nesse diapasão, houve o advento da Emenda Constitucional nº 29/2000. Sua 

redação não só admitiu a progressividade do IPTU em relação ao valor venal do imóvel, como 

também instituiu a progressividade das alíquotas com base na localização e uso do bem 

(CRFB/88, art. 156, §1º). 

No entanto, cumpre ressaltar que a questão referente à constitucionalidade da 

progressividade fiscal do IPTU é matéria ainda bastante controversa47, sobre a qual, não há 

pronunciamento definitivo do STF e dada a especificidade do tema, bem como pela limitação 

que o presente trabalho ora impõe, não nos cabe debruçarmos. 

 

2.3 Lançamento tributário do IPTU 

O Código Tributário define lançamento tributário como o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142, CTN). 

Para Paulo de Barros Carvalho, o lançamento pode ser definido como:  

 

... ato jurídico administrativo, da categoria simples, constitutivos e vinculados, 

mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira u’a norma individual e 

concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e, como consequente, a 

formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos sujeitos ativo e 

passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de cálculo e 

correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço 

temporais em o crédito há de ser exigido.48  

 

Esse procedimento administrativo pode ser classificado de acordo com o grau de 

participação do particular em três modalidades distintas, quais sejam: de ofício, mediante a 

declaração e por homologação. Na primeira modalidade, todos os atos necessários 

perfectibilização da obrigação tributária são realizados pelo Fisco. No lançamento mediante 

declaração, o contribuinte presta informações ao Fisco e ele, com base nelas, lançar o tributo. 

                                                 
47 ROSENBERGER, Josiane; VAL, Gustavo do; o.p.cit.,. p. 160 
48 CARVALHO, Paulo de Barros. o.p. cit,p. 370 
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Por fim, no lançamento por homologação, o particular, independente da ação do Fisco, faz o 

procedimento e realiza o pagamento, restando o Fisco a somente testificar o acerto do 

comportamento. 49 

No caso do IPTU, cabe a legislação municipal escolher qual das modalidades irá 

adotar, geralmente opta-se pelo lançamento de ofício. Considerando as informações de sua 

base cadastral, a Administração Tributária emite boleto de cobrança (notificação de cobrança), 

com as opções de pagamento e valores discriminados. 

À respeito dessa notificação de cobrança, cabe mencionar que o entendimento do 

STJ50 é firme no sentido de reconhecer o envio da notificação para pagamento ou carnê como 

momento da constituição do crédito tributário, sendo esta a ocasião em que se inicia o prazo 

prescricional quinquenal para a sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN51.  

Ademais, cabe pontuar que embora a inserção dos dados cadastrais seja 

responsabilidade do Fisco, os contribuintes têm como obrigação acessória fornecer 

informações sobre alterações estruturais no imóvel, tais como reformas e novas edificações – 

caso do direito real de laje52.  

                                                 
49 CALCINI, Fábio Pallaretti; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. O.p. cit.,p . 104 
50 Cf. STJ- AgInt no AREsp 887406 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, julgamento: 20/10/2016. Fonte: DJe 28/10/2016; 

(2) STJ- AgRg no AREsp 758655 / RJ, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento: 08/03/2016. Fonte: DJe 

17/03/2016; (3) STJ- AgRg no AREsp 801375 / RJ, Relatora: Min. Regina Helena Costa, julgamento: 17/12/2015. Fonte: DJe 

04/02/2016. 
51 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. 
52 Nesse sentido: TRIBUTÁRIO - IPTU - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 1. Em havendo considerável mudança no imóvel, 

deve o seu proprietário ou detentor prestar informações ao Fisco para efeito de cadastramento. 2. Obrigação do contribuinte 
que se identifica como obrigação acessória (arts. 113, § 2º, e 147 do CTN). 3. Recurso especial provido. (REsp 302.672/SP, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2002, DJ 02/09/2002, p. 160) 
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3 DIREITO REAL DE LAJE: HISTÓRICO, CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E 

CARACTERÍSTICAS 

Discorre-se sobre direito real de laje, o qual foi o último surgido no rol do art. 

1225 do CC/02. Analisa-se a natureza jurídica do novel instituto, bem como se distingue ele 

de direitos reais similares com o objetivo de analisar as características primordiais desse 

direito socialmente concebido. Descreve-se os direitos e deveres dos titulares dessa relação 

jurídica, haja vista que o conhecimento sobre as particularidades dessa relação jurídica é 

fundamental para a consecução do problema formulado. 

 

3.1 Aspectos Históricos e Delimitação Conceitual 

O direito real de laje se traduz na necessidade de a legislação urbanística 

finalmente adaptar-se às conformações espaciais da cidade. Como é cediço, o processo de 

urbanização das cidades brasileiras aconteceu de forma desordenada, com a apropriação do 

espaço urbano central pela elite colonial-escravagista e, posteriormente pela aristocracia 

republicana, restando a parcela desfavorecida da população somente a ocupação das zonas 

marginais.53 

Na obra Sobrados e Mucambos, Gilberto Freyre 54  descreve a decadência do 

patriarcado rural e o desenvolvimento urbano, com destaque para o contraste existente ricos e 

pobres Veja-se: 

O contraste da habitação rica com a pobre no Brasil não se pode dizer que foi 

sempre absoluto, através do patriarcalismo e do seu declínio, com toda a vantagem 

do lado do sobrado, e toda a desvantagem do lado do mucambo ou da palhoça. 

Pode-se até sustentar que o morador de mucambo construído em terreno seco, 

enxuto, a cobertura dupla protegendo-o bem da chuva, foi e é indivíduo mais 

higienicamente instalado no trópico que o burguês e sobretudo a burguesa do antigo 

sobrado. Ou que o pequeno-burguês de casa térrea.  

 

A vulnerabilidade socioeconômica dos ocupantes dessas mucambos ocasionou a 

criação construções informais conjuntamente denominadas de favelas 55 .Normalmente 

localizadas em locais de riscos (áreas lacustres e encostas de morros), as favelas são 

caracterizadas pela falta de condições adequadas de saneamento básico e alta densidade 

demográfica. Justamente pela falta de condições de expansão, surgiram as construções 

sobrelevadas como forma encontrada pelos moradores para solucionar o problema fundiário. 

                                                 
53  FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio. Direito de laje: do puxadinho à digna 

moradia. 2017. P.18-20 
54 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. 16. ed. São Paulo: Global, 2013.1 ed digital p. 167.Disponível em : 

<https://gruponsepr.files.wordpress.com/2016/10/livro-completo-sobrados-e-mucambos-gilberto-freyre-1.pdf> 
55 De acordo com o Censo 2010 do IBGE, o nome técnico apropriado são “aglomerados subnormais”, nomenclatura que 

engloba os diversos tipos de assentamentos irregulares existentes no País, como favelas, invasões, grotas, baixadas 
comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros. (BRASIL. IBGE. Censo Demográfico 2010: aglomerados 

subnormais: informações territoriais. Brasília: IBGE, 2010) 

https://gruponsepr.files.wordpress.com/2016/10/livro-completo-sobrados-e-mucambos-gilberto-freyre-1.pdf
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56 

Nesse sentido, anota-se o exemplo peculiar de Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald.57:   

[...] pais que já possuíam um imóvel próprio, movidos por sentimentos diversos 

(vontade de manter os filhos por perto; desejo de auxiliar os filhos e filhas no início 

da vida conjugal; racionalização das despesas, etc.), passaram a ofertar a laje de seus 

imóveis para que terceiros nela construíssem, ampliando o volume de construção, 

sem alteração das medidas registrais da coisa. Uma espécie de “puxadinho”, como 

foi apelidado, para que o filho ou filha edificasse ali uma casa, com o propósito de 

auxiliar na solução do problema habitacional. 

 

Essas moradias sobrepostas se incorporaram à paisagem urbana sem planejamento, 

tendo seu processo de formalização transcorrido à margem da lei por sistemas registrais 

próprios dos moradores desses complexos. Para a Administração, os titulares dessas 

construções, pela ausência de registro legalmente reconhecido, não eram categorizados como 

proprietários, sendo suas situações fáticas desprovidas de traço jurídico indeterminado, ou 

seja, sem qualquer segurança jurídica. 

 Com efeito, o crescimento desenfreado desses aglomerados impôs ao legislador o 

dever de normatizar as relações jurídicas existentes neles, para evitar a instalação completa da 

assertiva do jurista francês Georges Ripert “quando o Direito ignora a realidade, ela se vinga, 

ignorando o Direito”.  

De forma tímida, em 1967 o Decreto nº 271 criou a concessão de direito real de 

uso, fornecida no bojo de processos de regularização de assentamentos precários de interesse 

social por todo o país. Em seguida, a Lei nº 6766/79 veio dispor sobre o parcelamento de uso 

do solo urbano, delimitando os conceitos de loteamento e desmembramento, bem como as 

situações que ensejam o parcelamento e o papel da municipalidade no procedimento de 

regularização. 58   

Somente com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 houve a instituição da função social da propriedade, tendo a regularização urbana e 

fundiária atingido o status fundamental. Dentre as previsões constitucionais que colaboraram 

para mudança de paradigma, encontra-se a usucapião especial urbana (CRFB/88, art. 183, 

caput), a concessão de uso especial para fins de moradia (CRFB/88,art. 183, §1º), bem como 

a introdução de princípios estruturantes como a função social da propriedade e da justa 

distribuição dos bônus e ônus urbanísticos. 

                                                 
56 CORREIA, Arícia Fernandes. Direito da regularização fundiária urbana e autonomia municipal: a conversão da 

medida provisória n. 759/2016 na lei federal n. 13.465/2017 e as titulações da prefeitura da cidade do rio de janeiro no 

primeiro quadrimestre de 2017.Revista Geo UERJ.Ed. 2º semestre 2017. p. 180 
57 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. o.p.cit.  p. 603 
58 LEONELLI, Gisele Cunha Viana. A construção da lei federal de parcelamento do solo urbano 6.766: debates e 

propostas do ínicio do sec. XX a 1979. Tese. São Carlos,2010.  P. 175-179  
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A legislação infraconstitucional, no intuito de cumprir os preceitos constitucionais, 

passou a disciplinar institutos hábeis à regularização fundiária. A respeito das propriedades em 

sobrelevação, o Estatuto da Cidade dispôs regramentos sobre o direito de superfície. Contudo, 

restringiu a cessão da superfície de imóvel já construído, já que previu tão somente a 

utilização do espaço aéreo do terreno. (art. 21,§1º; Lei nº 10.257/01).  

A Lei nº 11.977/2009, instituidora do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, e a 

Lei Federal nº 13.465/2017 também concentram avanços na seara da regulamentação 

fundiária. A primeira fixou o procedimento de demarcação urbanística pelos Municípios, 

assim como estabeleceu a legitimação da posse e criou a usucapião administrativa. Já a 

segunda, simplificou o processo de regularização fundiária e estabeleceu o direito real de laje, 

objeto do estudo do presente trabalho.  

Essa inovação no rol taxativo dos direitos reais, estabelecido no art. 1.225 do 

CC/02, consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de 

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

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

originalmente construída sobre o solo. 59 

A nomenclatura adotada pelo legislador se distanciou das terminologias utilizadas 

para designar o aludido direito em outros ordenamentos jurídicos, os quais adotam as 

expressões como direito de sobrelevação (Portugal) e derecho de vuelo (Espanha). A escolha 

de nome atécnico harmoniza-se com a diretriz da operabilidade do CC/02, assim como facilita 

a compreensão e aplicação do instituto pela população em geral, que já consagrou a expressão 

para se referir há construções enquadradas nesse regime jurídico.  

Advirta-se, por oportuno, que essa designação implica em incoerência taxonômica, 

pois esse direito real abrange tanto as construções verticais ascendentes, como as verticais 

subterrâneas, sendo, portanto, não é apenas Direito de Laje, mas também de Subsolo. Nesse 

sentido, Carlos Oliveira defende que a expressão de “titular da laje” abrange tanto o titular da 

titular da laje aérea, como o da subterrânea. 60 

 

 

                                                 
59 FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio., o.p.cit..22 
60 OLIVEIRA, Carlos Elias de. DIREITO REAL DE LAJE À LUZ DA LEI 13.465/2017: nova lei, nova hermenêutica. 
Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Julho/2017 (Texto para Discussão nº 238). Disponível em: 

<  http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/532809 >. Acesso em 09.09.2018. p.5 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/532809
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Fonte: Cristiano Chaves Farias; Martha El Debs e Wagner Inácio Dias61 

 

Conforme apontam Renato Cymbalista e Marcelo Weingarten62: “Ao reconhecer o 

direito de laje, o Estado assume uma postura de não-julgamento moral desse procedimento e 

de legitimação de práticas não previstas” A positivação do direito real de laje possibilita o 

reconhecimento da condição de senhorio dos menos favorecidos, sendo ferramenta importante 

de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana  e, consequentemente, do direito à 

cidade para essa parcela da população.  

 

3.2 Natureza jurídica do direito de laje: Direito autônomo ou sobre coisa alheia? 

Disposto no art. 1510-A e seguintes do CC/02, o direito real de laje conceitua-se 

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

superfície superior ou inferior de uma construção. Em razão do vínculo estrutural com a 

construção base, a doutrina diverge quanto à natureza jurídica do instituto: Trata-se de direito 

real sobre coisa alheia ou direito real sobre coisa própria? 

Em defesa da laje como direito real sobre coisa alheia, advogam aqueles que a 

compreendem como espécie de direito de superfície de segundo grau, um desdobramento do 

direito de superfície já previsto no regulamento. Para eles, ontologicamente a laje decorreria 

de um novo direito real de gozo ou fruição,63estando ao lado dos outros direitos de garantia 

(usufruto, uso, habitação, servidão, superfície, concessão de uso).  

                                                 
61 FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio., o.p.cit.. 23 
62  CYMBALISTA, Renato; WEINGARTEN, Marcelo. Direito de laje: desafios. 2017. Disponível em:  

<http://sites.usp.br/outrosurbanismos/direito-de-laje-2/>.Acesso em: 02 nov. 2017 
63 Segundo Paulo Nader, os direitos de gozo ou fruição se caracterizam “quando o proprietário se priva, temporariamente, do 

poder de uso e fruição ou apenas e de uso, a favor de outrem. Com a sua extinção, os direitos reais de gozo incorporam-se à 
propriedade, sem a necessidade da constituição de um novo título.“ (NADER, Paulo. Curso de direito Civil: Direito das 

Coisas, vol.4. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 93) 
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O direito titularizado pelo lajeário não é pleno, mas sim subordinado ao direito de 

propriedade do dono da construção-base, denominado cedente ou lajeado. A partir dessa visão, 

Pablo Stolze Gagliano 64  assevera que o titular da laje não tem direito de sequela – 

característica de básica de direitos reais autônomos, tendo somente às faculdades relacionadas 

ao gozo e fruição do bem:   

 

Diferentemente de outros direitos reais na coisa alheia, o direito de laje tem, em seu 

conteúdo, um singular animus, equiparável ao de domínio, embora não se 

caracterize pela sua estrutura peculiar, como direito real na coisa própria 

(propriedade), na medida em que, derivando de mera cessão de uso, gratuita ou 

onerosa, da superfície do imóvel que lhe é inferior, resulta na coexistência de 

unidades autônomas em uma mesma área. Em síntese, o sujeito a quem a laje se 

vincula não deve ser considerado "proprietário" da unidade construída, mas sim 

titular do direito real de laje sobre ela, o que lhe concederá faculdades amplas, 

similares àquelas derivadas do domínio. 

 

Segundo esse raciocínio, o titular da laje não tem acesso às vias reivindicatórias, 

pois não ostenta a condição de proprietário. Cabe a ele somente os interditos possessórios, de 

modo que se concluir que suas prerrogativas seriam equiparáveis às do mero possuidor ou 

titular do domínio útil. 

O referido autor também aponta a necessidade de averbação da constituição do 

direito de laje na matrícula da construção-base para sustentar a acessoriedade da laje. Para ele, 

a previsão de matrícula autônoma da laje não tem o condão de alterar a natureza jurídica dela 

para direito real sobre coisa própria, pois o ato registral é meramente formal e o vínculo 

estrutural é permanente.65 

Sob o mesmo prisma, Flávio Tartuce66  acresce que a aquiescência expressa do 

lajeado para a constituição das sobrelajes (lajes de segundo grau) reforça a compreensão 

acessória do direito analisado. Segundo ele, a necessidade do consentimento do dono da 

construção-base é prova de que o direito de laje não existe por si só, pois é fruto de outrem. 67   

Noutro giro, encontra-se a concepção da laje como direito sobre coisa própria. 

Com base nos princípios registrais, os defensores dessa tese sustentam que a previsão de 

matrícula própria, em registro distinto da titularidade do imóvel originário, retira o caráter 

acessório da laje, pois esta não poderia gerar tal matrícula se não fosse espécie de 

propriedade.68 

                                                 
64 GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1116 
65 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único. Rio de Janeiro: Forense. P. 1240 
66 FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio., o.p.cit..52 
67 Em julgamento recente sobre o tema, o STJ compreendeu o direito de laje um direito real sobre coisa alheia, na qual se 

reconheceu a proteção sobre aquela extensão - superfície sobreposta ou pavimento inferior - da construção original, 

conferindo destinação socioeconômica à referida construção. (REsp 1478254/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 04/09/2017) 
68  ELIAS DE OLIVEIRA, Carlos Eduardo. Direito real de laje à luz da Lei nº 13.465, de 2017: nova lei, nova 
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Com base na análise do princípio da especialidade, aliado à ideia de unitariedade 

matricial, compreendem que cada imóvel será dotado de uma matrícula, a qual descreve as 

particularidades do bem, imprimindo a individualidade deste. Nesse sentido, é inevitável não 

reconhecer a laje como novo imóvel, caracterizador de novo direito real, pois o contrário 

autoriza o mesmo imóvel ocupar duas diferentes e distintas matrículas. 

Segundo Cristiano Chaves Faria et al, o respeito ao fólio não se trata de apego ao 

formalismo, mas sim mecanismo de preservação da estrutura imobiliária existente que 

salvaguarda o exercício do direito de propriedade.69 

Acrescem, outrossim, que o titular da laje detém poderes inerentes à titularidades 

próprias (art. 1510, §3º, CC/02). Após a constituição da laje, as prerrogativas de usar, fruir, 

dispor e reivindicar são integralmente transferidas ao lajeário, não remanescendo nenhuma 

subordinação jurídica entre a laje e a construção-base. A nova relação jurídica se dá somente 

entre os titulares das construções e é regida pelas regras de direito de vizinhança. 70 

Ainda em relação a autonomia da titularidade da laje, os defensores da laje como 

direito próprio aponta a disposição legal que autoriza o lajeário a gravar seu imóvel como 

garantia real, podendo vinculá-la a uma contratação de financiamento bancário e a outras 

operações de crédito.  

A respeito da dependência arquitetônica, Carlos Eduardo Elias de Oliveira 71 

pontua que ela não é decisiva para a conceituação jurídica, pois é fruto de uma ficção legal.  

Pauta essa assertiva no fato do direito real de laje aérea (e não a subterrânea, porque essa é 

reconhecidamente independente)72 não ser extinto imediatamente, quando ocorre a ruína da 

construção-base. Nessas hipóteses, existe prazo decadencial de 5 anos (o mesmo da usucapião 

constitucional urbana) para o lajeário exercer seu animus domínio e providenciar a 

reedificação do prédio. 

Percebe-se que a doutrina não se encontra pacificada quanto ao assunto, porém 

prevalecerá, pertinentemente, nesse estudo, o entendimento de que a laje se enquadra como 

direitos real sobre coisa própria, pois entende-se que o contrário seria apequenar o instituto, 

cuja intenção legislativa foi justamente reconhecer e  assegurar a dignidade da pessoa 

humana na perspectiva do direito real de moradia. 

                                                                                                                                                         
hermenêutica. Textos para Discussão – Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa. . p.12.  Disponível em 

<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td238/view> 
69 ELIAS DE OLIVEIRA, Carlos Eduardo; o.p. cit, . p.12.   
70  MARQUESI, Roberto Wagner; Desvendando o direito de laje. Revista civilistica.com. Ano. 7. n. 1. 2018, p.10. 

Disponível em: < http://civilistica.com/wp-content/uploads/2018/05/Marquesi-civilistica.com-a.7.n.1.2018.pdf > 
71 ELIAS DE OLIVEIRA, Carlos Eduardo. O.p. cit, p. 13 
72 CC/02 art. 1.510-E,I,-  A ruína da construção-base implica extinção do direito real de laje, salvo - se este tiver sido 

instituído sobre o subsolo; II - se a construção-base não for reconstituída no prazo de cinco anos. 
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3.3. Diferenças entre o Direito de Laje e outros direitos reais 

Uma vez sendo conhecido como direito autônomo, torna-se necessário para 

teorização e afirmação prática do instituto que este seja diferenciado dos outros direitos reais 

cuja estrutura normativa se assemelha ele. Nesse sentido, esta seção buscará traçar a 

comparação do direito de laje com os seguintes institutos similares: Condomínio Edilício, 

Direito de Superfície Civil e Direito de Superfície Urbanístico.  

 

3.3.1 Laje e o Condomínio Edilício 

O Condomínio Edilício se traduz na conjunção do atributo da exclusividade da 

propriedade com a possibilidade jurídica da coisa pertencer a uma pluralidade de sujeitos.  

Previsto no Capítulo VII do Título III (da Propriedade) do Livro III (do Direito das Coisas) do 

CC/02, entre os artigos 1.331 e o 1.358-A, o condomínio edilício é modalidade inaugurada 

com a finalidade de normalizar a propriedade horizontal (existente em edifícios e apartamento 

e similares), definindo os direitos e as obrigações dos incorporadores, construtores e 

adquirentes de unidades.73 

Verificam-se muitas as semelhanças que aproximam o condomínio edilício do 

direito de laje. Ambos compartilham entre os seus elementos formadores áreas de propriedade 

exclusiva, conhecidas como unidades autônomas, e as áreas que serve a todo o edifício.  

Nos dois institutos, a propriedade sobre as unidades autônomas é plena e perpétua. 

Essas unidades podem ser alienadas e gravadas livremente pelo seu titulares, exceto, quanto 

aos condomínios edilícios, as vagas para automóveis, que mesmo pertencendo ao titular do 

imóvel não podem ser transferidas a terceiros de fora do condomínio sem a aquiescência em 

convenção ( art. 1331,§1º e art. 1.510-A,§3º, CC/02). 

Ressalta-se que, mesmo sem expressa previsão no tocante ao direito de laje, essas 

partes exclusivas podem ter várias formas e finalidades, podendo constituir salas, lojas, 

apartamentos, escritórios, etc.74 

 Com relação às partes que servem a todo o condomínio, observa-se que essas 

costumam ser classificadas como partes comuns por natureza e partes comuns por destinação. 

Segundo Flauzilino Araújo dos Santos 75 , elas se relacionam com a estrutura interna do 

                                                 
73 PEREIRA, Caio Mário da Silva, o.p.cit., p. 182 
74 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; OLIVEIRA, Fernanda Loures de. Aspectos Urbanísticos, Civis e Registrais do 

Direito Real de Laje. Revista Brasileira de políticas Públicas v. 7, n. 2 (2017), p. 132. Disponível em: < 

https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/view/4750/pdf > Acesso em: 10 de jun de 2018.p.129 
75 SANTOS, Flauzilino Araújo dos. Condomínios e incorporações no registro de imóveis: teoria e prática. São Paulo: 

Mirante, 2012. p. 48 
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edifício, sendo aquelas caracterizadas pela impossibilidade de desafetação factual, ao passo 

que àqueles se impõe o uso comum por convenção das partes. 

Nesse sentido, extrai-se da redação do art. 1331,§2º do CC/02 que as partes em 

comum dos condomínio edilício são: o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de 

distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, o acesso ao 

logradouro público e demais partes utilizadas em comum pelos condôminos, que não poderão 

ser alienadas separadamente ou divididas. 

Da mesma forma, conclui-se que, na laje, servem ao todo: os alicerces, colunas, 

pilares, paredes-mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio (art. 

1.510-C, §1º,I,CC/02); e as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-

condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício (art. 1.510-C, 

§1º, III, CC/02). Pela redação do art. 1510-C, §1º do CC/02 convenciona-se que os titulares da 

relação lajeária podem afetar outras partes do edifício, configurando-se a possibilidade de 

“partes comuns por destinação”.  

Também se mostram similares os direitos e obrigações atribuídos aos titulares do 

direito real de laje e do condomínio edilício. Tanto o lajeário, quanto o condomínio tem o 

direito de  usar, fruir e dispor das suas unidades autônomas (art. 1.335, inciso I e art. 1.510-A, 

§ 3º, CC/02), tendo eles o dever de conservar as partes em comum do edifício, de contribuir 

com o pagamento de serviço de interesse comum (art. 1.336, inciso I e art. 1.510-C, CC/02) e 

de não realizar obras que sejam prejudiciais a estrutura da edificação (art. 1.336, incisos II e 

III, e art. 1.510-B, CC/02).  

Outra afinidade entre os institutos, é a necessidade de autorização conjunta para 

ampliação do prédio. Para a constituição de novo direito de laje, o lajeário precisa da anuência 

expressa do dono da construção-base e das demais lajes (art. 1.510-A, §6º; CC/02), da mesma 

maneira, a criação de novo pavimento depende do consentimento unânime dos condomínios 

(art. 1343; CC/02). 

Em que pese ambos regularem unidades apartadas inseridas dentro do mesmo 

terreno, não há que se confundir o direito de laje com o condomínio edilício. A diferença entre 

os institutos começa na concepção dos mesmos.  

Enquanto o condomínio edilício são estruturas previamente concebidas, com 

projetos feitos para suportar a complexidade das unidades a serem construídas, a laje nasce da 

necessidade fática. Nestas havia apenas uma construção-base sobre a qual, em razão de 

necessidades pessoais imprevisíveis no momento da edificação original, ocorre a sobrelevação 

de uma ou mais construções. 
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Nas palavras de Paulo Afonso Cavichioli Carmona e Fernanda Loures de 

Oliveira76, no caso das lajes “o projeto original não era em si vocacionado à constituição de 

edificações complexas sobre aquelas fundações, ainda que se vislumbre a possibilidade de 

levantamento de novas construções, certamente estas terão natureza mais singela.”  

Contudo, a maior diferença entre esses regimes jurídicos encontra-se na existência 

ou não de fração ideal no solo. A laje não atribui fração ideal sobre o terreno e as demais áreas 

edificadas ao lajeário (art. 1.510, §4º, CC/02), tampouco permite que a ele seja destinada a 

titularidade das áreas ainda não edificadas ao tempo da constituição da laje (art. 1.510, §1º, 

CC/02).  

Em contrapartida, o condomínio edilício estabelece um vínculo indissociável entre 

o condomínio e o solo, ao estabelecer como cláusula obrigatória do instrumento de 

constituição e especificação de condomínio a determinação da fração ideal atribuída a cada 

unidade no terreno e nas partes comuns. A relação entre a propriedade exclusiva e a 

propriedade comum é muito mais densa que na laje.77  

Essa distinção tem consequência prático-jurídicas importantes. Por não deter 

direito sobre o solo, no caso de ruína da construção base, o lajeário tem o prazo decadencial 

(de 5 anos) para reconstruir a construção- base e restabelecer sua laje, ao passo que o 

condomínio, em situação semelhante, pode deliberar sobre a reconstrução ou a venda do 

terreno, recebendo a quota-parte equivalente a sua unidade (art. 1.357, CC/02). 78 

Outra implicação prática relaciona-se a cobrança do IPTU. No caso do 

condomínio edilício, o proprietário da unidade autônoma enquadra-se no critério pessoal do 

imposto na condição de proprietário de fração ideal do terreno, sendo responsável tanto pelo 

imposto territorial (recair sobre as partes não edificadas do terreno) e pelo imposto predial (o 

qual recai sobre sua unidade autônoma). 

O lajeário, por sua vez, se puder ser enquadrado no critério pessoal da regra 

matriz do referido imposto, somente poderia ser tributado com relação ao imposto predial 

tendo em vista que sua propriedade se atém sobre a parte estrutural da construção-base e da 

sua unidade autônoma. A possibilidade da de incidência do IPTU nas relações lajeadas, bem 

como a da repartição do imposto para tais construções será retratada na terceira unidade do 

presente estudo.  

 

                                                 
76 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; OLIVEIRA, Fernanda Loures de; o.p. cit, p. 130 
77 FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio. O.p.cit... 2017. P.34 
78 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; OLIVEIRA, Fernanda Loures de; o.p. cit, p. 131-132 
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3.3.2 Laje e o Direito de Superfície Civil 

O Direito de Superfície Civil encontra previsão no inciso II do art. 1.225 do 

CC/02 e nas disposições do Título IV, do Livro do Direito das Coisas (Livro III), entre os 

artigos 1.369 e 1.377. Antes de adentrar na sua definição e nas distinções entre ele a o direito 

de laje, importa mencionar o conceito de acessão.  

Segundo Ricardo Lira 79 , acessão consiste na “união física entre duas coisas, 

formando de maneira indissolúvel um conjunto, em que uma das partes, embora possa ser 

reconhecível, não guarda autonomia, sendo subordinada, dependente do todo e seguindo-lhe o 

destino jurídico”. Para o autor, a acessão subdivide-se em discreta – resultante do 

desenvolvimento natural da coisa, como a cria dos animais - e contínua – cuja característica 

primordial é a união exógena das coisas, como ocorre nas plantações.  

A partir dessas proposições, tem-se que o direito de superfície consiste na acessão 

contínua realizada sobre ou sob o solo alheio, ficando suspenso o princípio de que ao dono do 

solo pertence tudo aquilo que se planta80.  

São muitas as afinidades entre o direito de laje e o instituto. Embora configurem 

direito reais distintos, ambos suspendem os efeitos da acessão, haja vista que não consolidam 

a construção feita sobre o terreno ao proprietário dele; são transmissíveis a terceiros (arts. 

1.372 e do art. 1.510-A;§3º CC/02); suas concessões podem ser feitas de modo gratuito ou 

oneroso (arts. 1.370 e 1.510-A — o último é omisso, mas se interpreta seu silêncio como 

possibilidade); e, em caso de alienação dos direitos (propriedade sobre o terreno ou direito de 

superfície; e construção-base ou laje), haverá direito de preferência, em igualdade de 

condições (arts. 1.373 e 1.510-D; CC/02).  

Destarte a previsão do parágrafo único do art. 1396 do CC/02 disponha que a 

superfície não alcança o subsolo, o Enunciado 568 da VI Jornada de Direito Civil81 consignou 

o direito de superfície deve abranger o uso não apenas do solo, como do espaço aéreo e do 

subsolo correspondente ao terreno (art. 1229, CC/02).  

Com efeito, existe um elemento primordial que tornam esses regimes jurídicos 

inconfundíveis. A propriedade no direito de superfície é resolúvel, isto é, ela é sujeita a uma 

                                                 
79 LIRA, Ricardo César Pereira. O Novo Código Civil, Estatuto da Cidade, Direito de Superfície. Anais do EMERJ –  

Debate o Novo Código Civil”. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/anais_onovocodigocivil/anais_especial_2/Anais_Parte_II_revistae

merj_145.pdf.> Acessado em: 04.09.2018. p. 145 
80 Princípio superfcies solo cedi 
81 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. VI Jornada de Direito Civil: Enunciado 568- 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, admitindo-se o 
direito de sobrelevação, atendida a legislação urbanística. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/639>. 

Acesso em: 04 de setembro de 2018.  
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condição ou termo, sendo o domínio pleno dividido entre o superficiário (proprietário 

resolúvel) e o concedente (proprietário diferido). Nela o proprietário resolúvel exercita todos 

os poderes dominiais sobre o bem até haver a configuração da condição/termo cuja efetivação 

tem o condão de retornar a plenitude das faculdades dominiais ao dono do proprietário 

diferido. 82  

Em disposição contrária, o direito de laje caracteriza-se pela criação de nova 

lâmina de propriedade, sendo esta perpétua e independente da que a originou. A autonomia da 

laje é inferida pela necessidade de registro de nova matrícula no cartório de imóveis, 

desatrelada do registro da propriedade da construção-base.  

A constatação da natureza limitada do direito de superfície fica evidente na análise 

do art. 1.374 do CC/02. A norma prevê a extinção da superfície, quando o terreno for utilizado 

para finalidade diversa daquela para qual foi concedido. Essa hipótese é incompatível com o 

direito de laje, haja vista que a transferência da laje acarreta na transferência total dos poderes 

de ingerência sob a mesma, podendo o lajeário utilizá-la do modo em que for conveniente 

para ele. As controvérsias a partir da concessão do direito de laje serão resolvidos pelo direito 

de vizinhança, aplicando-se, por analogia, as regras relacionadas a condomínio edilício. (art. 

1.336, CC/02). 

Cumpre destacar que diferença relacionada ao regime de responsabilidade pelos 

encargos e tributos incidentes sobre o imóvel ocorrido nesses regimes. Ao contrário do direito 

de laje, no qual o lajeário arcar tão somente com a fração tributária correspondente com a sua 

unidade, o superficiário é responsável pelos recolhimento de todos os tributos relacionados a 

totalidade do bem(art. 1.510-A,§1º,CC/02), tendo em vista que detém o efetivo domínio útil 

sobre o bem imóvel.(art. 1.371,CC/02) 83 

 

3.3.3 Laje e o Direito de Superfície Urbanístico 

O Direito de Superfície Urbano, previsto no Estatuto da Cidade, introduziu a 

concepção de sobrelevação no ordenamento jurídico brasileiro. Embora o direito de superfície 

tenha sido posteriormente disciplinado o CC/02 (arts. 1.369 e 1.377), as normas constantes do 

Estatuto da Cidade não foram revogadas, pois tratam a sobrelevação fora da visão civilistas.84  

                                                 
82 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. o.p. cit, págs. 446-447.  
83Adverte-se que a doutrina majoritária, encampada por Rodrigo Mazzei, entende que a responsabilidade do superficiário 

deve ser suportada no limite da concessão. Nesse sentido:   MAZZEI, Rodrigo. Direito de superfície: breve comparativo 

entre o Código Civil e o Estatuto da Cidade. MPMG Jurídico, n. 20, abr./maio/jun. 2010. Disponível 

em:<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/458/Direito%20de%20superf%C3%ADcie_Mazzei.p

df?sequence=3 >.Acesso em 04.09.2018. p.60 
84 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. I Jornada de Direito Civil: Enunciado 93- As normas previstas no Código Civil 

sobre direito de superfície não revogam as relativas a direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade (Lei n. 
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O Direito de Superfície Urbanístico distingue-se do civil por retratar a 

sobrelevação como instrumento de política de desenvolvimento urbano, tendo diferenças 

normativas decorrentes desse enfoque. A primeira distinção entre os institutos relaciona-se ao 

prazo de concessão da superfície. O Estatuto prevê que a concessão do direito de superfície 

pode ocorrer por tempo determinado ou indeterminado, enquanto o CC/02 dispõe que tais 

concessões devem ser limitadas temporalmente.  

Na codificação, as obras no subsolo somente são autorizadas se forem inerentes 

ao implante constante no solo, não havendo essa restrição no Estatuto, o qual autoriza 

indistintamente o uso do solo, espaço aéreo e subsolo. Outra distinção relaciona-se com a 

extinção do direito de superfície, enquanto o Estatuto da Cidade prevê três formas de extinção 

(pelo advento do tempo, descumprimento contratual e destinação do terreno diferente da que 

foi contratada), o CC/02 não menciona o descumprimento contratual como causa extintiva. 

Ressalta-se que a abrangência normativa deles também é diferente, enquanto o CC/02 aplica-

se aos imóveis urbanos e rurais, o Estatuto da Cidade restringe-se para os imóveis urbanos.   

Em que pese no caso concreto essas diferenças não sejam visualizadas, devido a 

aplicação da interpretação sistêmica do ordenamento jurídico85, elas são pertinentes no ponto 

de vista terminológico, sobretudo quando procura-se conceituar um terceiro direito 

relacionado a sobrelevação.  

À primeira vista, o direito de superfície urbanístico, especialmente o relativo a 

superfície por cisão, equivale ao direito de laje86. Ambos podem abranger o direito de utilizar 

o subsolo ou o espaço aéreo, admitido o direito de sobrelevação, nos termos da legislação 

urbanística (art. 1.510-A do CC/02 e do art. 21,§1º da Lei nº 10.257/01 c/c Enunciado 568 da 

VI Jornada de Direito Civil); o superficiário e o titular do direito de laje responderão 

integralmente pelos encargos e tributos que incidem sobre o objeto de seus respectivos 

direitos art. 21,§3º da Lei 10.257 de 2001 e do art. 1.510-A,§2º do CC/02); nos dois casos, 

poderá haver transmissão a terceiros (art. 21, §§ 3º e 4º da Lei nº 10.257/01 e do art. 1.510-

                                                                                                                                                         
10.257/2001) por ser instrumento de política de desenvolvimento urbano. Disponível em: 

<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/725>. Acesso em: 06.09.2018 
85Sobre o confronto de normas, Ricardo Mazzei dispõe: “não há derrogação e, muito pelo contrário, há integração do Código 

Civil e do Estatuto da Cidade na formação junto com outras legislações, de grupo multifacetário e sistêmico de normas para a 
aplicação e proteção da função social da propriedade.” MAZZEI, Rodrigo. O.p.cit.. , p.206 .Acesso em 04.09.2018.  
86 Sob essa óptica muitos doutrinadores defendiam antes da implementação do direito de laje, que este já estava incorporado 

os ordenamentos jurídicos, observe as palavras de Ricardo Mazzei: “o direito e superfície se utiliza do conceito volumétrico 

da propriedade (art. 1.299 do Código Civil). Não limitando, assim o exame deste exame no plano horizontal no imóvel 

(objeto da concessão, eis que poderá ser concedido do direito no plano vertical, até mesmo pela inexistência de proibição 

total de implantes no subsolo e espaço aéreo. Os tais enfoques, seria o exercício do direito de superfície tendo como base a 

construção alheia. Esta faceta do instituto é de absoluta importância para a regularização de uma situação social pulsante, 

qual seja, o ‘direito de laje”, já que não existe no sistema um instrumento tão adequado para ajustar tal relação entre os 
respectivos instrumentos tão adequado para ajustar a relação entre os respectivos “proprietários do solo e dos implantes, 

muitas vezes pessoas diferentes.” MAZZEI, Rodrigo. O.p.cit., p.362.  
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A,§3º do CC/02), com os devidos direitos de preferência (art. 22 da Lei nº 10.257/01 e 1.510-

D do CC/02). 

Ocorre, porém, que, da mesma forma do direito de superfície civil, o urbanístico 

se trata de direito real limitado, pois fixa uma propriedade essencialmente resolúvel, ao passo 

que a laje inaugura pleno domínio do imóvel pelo seu titular. Além disso, não há desfazimento 

do negócio jurídico que constitui a laje por inadimplemento contratual relacionado à 

transferência, sendo a relação existente entre o titular da laje e o proprietário da construção-

base regida pelas normas de vizinhança, enquanto no direito de superfície a concessão pode 

ser suspensa se não houver  emprego do terreno para as finalidades previstas no negócio 

jurídico firmado (art. 24, §1º, Lei nº 10.257/2001).87  

Merece destaque também o fato que a laje não pode, por essência, abranger o uso 

do solo, pois nasce da existência de uma construção-base, enquanto o direito de superfície 

urbano admite o direito de utilizar o solo (art. 21, § 1º, Lei nº 10.257/01). 

Com relação aos aspectos tributários também verificar-se o distanciamento dos 

institutos. O direito de laje institui unidades autônomas, sem atribuição de fração ideal do 

terreno ao lajeário, estabelecendo inscrições fiscais apartadas (art. 1.510-A, §2º; CC/02). Por 

outro lado, o superficiário, nos moldes do § 3º do art. 21 da Lei nº 10.257/01, suporta 

proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, sendo os encargos e tributos recaídos 

sobre o terreno e a parte efetivamente concedida, salvo disposição em sentido contrário. Em 

outras palavras, ele é responsável pelo domínio útil da respectiva área concedida.  

 

3.4 Direitos e deveres do lajeado e do lajeário 

Outra maneira de constatar as particularidades do direito real de laje é a análise 

das obrigações das partes da relação lajeária. O normativo prevê diversas obrigações e direitos 

para as partes envolvidas, as quais para fins de compreensão doutrinária podem ser divididas. 

obrigações e direitos do lajeado (dono da construção –base) e do lajeário (titular da laje).  

 

3.4.1 Direitos e deveres do lajeado 

Dentre os direitos atribuídos ao lajeado (dono da construção-base) se encontra o 

de manter na integralidade a propriedade do terreno no qual edificou sua construção-base. 

Não há áreas em comum do terreno com o lajeário, pois este não goza de fração ideal do 

imóvel, como acontece no condomínio edilício. 

Em decorrência disso, ao lajeado é reservado o direito sobre as novas construções 

                                                 
87 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; OLIVEIRA, Fernanda Loures de, o.p.cit.. cit. P.135 
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no terreno. Além da laje não ter projeção sobre o terreno, ela só pode alcançar os limites 

determinados em contrato. Desta feita, na hipótese de novas construções, não há que se falar 

em ampliação automática do direito de laje sobre essas áreas, pois elas resultam do exercício 

das faculdades de domínio do proprietário do solo, não tendo correlação com as prerrogativas 

do titular da laje.  

Outro direito atribuído ao lajeário é o de prioridade na preferência de aquisição da 

laje que venha a ser colocada à venda. O direito de, em igualdade de condições, adquirir o 

bem alienado encontra-se respaldo na ideia do estímulo, no que for viável, o retorno do perfil 

unitário de propriedade, com a dissolução do condomínio88.  

Por fim, tem-se que a autonomia entre a laje a construção-base implica na 

separação da tributação das unidades. A constituição da laje não altera a área tributada do 

lajeado (construção-base + terreno), pois os encargos tributários relativo à nova construção 

são de responsabilidade do lajeário. Esse assunto, correlaciona-se a ideia de majoração das 

alíquotas do IPTU, motivo pelo qual será aprofundado na próxima unidade, contudo 

consigna-se que que não pode haver majoração do IPTU sob a justificativa de que a laje 

realiza incremento de valor na construção. 89 

No tocante aos deveres do lajeado, destaca-se a partilha das despesas necessárias à 

conservação das partes estruturais do edifício. Da mesma forma que o lajeário, o dono da 

construção-base pode realizar reparações em áreas que sirvam ao prédio e deve repartir os 

custos dessas obras com os titulares das lajes.  

Por fim, outro ônus imposto ao lajeado é o da reconstrução da construção-base no 

prazo de 5 anos, no caso de ruína. Não é preciso que reconstrua todo o prédio, mas apenas a 

construção que lhe toca para que o lajeário possa reconstruir sua unidade. Cristiano Chaves de 

Farias et al 90  defendem que, embora o prazo seja o mesmo da usucapião, não há 

necessariamente a configuração de tal forma de aquisição por parte do lajeário. Segundo os 

autores, o dono do terreno pode utilizá-lo de maneira diversa ao da construção, caso em que 

não há que se falar em não-posse e, consequentemente, em usucapião.  

 

3.4.2 Direitos e deveres do lajeário 

No momento da constituição da laje, são transferidas ao lajeário as prerrogativas 

de usar, fruir, dispor e reivindicar relativas a área que passa a estar sob seu domínio. Com 

                                                 
88 OLIVEIRA, Carlos Elias de.p.10 
89 FARIAS,Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o. p. cit, 71 
90 FARIAS,Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o. p. cit, 77 
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base nessas faculdades, o lajéario passar a ter diversos direitos sobre a coisa, tais quais o de 

colher frutos naturais e civis provenientes dela; de aliená-la; de utilizar da ações 

reivindicatórias e possessórias para dê-la para si.  

O direito de reivindicar é controverso na doutrina, mas, como nesta obra se 

compreende o direito de laje como direito autônomo, entende-se que é possível a utilização da 

via petitória.  

Ademais, respeitados os critérios de razoabilidade, economicidade e 

proporcionalidade, é reservado ao titular da laje o direito de edificar um acesso independente 

para sua unidade. Embora tenha sido subtraída da redação final da Lei nº 13.465/17 para não 

obstar o acesso a regularização de milhares de moradias, essa previsão é extraída da 

funcionalidade pretendida pelo microssistema introduzido pela referida lei. Segundo Cristiano 

Chaves Farias et al, esses espaços seriam utilidades em favor de todos, razão pela qual a 

manutenção deles seria custeada pelos envolvidos.   

No tocante aos deveres do lajeário, observa-se que muitos desses decorrem das 

previsões de direito de vizinhança, estabelecidas para o condomínio edilício. O titular da laje 

deve partilhar das despesas necessárias à conservação das partes estruturais do edifício, bem 

como oferecer o direito de preferência na venda de qualquer das partes aos outros 

proprietários do edifício. Não obstante, é vedado a ele a realização de obras novas que a 

prejudiquem a construção, bem como é atribuído a ele a responsabilidade dos encargos 

tributário relativo à sua unidade. Sobre essa última obrigação, reside o objeto da presente 

pesquisa. 

A responsabilidade tributária do titular da laje é atribuída pelo §2º do art.1510 do 

Código Civil.91 Sua redação genérica aponta somente que o titular da laje responderá pelos 

encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade, sem apontar em que medida incide sua 

responsabilidade tributária, ocasionando diversas implicações jurídicas e fáticas, as quais 

serão retratadas a seguir. 

Por se tratarem de construções imobiliárias/imóveis, sobre as lajes podem incidir 

os seguintes tributos reais, quais sejam: o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), o 

Imposto Territorial Rural (ITR) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU).  

                                                 
91 Art. 1.510-A.  O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a 
fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. (...)§ 2o  O titular do 

direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade.  
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Considerando que a maior parte dessas construções estão presentes nas cidades, 

não há muito a se aferir no estudo destas com ITR, cujo o fato gerador é a propriedade, a 

posse ou o domínio útil de imóveis rurais (art. 29, CTN). Com relação ao ITCD e o ITBI, 

também não há muito que se investigar, tendo em vista que esses tributos incidem na 

transmissão do bem imóvel realizadas de forma gratuita ou onerosa, respectivamente, e são 

aplicáveis a laje no momento da inscrição da matrícula autônoma, razão pela qual se operam 

de modo semelhante ao que ocorre com as propriedades tradicionais. 

Devido a esses apontamentos, este trabalho se detém sobre a incidência do IPTU, 

cuja a análises serão realizadas na próxima unidade.  



 

50 

4 A INCIDÊNCIA DO IPTU NAS RELAÇÕES DE DIREITO REAL DE LAJE. 

A delimitação da natureza jurídica de direito de laje interfere diretamente sobre 

a instrumentalização das relações tributárias envolvendo as construções lajeadas, 

principalmente no que tange a sujeição ao IPTU. Investiga-se se a titularidade da laje 

corresponde às hipóteses de incidência do aludido imposto, bem como se a sua 

regulamentação implica em nova hipótese de incidência a ser descrita pela legislação 

municipal. 

Abordam-se, outrossim, as implicações da incidência do IPTU para os titulares 

das construções lajeadas, assim como discute-se sobre a possibilidade do lançamento 

oficioso do IPTU. 

 

4.1 A titularidade do direito de laje e o fato gerador do IPTU 

A criação de unidade autônoma sem atribuição de fração ideal do terreno se 

analisada em cotejo com as hipóteses de incidência do IPTU torna, em primeiro momento, 

inviável a exigência do referido tributo em relação do direito de laje. Isso porque, tendo como 

premissa a recepção da posse e do domínio útil pela Constituição Federal de 1988, a 

titularidade da laje não parece corresponder às hipóteses de incidência previstas no art. 32 do 

CTN, quais sejam posse, domínio útil e propriedade (em seu sentido tradicional). 

Antes de adentramos no cotejo dos critérios matérias do IPTU com as 

disposições de direito de laje, cumpre observar que o imposto territorial urbano atingirá 

tanto o imóvel por natureza, o solo (art. 43, I, CC/02), quanto aquele por acessão física (art. 

32 CTN c/c art. 43, II, CC/02). Sob essa ótica, deve recair a análise das hipóteses de 

incidência do IPTU: posse, domínio útil e propriedade. 

A laje não pode ser equiparada à posse, por não se tratar de mera situação de fática, 

mas sim espécie de direito real prevista no rol taxativo dos direitos reais. 92  A posse 

consubstancia o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato exterior em oposição ao fato interior. 

Por outro lado, a laje é direito autônomo qual autoriza o seu titular e exercer todas as 

faculdades derivadas do seu domínio. 

O titular da laje, diferente do mero possuidor, exercita o jus possidendi,93 isto é, 

                                                 
92 Em sentido contrário, Luiz Edson Fachin defende que a posse não pode se reduzir a um mero efeito da propriedade nem há 

uma manifestação de poder, pois é, principalmente causa e necessidade da propriedade. Nessa perspectiva aduz que o 

conceito tradicional de direito reais é ultrapassado, pois renega o indisfarçável destaque social e histórico da posse. (FACHIN, 

Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma perspectiva da usucapião imobiliária 

rural). Fabris: Porto Alegre, 1988, p. 20-21) 
93 Na lição de Washington de Barros Monteiro, o ius possidendi é o direito à posse que decorre de propriedade; enquanto que 
o ius possessionis é o direito que decorre exclusivamente da posse. Fazendo o paralelo, pode-se dizer que no ius possidendi 

há uma posse com título, estribada na propriedade. No ius possessionis, há uma posse sem título, que existe por si só. Ainda, 
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tem o direito de posse fundado em título com força real (matrícula da laje). Ele tem a posse e 

a propriedade da sua unidade autônoma, sendo aquela (a posse), nessa hipótese, o conteúdo ou 

objeto de um direito real limitado. Dessa maneira, o lajeário pode perder a posse e não deixa 

sistematicamente de ser titular da sua unidade autônoma. 

Além disso, o lajeário, por expressa previsão legislativa, possui faculdades e 

direitos que não são outorgados ao possuidor. Dentre eles, destacam-se a possibilidade de 

constituição de penhora, a impenhorabilidade de sua laje, o direito de preferência nas 

alienações onerosas do lajeado e o de intimação nas execuções que envolvam a construção 

base. Estes dois últimos são observados nas normas processuais do Código de Processo Civil 

(CPC), as quais instituem a ineficácia da alienação do imóvel se não houver intimação das 

partes interessadas (art. 799, X e XI, CPC).94 

Desse modo, verifica-se que o mérito desse novo direito real está justamente em 

sinalizar que o acesso à laje é significativamente superior à factualidade da posse. Na medida 

em que o direito real de laje estabelece um novo signo cadastral, que vincula a pessoa ao bem, 

ele se distancia da necessidade de efetividade e aparência da posse, pois possibilita que sua 

titularidade seja exercida mesmo que eventualmente não haja posse.  

Reitera-se que a posse aqui contrastada com a laje é aquela com a intenção de ser 

dono, pois as demais modalidades de ingerência sobre o bem não denotam capacidade 

contributiva apta a ensejar os efeitos do IPTU.  

A laje também não pode ser assemelhada ao domínio útil, pois esse é 

caracterizado pela divisão das faculdades da propriedade, ao passo que a laje concentra todos 

os atributos atinentes à propriedade em uma só pessoa (titular do direito de laje).  

 A pretensão do legislador, ao inserir o domínio útil como hipótese de incidência 

tributária, foi abranger dentro da RMIT do IPTU as situações de quase-propriedade ou de 

limitação de propriedade. Nesse sentido, para haver enquadramento da laje na hipótese de 

domínio útil seria necessário que esta fosse compreendida como direito sobre coisa alheia, 

haja vista que esses direitos possuem o domínio limitado.  

Com efeito, a natureza jurídica do direito de laje obsta que as noções de domínio 

útil sejam aplicadas a ela. A laje se trata de unidade imobiliária implantada em construção 

base, sobre a qual o lajeário pode exercer todas as faculdades atinentes a sua vontade, sem 

                                                                                                                                                         
é pertinente apontar que alguns autores falam em posse natural no caso de posse sem título e posse civil ou jurídica se ela 

estiver estribada em título determinado. (MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Coisas. 37 

ed. Ed. rev e atual. São Paulo:Saraiva, 2003, v. 3, p. 32 ) 
94 Para maior aprofundamento sobre o direito de preferência nas alienações onerosas do lajeado e do lajeário, recomenda-se : 

FARIAS,Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o. p. cit, p.145-179  
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submissão a terceiros. Sua autonomia colide com as noções de poderes limitados aos direitos 

do senhorio, característicos do domínio útil, razão pela qual seu enquadramento nesta hipótese 

de incidência é inviável.  

Especificamente quanto à possibilidade de a laje configurar espécie de 

responsabilidade tributária. Da mesma forma do direito de superfície urbanístico, a laje foi 

inserida no ordenamento pátrio por meio de uma lei ordinária, a qual estabeleceu novos 

encargos tributários. Por se autorizar nova hipótese de incidência, sem que norma 

complementar - como o CTN - previsse a modalidade de sujeição, ela aparentemente se 

sujeita a regime tributário semelhante ao do direito de superfície urbanístico. 

No caso dessa modalidade de direito de superfície, parte da doutrina admite que a 

exigência do Estatuto da Cidade (art. 21, §3º da Lei nº 10.257/01) não precisa de lei 

complementar para ter a cobrança implementada. Em contrapartida, aos que defendem a 

inclusão do direito superfície nas espécies de responsabilidade tributária.  

Neste último viés, encontra-se o Código Tributário do Município de Fortaleza, Lei 

Complementar nº 159, de 23 de dezembro de 2013. O art. 26695 do referenciado diploma 

estabelece a solidariedade passiva entre o proprietário e o titular do direito de superfície. 

Entende-se que essa solidariedade se aplica tão somente à parte de ocupação efetiva do solo 

do superficiário, visto que os encargos de sua eventual construção– leia-se, o IPTU – ele 

mesmo deverá suportar. 

Todavia, com relação à laje, esse posicionamento não pode ser utilizado. A 

legislação expressamente dispõe que responsabilidade tributária consiste na autorização do 

recolhimento do tributo por terceiro que não praticou o fato descrito na RMIT.  No caso da 

laje, é o lajeário quem detêm o controle amplo sobre a dimensão econômica da coisa, motivo 

pelo qual é a ele que a lei atribui o recolhimento do tributo pelo fato praticado na sua unidade 

imobiliária. Há responsabilidade decorre de ato praticado por ele, e não por fato realizado por 

terceiro.  

Não se trata, portanto, de responsabilidade por tributo alheio, mas sim por tributo 

oriundo de fato praticado pelo próprio sujeito passivo. Em razão disso, conclui-se inaplicável 

a disciplina de solidariedade passiva ao direito real de laje. 

A priori, a laje não se insere na hipótese de incidência do IPTU como espécie de 

propriedade, por não se encaixar da conceituação clássica deste instituto. Tradicionalmente, a 

propriedade revela-se pelo exercício conjunto dos poderes do senhorio, quais sejam, o de usar, 

                                                 
95 CTM, Art. 266. São responsáveis solidários pelo pagamento do IPTU, além de outros previstos neste Código: I- o titular 

do direto de usufruto, de superfície, de uso ou de habitação; 
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gozar, dispor e reivindicar; estando sujeita apenas às limitações de interesse público. 96  

Compreendida como direito fundamental, na medida em que os demais direitos 

retiram sua validade dela, a visão tradicional de propriedade tem como traço determinante o 

seu carácter absoluto e individualista, como também a necessidade de estar atrelada ao solo 

(art. 1.231, CC/02).No entanto, com a concretização da função social da propriedade, nos 

moldes dispostos na Constituição vigente, a propriedade condicionou a sua tutela ao 

atendimento dos interesses relevantes para coletividade e, especialmente, ao atendimento à 

dignidade humana.97 

Nesse viés, a propriedade passou a ser funcionalizada, isto é, voltada a servir de 

garantia de conservação e acesso aos bens necessários a existência de vida digna. 98 

Consequentemente, houve a pluralização de manifestações do fenômeno proprietário, com a 

criação de novas formas de propriedade quais sejam a multipropriedade e a própria laje.  

A multipropriedade, conhecida como time sharing ou propriedade fracionada, 

consiste no conjunto de bens jurídicos de utilização durante turnos anuais pré-estabelecidos, 

nos quais o co-titulares detém o uso exclusivo e perpétuo.99 

Sem adentrar nas controvérsias acerca do reconhecimento da multipropriedade 

como espécie de propriedade, é pertinente ressaltar que a razão da tributação dela é distinta 

daquela do direito real de laje. Na multipropriedade há necessariamente fração ideal do 

terreno atribuída, ao passo que essa divisão de propriedade inexiste na laje. Os sujeitos da 

relação de laje (lajeado e lajeário) tem cada qual a sua propriedade definida, não tendo o 

lajeário atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional 

em áreas já edificadas.  

Como consectário, na multipropriedade, cada cotitular arca com os IPTU 

correspondente a sua fração ideal,100 enquanto na laje cada titular de unidade imobiliária arca 

com o IPTU relativo à sua unidade.  

De toda forma, observa-se que os referidos institutos possuem a mesma finalidade, 

                                                 
96 O direito de propriedade é em si mesmo uno, tornamos a dizer. A condição normal da propriedade é a plenitude. A 

limitação, como toda restrição ao gozo ou exercício dos direitos, é excepcional. A propriedade, como expressão da senhoria 

sobre a coisa, é excludente de outra senhoria sobre a mesma coisa, é exclusiva: plures eamdem rem in solidum possidere non 

possunt. Só acidentalmente vige a copropriedade ou condomínio, como oportunamente veremos (v. nº 314, infra) 
(PERREIRA,Caio Mário, o.p.cit, p. 95) 
97SCHMIDT, Andrea Sales Santiago. Multipropriedade Imobiliária No Brasil: Uma Análise À Luz Da Função Social No 

Contexto Da Constitucionalização Do Direito Civil.IN . XXVI Congresso Nacional do CONPEDI (27. : 2017 : Maranhão, 

Brasil).P.150  
98 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. Revista da Faculdade 

de Direito de Campos, Campos, ano 6, n. 6, jun. 2005.p.514  
99  TEPEDINO, Gustavo; Aspectos atuais da multipropriedade imobiliária. In AZEVEDO, Fabio de Oliveira; MELO, 

Marco Aurélio Bezerra de. Direito Imobiliário escritos em homenagem ao professor Ricardo Pereira Lira. São Paulo: Atlas, 
2015.p. 516 (obra de 514-522) 
100 MELO, José Eduardo Soares, O.p. cit, p. 116-117 
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qual seja: promover exercício do direito de propriedade capaz de assegurar o uso dos bens 

imóveis, a sua popularização, o bem-estar e a justiça social. 101 

Nessas manifestações do fenômeno proprietário, os seus titulares detêm os 

poderes inerente à propriedade, acompanhados do animus de propriedade, motivo pelo qual se 

justifica a possibilidade de eles figurarem no polo passivo da obrigação de pagar o aludido 

imposto.  

Nesta perspectiva, urge a necessidade do reconhecimento da laje como espécie de 

propriedade, haja vista que o lajeário prática ação presuntiva de riqueza correspondente com o 

seu enquadramento na RMIT em tal hipótese 

A compreensão constitucionalizada do Direito Civil preconiza que ser proprietário 

de um bem imóvel significa titularizar uma relação jurídica complexa de direitos e deveres. 

Essa relação é visualizada no direito de laje, pois este apresenta funcionalidade própria.  É-

lhe possível retirar todos os poderes de senhorio (usar, gozar, dispor, reinvidicar de quem 

injustamente tenha ou possua), como também fruir de suas utilidades ou oferecê-lo em 

garantia.102  

Não obstante, o direito de laje também representa a concretização do patrimônio 

mínimo. Sua funcionalização retira as limitações relacionadas ao direito à moradia, e, 

consequentemente permite o acesso pleno a outros direitos da cidadania, como o direito de ir 

e vir, ou seja, de entrar e de sair de sua moradia e de circular em segurança pelo bairro; como 

o direito de levar seus conflitos aos tribunais (acesso à justiça e ao direito); como o acesso ao 

direito à educação e à saúde, entre outros direitos inerentes ao cidadão. 103   

Além dos aspectos relacionados aos direitos sociais, o direito de laje também é 

instrumento de regularização fundiária apto a influir na esfera econômica dos seus titulares. A 

universalização de titularidade origina ativo circulável, seja por permitir a regularização para 

fins comerciais do titular da laje, seja por possibilitar o acesso a financiamento bancários para 

abertura de crédito pessoal e pequenos negócios dos moradores dessas construções. 104 

Não se pode, portanto, menoscabar a potencialidade do direito real de laje a uma 

                                                 
101 SCHMIDT, Andrea Sales Santiago. o.p.cit . p. 157 
102 Segundo Cristiano Chaves et al, nada impede que o reconhecimento da hipoteca bancária para assegurar um empréstimo 
ou alienação fiduciária nos casos de laje, uma vez que o Enunciado 28 da súmula 28 do STJ dispõe que “ O CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA PODE TER POR OBJETO. BEM QUE JA INTEGRAVA O PATRIMONIO 

DO DEVEDOR” (FARIAS,Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o. p. cit, p.57) 
103 Antes da introdução do direito de laje, Claudia Franco Correa realizou estudo em uma das principais comunidades do Rio 

de Janeiro (Favela do Rio das Pedras) no qual destacou os mencionados direitos como aqueles obstados pela falta de acesso 

ao direito da moradia dos moradores daquela localidade. (CORREA, Claudia Franco Correa Direito De Laje: O Direito Na 

Vida E A Vida No Direito “Right Of Flagstone” IN Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI,P. 1005) 
104  ROSENVALD, Nelson. O direito real de laje como nova manifestação de propriedade. -+Disponível 
em:<https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2017/09/14/O-direito-real-de-laje-como-nova-

manifesta%C3%A7%C3%A3o-de-propriedade> Acesso em: 28 de setembro de 2018 

https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2017/09/14/O-direito-real-de-laje-como-nova-manifesta%C3%A7%C3%A3o-de-propriedade
https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2017/09/14/O-direito-real-de-laje-como-nova-manifesta%C3%A7%C3%A3o-de-propriedade
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mera situação de dependência física. A laje, na verdade, se trata “espaço tridimensional que se 

expande a partir da laje de uma construção-base em direção ascendente ou a partir do solo 

dessa construção em direção subterrânea.”105 

Nas palavras Cristiano Chaves Farias, Martha Debs e Wagner Inácio Dias106:      

 

Vive-se o momento da propriedade em três dimensões, não mais anexada à planta 

imobiliária do solo, mas elevada ou infraconstituída em relação à lâmina que perfaz 

o chão. A propriedade em três dimensões é a nova propriedade, é o novo direito de 

laje. Não tridimensional no sentido apenas geométrico como já apontaram alguns. 

Indo além algoritmos e arestas, a laje é a propriedade em três dimensões porque 

calçada (i) em um desentranhamento da obviedade de vinculação ao solo, (ii) porque 

nascida dos mais direitos gritantes anseios sociais e (iii) porque possibilita um 

reconceber das titularidades muito além da dicotomia propriedade-limitação. 

 

Neste contexto, considera-se que excluir da incidência do IPTU essa manifestação 

de propriedade sobre diversas perspectivas econômica e sociais, consiste em deixar ao largo 

da tributação parcela da população que, de fato, exterioriza a capacidade contributiva descrita 

no critério material do tributo. É, portanto, “uma incongruência o elemento literal técnico 

jurídico ser capaz de gerar um grave sentimento de injustiça e desigualdade de tratamento.”107 

Desse modo, defende-se a inclusão do direito real de laje como forma de 

exteriorização da propriedade na RMIT do IPTU, pois se compreende que o exercício dos 

poderes atribuídos ao lajeário denota capacidade contributiva equivalente à do proprietário 

tradicional.  

A laje trata-se, em verdade, de um novo imóvel constituído sobre ou sob uma 

construção base, de tal forma que não há como conceber uma resposta negativa em relação 

à cobrança do IPTU de modo distinto quanto ao imóvel-base e a laje. Nesse contexto, 

surgirão dois fatos geradores aptos a ensejar a cobrança do referido imposto: a propriedade 

do titular da laje e a propriedade do titular do imóvel-base. 

 

4.2 As implicações da regulamentação do direito de laje na legislação municipal sobre 

IPTU 

O novel instituto surgiu trazendo consigo um conjunto de controvérsias relativas à 

sua regulamentação na legislação municipal. A imposição do recolhimento de tributos pelo 

titular do direito de laje é passível de dúvidas, pois não há disposições que indiquem se o 

aludido dispositivo autoriza a implementação pelos Municípios do direito de laje como nova 

                                                 
105 Oliveira, Carlos Eduardo Elias. o. p. cit., p. 6 
106  FARIAS,Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o. p. cit, p.59-60 
107 CALCINI, Fábio Pallaretti; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito, o.p.cit, p. 24 
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hipótese de incidência ou se possibilita a inclusão da laje em critério material pré-existente.  

A Lei nº 13.465/2017, a qual previu o direito real de laje, é de natureza ordinária, 

motivo pelo qual é controvertido o entendimento de que ela autoriza a instituição do aludido 

direito como hipótese de incidência. Segundo o entendimento jurisprudencial, cabe as normas 

complementares, como o CTN, estabelecer as modalidades de sujeição ao IPTU, podendo o 

legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, de acordo com sua conveniência, 

desde que este esteja contemplado nas situações previstas no CTN. 

Em outras palavras, o entendimento predominante aduz que a legislação 

municipal não pode prever hipótese de incidência não contemplada no CTN. Dessa forma, 

não tendo norma complementar autorizado o direito real de laje como critério material do 

IPTU, não há arcabouço normativo apto a autorizar sua implementação pelos Municípios 

como nova hipótese de incidência.  

Ademais, considerando que nesta obra adotamos o entendimento de que o direito 

real de laje é modalidade de propriedade funcionalizada, compreendemos como acertada a 

possibilidade da inclusão da laje dentro de categoria pré-existente de sujeição do IPTU.  

Sendo a laje compreendida como manifestação de propriedade, entendemos que 

não seria necessário a inclusão de nova hipótese de incidência para abranger as relações de 

direito de laje, pois o direito de laje corresponde ao direito de propriedade. Sob essa ótica, aos 

lajeários devem ser aplicadas às mesmas disposições constante na legislação municipal para 

os proprietários de imóveis urbanos. 

A desnecessidade de inclusão de nova hipótese de incidência permite que a 

Administração Tributária realize a cobrança do imposto sem alterar a legislação municipal. A 

instauração do lançamento do IPTU para os imóveis com unidade lajeada, passa a ser 

precedida tão somente da inscrição da laje no Cadastro Imobiliário Municipal, momento a 

partir do qual o procedimento seguirá as mesmas etapas adotadas para a perfectibilização do 

crédito tributário em face da propriedade territorial urbana.  

Esta equiparação entre os lajeários e os proprietários da construção-base, vai ao 

encontro com da intenção do legislador de conferir segurança jurídica às relações informais 

que surgiram ao longo do tempo. O reconhecimento desta nova acepção de propriedade como 

signo cadastral e tributário, além de legalizar o excluído como membro da cidade formal, 

viabiliza o acesso à vida digna para muitos brasileiros.108  

Outro ponto controvertido na regulamentação municipal se refere a subdivisão do 

                                                 
108 ROSENVALD, Nelson. o.p.cit,p.1 
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IPTU no caso das lajes. Quanto ao dono da construção-base não parece haver dúvidas que a 

tributação dele recai sobre a edificação da construção-base e sobre a área total do terreno, haja 

vista que ele exerce sozinho o domínio dessa parte do terreno. 

Com relação ao titular da laje não se tem a mesma certeza. Ele não tem fração 

ideal do terreno, tampouco participação sobre as áreas construídas, motivo pelo qual 

questiona-se: para efeitos de tributação, a Administração poderia subdividir o IPTU em 

imposto predial e territorial urbano no caso das lajes? 

Esse questionamento perpassa necessariamente pela interpretação da unificação 

dos impostos predial e o territorial urbano.  

Caso interprete-se que é autorizado aos Municípios proceder à arrecadação do 

imposto predial apartado do territorial urbano, a resposta parece ser positiva.109 Isto porque 

nesse caso o imposto predial recai sobre as edificações, ao passo que o territorial urbano 

incide sobre aqueles que não são construídos ou que tenham obra paralisada ou em andamento. 

110  

Como no caso das lajes, o lajeário não detém fração ideal do solo, exercendo sua 

titularidade somente sobre sua unidade imobiliária edificada, não se mostra razoável a 

sujeição dele a tributação com base em espaço territorial (imposto territorial).  

Esse raciocínio respalda-se na própria RMIT, cuja natureza ontológica determina 

que não pode ser imposto dever obrigacional aquele que não realizou o fato descrito na norma 

de incidência. Assim, se o titular da laje, que não tem fração do solo, não exerceu ingerência 

com animus domini sobre o terreno no qual sua construção foi edificada não pode ser 

oponível a ele encargo tributário que levem em consideração esse espaço territorial.    

Em outras palavras, defende-se que o IPTU no caso do direito real de laje seja 

reservado tão somente a cobrança predial, tendo em vista que a laje não guarda relação 

                                                 
109 Em defesa da possibilidade da separação municipal da arrecadação, Bernardo Ribeiro de Morares aduz que : “Quanto à 

competência tributária dos municípios, verificamos que a denominação econômica do imposto trouxe a unificação dos dois 

impostos antigos (predial e territorial urbano), facilitando o tratamento sistemático na lei. A competência municipal é para 
decretar um imposto ‘sobre propriedade predial e territorial urbana’. Ao utilizar essa competência fiscal para tributar a 

propriedade imobiliária urbana (predial e territorial), o município pode decretar um único imposto ou dois impostos, 

conforme opção a ser feita. Duas soluções estão diante do legislador municipal, a saber: 1 – instituir um único imposto. Com 

a denominação ‘imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana’; ou 2 – instituir dois impostos. O legislador pode 
criar dois impostos, com duas denominações diferentes: ‘imposto sobre a propriedade predial urbana’ e ‘imposto sobre a 

propriedade territorial urbana’. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Sistema Tributário da Constituição de 1969: Curso de 

Direito Tributário Vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 399 
110 O Município de São Paulo, por exemplo, para fins de disciplina jurídica, distingue o imposto predial do imposto territorial. 

A Lei Municipal nº 6.989/66 estabelece que serão sujeitos ao imposto predial o proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor de bem imóvel construído. Por outro turno, quanto ao imposto territorial, ela fixa que ele incide sobre a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel não construído ou que tenha obra paralisada ou em andamento, 

edificações condenadas ou em ruínas ou mesmo construções de natureza temporária e, ainda, de imóvel em que a área 
construída seja proporcionalmente diminuta ou inadequada à sua situação, dimensões, destino ou utilidade.  
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jurídica com o terreno urbano no qual foi implantada, de modo que o seu titular não prática 

nenhum fato descrito na RMIT do IPTU apto a ensejar a cobrança do imposto territorial 

urbano.  

Em sentido oposto, é possível defender que a unificação dos impostos acarretou 

consequências inafastáveis, não podendo haver cobrança sobre as edificações que não abranja, 

ao mesmo tempo, todo o terreno que a ela se liga111.  

Nessa perspectiva, a Municipalidade não estabelece a subdivisão dos tributos, é 

necessário a fixação de critério quantitativo do IPTU pertinente a situação das lajes.  

A legislação municipal deve fixar a base de cálculo, bem como as alíquotas 

relacionadas com a superfície territorial em dimensões compatíveis com a dimensão e o 

conteúdo da laje. Pois, o contrário permitiria que a oneração do lajeário sobre fato gerador que 

não foi realizado e nem imputado a ele, sendo configurada enriquecimento ílicito da 

administração fazendária municipal.   

Por fim, outra questão atinente a regulamentação das lajes pela legislação 

municipal diz respeito a inclusão delas nas zonas sociais de isenção tributária. Geralmente as 

regiões onde as unidades lajeadas se situam são zonas marginalizadas, cuja capacidade 

contributiva da população beira o mínimo existencial112.  

Sob esse enfoque, questiona-se: diante do mínimo existencial, as construções 

lajeadas não teriam direito de isenção?  

A resposta parece ser positiva, sendo a capacidade contributiva desses titulares 

correspondente aos critérios de isenção determinados na legislação municipal, é devido o 

direito de isenção. Contudo, esta não pode ser estabelecida indistintamente para todas as 

unidades lajeadas.  

A atual dinâmica das cidades brasileiras não permite a setorização das áreas em 

zonas ricas ou pobres. Consequentemente, é possível no caso concreto haver unidade lajeadas 

em zonas economicamente desenvolvidas, cujo o valor venal da laje é maior do que imóveis 

localizado em outras regiões. Ao mesmo tempo que é possível haver titulares de laje situadas 

                                                 
111 A favor desse entendimento, Hugo de Brito Machado leciona que ‘parece ter havido uma unificação desses impostos, que 
passaram a integrar um só, com o nome de Imposto Predial e Territorial, Urbano (art. 29, inciso I), da competência dos 

Municípios”( MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 33. ed. Malheiros: São Paulo, 2012, p. 399) 
112 Em sede de controle concentrado, o STF definiu o conceito de mínimo existencial da seguinte maneira : “A noção de 

“mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 

compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência 

digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à 
alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)” (ARE 

639.337 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 23-8-2011, 2ª T, DJE de 15-9-2011.) 
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em zonas intermediárias que não tenham como arcar com qualquer tributação, pois não tem 

capacidade contributiva apta a ensejar cobrança de encargos tributário sem o 

comprometimento das suas condições mínimas de sobrevivência.  

Diante das disparidades, as quais são vislumbradas caso a caso, conclui-se o 

afastamento da tributação da laje deve ocorrer com base no atendimento do contribuinte aos 

requisitos de isenção social e não de modo indistinto. Isto é, o direito à isenção é devido pelas 

condições particulares do contribuinte, e não por se tratar de unidade sobrelevada ou por esta 

se encontrar em zona econômica menos desenvolvida.  

Pelo exposto, observa-se também que os Municípios deverão editar normas 

complementares a respeito do tema para evitar quaisquer conflitos entre os sujeitos da relação 

da laje (lajeado e lajeário), bem como evitar tributação indevida de imóveis.  

 

4.3 Responsabilidade tributária do titular da laje e do dono da construção-base 

A autonomia entre a laje e a construção-base implica diretamente nos moldes da 

sujeição tributária do titular da laje e do dono da construção base. A independência da laje 

acarreta na impossibilidade do incremento de tributação fundado na constituição dela para a 

edificação base, pois cada imóvel passa a ser submetido a contribuições e tributos próprios.  

Cada laje criada equivale uma nova unidade de tributação, porquanto sua 

constituição não deve alterar a área tributada do lajeado (construção-base + terreno). Sob essa 

ótica, interpreta-se a autonomia da laje deve ser absoluta, isto é, não pode haver a majoração 

da alíquota do IPTU na construção-base sob a justificativa de que a constituição da laje realiza 

implemento de valor na construção-base.113 

Essa impossibilidade da progressividade do IPTU nas construções-base em razão 

da laje é consequência direta da vedação ao bis in idem. Se o lajeário é contribuinte por ser 

deter a propriedade da laje, consequentemente ele arca com os pagamento das eventuais 

benfeitorias em sua unidade, não devendo o dono da construção-base também arcar com o 

pagamento do imposto relativo a implementação daquelas benfeitorias ou da própria unidade 

sobrelevada como se ela fosse uma espécie de benfeitoria. 

Do mesmo modo, não é admissível que o lajeário, que não possui qualquer 

ingerência sobre o terreno no qual está edificada sua laje, venha a ser tributado com alíquotas 

correspondentes às melhorias existentes no terreno onde está inserida sua laje, ou ainda tenha 

que arcar com a tributação predial de áreas construídas que não estão relacionadas com a 

                                                 
113 FARIAS, Cristiano, o. p. cit., p. 71 
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construção-base.   

Ressalta-se que não se ignora que o conjunto pode valorizar a parte, mas se 

entende que cada unidade autônoma seja onerada tão somente pelos atributos que possui per 

si, e não pela existência das lajes, no caso das construções base, ou de benfeitorias no terreno, 

no caso das lajes. 

Em suma, permitir o incremento do IPTU da construção-base em razão da nova 

edificação significa realizar dupla cobrança pelo mesmo fato gerador, sistemática vedada pela 

legislação tributária porque ocasiona o locupletamento ilícito do município. 

A respeito da responsabilidade tributária do titular da laje, cabe apontar também a 

possibilidade de revisão de cálculos do IPTU dessas construções. Sendo o lajeário 

contribuinte do IPTU proporcional à dimensão e ao conteúdo de sua laje, Cristiano Chaves 

Faria et al114 defendem ser possível o pedido de revisão de cálculo do referido tributo em 

relação àquelas lajes já construídas, cujas as cobranças eram somente impostas ao proprietário. 

Para os autores, caberia ao proprietário da construção-base o manejo desse pedido revisional, 

o qual deveria respeitar aos prazos decadenciais e prescricionais previstos na legislação 

tributária.   

Na hipótese de usucapião, porém, não há que se falar em revisão dos cálculos de 

tributos. Isto porque a usucapião é modalidade de aquisição originária e sua consecução 

origina uma nova propriedade, livre de todos os vícios pré-existentes, dentre os quais, 

encontram-se os débitos tributários. O usucapiente é responsável pelo recolhimento dos 

impostos tão somente a partir da data em que se torna efetivamente titular da laje, ou seja, 

quando completar o lapso temporal exigido por lei para a configuração da usucapião115. 

Todavia, ressalvada a situação de usucapião descrita acima, não concordarmos 

com o posicionamento fixado pelos autores. Isto porque o Código Tributário é claro ao 

estabelecer que a legislação tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros e 

aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja 

completa nos termos do artigo 116.   

Nos termos do art. 116, tratando-se de situação jurídica, como é o direito de laje, 

considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos desde o momento em que 

esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.  

O direito real de laje se perfectibiliza com a constituição da laje, realizada pela 

inscrição cartorial, e não possuía regulamentação legal antes da Lei nº 13.457/2017. Em razão 

                                                 
114 FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o. p. cit . 96-97 
115 FARIAS, Cristiano Chaves de;DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio, o.p. cit, p. 124 
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disso, não se pode atribuir ao lajeário, apenas pelo fato dele ser o titular de laje construída, a 

responsabilidade por débitos oriundos do recálculo do IPTU, sob pena de configurar mácula à 

segurança jurídica.  

É necessário que o titular da laje tenha sido possuidor da unidade autônoma, pois 

nesse caso a avença (IPTU) é tributada em razão da posse preexistente, mas nunca pela 

titularidade de laje. 116 

 

4.4 O lançamento oficioso do IPTU e a ausência de regularização cartorial da laje 

Os contribuintes do IPTU têm como obrigação acessória fornecer informações 

sobre alterações estruturais no imóvel, ainda que a inserção dos dados cadastrais seja 

responsabilidade do Fisco. Dessa maneira, a alteração estrutural no imóvel para a implantação 

do direito real de laje deve necessariamente ser comunicada à Administração Tributária para 

que haja a inserção do titular da laje na condição de sujeito passivo.  

Em tese, o lançamento oficioso do IPTU não precisa guardar correspondência 

com os dados registrais do imóvel. Isto porque o lançamento de ofício é modalidade em que 

todos os atos necessários perfectibilizarão da obrigação tributária são realizados pelo Fisco, 

sem com que o particular necessite emitir declaração ou realizar pagamento prévio.  

Neste viés, o Código Tributário Municipal de Fortaleza admite que o fiscal 

verificando as condições descritas na RMIT pode proceder o lançamento imediato da 

cobrança do respectivo imposto. Segundo o art. 147, §4º117 do aludido diploma os imóveis 

encontrados sem inscrição no Cadastro Imobiliário serão cadastrados de ofício, ficando 

                                                 
116

 Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. IPTU. TRIBUTAÇÃO SOBRE NOVAS UNIDADES AUTÔNOMAS 

CONSTRUÍDAS EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DA INSCRIÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA 

NO REGISTRO DE IMÓVEIS. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS artigos 32, 34 E 116, INCISO I, DO 
CTN. 1. Cinge-se a controvérsia em se estabelecer a possibilidade de o fisco, verificando alteração em imóvel pré-existente, 

que se dividiu em unidades autônomas, poder proceder a novas inscrições de IPTU, sem que haja registro das novas unidades 

em cartório de imóveis. 2. O artigo 32 do CTN estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a 

posse. O artigo 34 do referido diploma preconiza que o "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." 3. É absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio registro 

imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a 

configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação. Vários são os precedentes do STJ nesse sentido, dentre eles: 

REsp 735.300/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 03/12/2008. 4. É suficiente para ensejar a cobrança do 
IPTU a verificação das unidades autônomas acrescidas ao imóvel, uma vez ser "cediço que os impostos reais (IPTU e ITBI, 

em especial) referem-se aos bens autonomamente considerados." (REsp 722.752/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 11/11/2009). 5. Recurso especial provido.(SRJ - REsp: 1.347.693 - RS (2012/0182674-6); Relator: Min 

Benedito Gonçalves; Data de Julgamento - 11/04/2013; t1 - Primeira Turma; Data de Publicação: 17/04/2013) 
117 Art. 147. Os imóveis existentes como unidades imobiliárias autônomas no Município e os que venham a surgir por 

desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que sejam beneficiados por isenções ou imunidades relativas aos 

tributos incidentes sobre a propriedade, deverão ser obrigatoriamente cadastrados no Cadastro Imobiliário do Município. 

(...)§ 4ºOs imóveis encontrados sem inscrição no Cadastro Imobiliário serão cadastrados de ofício, ficando passíveis, sem 

prejuízo do lançamento do tributo cabível, da aplicação de penalidade pecuniária estabelecida neste Código. § 6ºA 

Administração Tributária poderá promover de ofício, para fins de tributação, o remembramento ou o desmembramento de 

unidade imobiliária. § 7ºConsideram-se unidades imobiliárias, independentemente da existência de matrícula própria no 
cartório de registro de imóveis, a gleba, a quadra, o lote e a edificação permanente com qualquer destinação. § 8ºÉ 

considerada subunidade imobiliária a divisão de qualquer das unidades imobiliárias previstas no § 7º deste artigo 



 

62 

passíveis, sem prejuízo do lançamento do tributo cabível e da aplicação de penalidade 

pecuniária. Da mesma forma, o §5º do citado dispositivo aduz que caso nos casos dos imóveis 

cadastrados, será possível a alteração e cobrança de ofício se for constatada divergência entre 

o cadastro e os dados do imóvel.   

Assim sendo, em abstrato, a existência de unidades autônomas no mesmo terreno 

pode sujeitar imediatamente seus titulares ao recolhimento do IPTU.  

A realidade fática, no entanto, indica que as construções com laje não são 

submetidas ao regime tributário, uma vez que os dados utilizados pela Administração 

Tributária são os constantes no Cadastro Imobiliário Municipal, o qual as referidas 

edificações não estão cadastradas. 

Na maioria das vezes, as lajes são implantadas em construções edificadas em 

terreno particular invadido, ou foram construídas em ato de concessão ou de autorização de 

uso celebrada pelo poder público. Essa ocupação irregular faz com que o lançamento oficioso 

do IPTU das construções lajeadas encontre inúmeros óbices para imprimir a realidade 

urbanística.  

Dentre os obstáculos existentes para a regularização fundiárias desses imóveis 

encontra-se a burocracia estatal e cartorária, que impõe uma série de intimações e exigências 

urbanísticas as quais afastam a célere regularização das situações existente, bem como das 

situações vindouras.  

Em razão disso, constata-se que a solução para a efetiva incorporação do direito 

de laje ao nosso ordenamento jurídico perpassa necessariamente pela regularização fundiária. 

Para tanto, é necessário observar que o direito real de laje foi inserido no ordenamento como 

um instrumento da REURB, sendo, portanto, parte de um conjunto de política pública de 

desenvolvimento sustentável que visa promover a integração social e ampliar o acesso à terra 

urbanizada pela população de baixa renda.118 

Nesse sentido, uma iniciativa proposta por César Fiuza e Marcelo de Rezende 

Campos Marinho Couto 119  é a expedição do “Habite-se” para a construção realizada, 

concluída e consolidada pelo decurso do tempo, mesmo que esta esteja em contrariedade às 

normas municipais de edificação, porquanto a demolição se mostre inviável. 

Ausente os riscos, os autores sugerem o reconhecimento da situação já 

                                                 
118 MATOSINHOS, Ana Paula; FARIA, Edimur Ferreira de. A Efetividade Do Direito Real De Laje Como Instrumento De 

Política Pública Para Acesso À Moradia Digna. In: Rev. de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade. Maranhão . v. 3.  n. 

2  p. 56 – 71 . Jul/Dez. 2017 p. 69 
119 FIUZA, César; COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho . Ensaio sobre o Direito Real De Laje como previsto 

na MP 759/2016. In Revista Civilista. 6º ano. N. 2 .2017. p.16-17. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-

content/uploads/2017/12/Fiuza-e-Couto-civilistica.com-a.6.n.2.2017.pdf> Acesso em 22 de out de 2018  

http://civilistica.com/wp-content/uploads/2017/12/Fiuza-e-Couto-civilistica.com-a.6.n.2.2017.pdf
http://civilistica.com/wp-content/uploads/2017/12/Fiuza-e-Couto-civilistica.com-a.6.n.2.2017.pdf
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consolidada pelo ente público municipal, sem maiores exigências, tais como planta elaborada 

por engenheiro, anotação de responsabilidade técnica, dentre outras. 

Contudo, cumpre ressalvar que essa proposta vai de encontro com um dos 

princípios correlatos à noção de função social da propriedade, qual seja, o princípio do 

poluidor pagador. Segundo esse comando aquele quem realizou o dano ambiental deve arcar 

com os custos de sua poluição. Sob essa lógica, desonerar o lajeário do cumprimento das 

normas de edificação significa exclui a possibilidade de reparação do dano ambiental 

ocasionado por ele, o que pode ser altamente lesivo para o meio ambiente, se visto de uma 

perspectiva macroscópica, na qual diversos habitantes de locais de preservação ambiental não 

tenham que realizar nenhum tipo de reparação paliativa. 

 Autorizar que os proprietários dessas construções que ferem a função social da 

propriedade não se submetam aos regulamentos ambientais, fere a isonomia entre essas 

propriedades e as demais. Ainda que se deduza que os habitantes dessas construções tenham 

menos condições financeiras que os demais, isso não justifica a diferença do direito de 

construir entre estes e os titulares das demais formas de propriedade.  

Além disso, o acatamento indistinto desta tese destoa do propósito do novel 

instituto, além de colaborar com a elisão. A Lei nº 13.465/17 não tem somente o intuito de 

regulamentar as situações já consolidadas, mas também o de viabilizar a constituição da laje 

por meio de registro cartorial anterior a sua construção. Permitir que as lajes irregulares 

continuem existentes, sem haver a devida reparação ambiental, abre espaço para que novas 

unidades autônomas sejam criadas em desrespeito às normas urbanísticas, com a legalização 

depois da construção para serem abrangidas pela “elisão/ desoneração”.    

Ainda sobre as possibilidades apresentadas pelos referidos autores para 

regularização das lajes, encontra-se a realização das averbações de construção pelo Cartório 

Registro de Imóveis. Caberia à autoridade cartorial comunicar ao ente público pelo ato 

praticado, para fins de fiscalização tributária. Essa sistemática possibilita um ganho do ponto 

de vista tributário, já que, atualmente, ocorre a decadência do lançamento, ou a prescrição da 

pretensão da maioria dos créditos, por desconhecimento da realização da construção.  

Nesse sentido, é pertinente ressaltar que o tabelião os registradores têm múnus 

público de colabores fiscais. Nos moldes da redação 134 do CTN, os tabeliães, escrivães e 

demais serventuários de ofício são responsáveis pelos tributos devidos sobre os atos 

praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício. Dessa forma, caso tenha alguma 

irregularidade no cadastramento da laje, estando o contribuinte impossibilitado de efetuar o 
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pagamento, esses colaboradores são responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação 

principal.  

Advirta-se, por oportuno, que o entendimento da doutrina e da jurisprudência é 

firme no sentido em que a responsabilidade dos registradores é somente em relação aos 

pagamentos tributos gerados com os negócios que lhe são submetidos para o registro ou 

averbação 120   

A respeito de implementação de propostas para regularização dos imóveis 

lajeados, cabe mencionar o exemplo da regularização fundiária ocorrida em três comunidades 

cariocas, duas localizadas na Zona Norte, Fernão Cardin e SOEICON e , uma, na Zona Sul, a 

Rocinha. 

O estudo, realizado pela pesquisadora Claúdia Franco Corrêa, demonstra que, 

após a positivação do direito real de laje, a concessão de títulos de garantia da posse ou de 

virtual titularidade de domínio aumentou significativamente. De 2002, até 2016, foram 

concedidos 4895 títulos, enquanto em 2017 foram entregues 1004, 21% daquele total. 121 

Segundo a autora, o aumento da titularidade é resultado do aumento da autonomia 

municipal, aliada à multiplicidade de instrumentos para a regularização fundiária, os quais 

permitiram que o gestor escolhesse aquele instrumento que melhor atenda ao perfil da 

comunidade e da realidade/titularidade da área cuja regularização fundiária se pretende prover. 

Com base nesta experiência, conclui-se que somente com a adoção do direito de 

laje como mecanismo de regularização fundiária urbana será possível estabelecer a adequada 

regularização cartorial dos imóveis lajeados e, consequentemente proceder o devido 

recolhimento do IPTU das unidades imobiliárias autônomas.  

 

 

 

                                                 
120 FARIA, Cristiano Chaves, DEBS,Martha Debs; DIAS, Wagner Inácio. p. 209-210 
121 CORREIA. Cláudia Franco, o.p.cit, p. 195 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Introduzido no rol dos direitos reais, o direito real de laje inaugura novo regime 

jurídico que rompe com as noções tradicionais de aparência e de domínio do solo, as quais são 

o cerne do critério material de incidência do IPTU (propriedade, domínio útil e posse). Em 

razão disso, bem como pela ausência de clareza das normas atinentes a responsabilidade 

sujeição passiva do titular da laje é questionada. 

Embora se assemelhe a direitos reais sobre natureza alheia, a laje se trata de 

manifestação de propriedade sobre diversas perspectivas econômica e sociais, e como tal deve 

ser incluída nessa modalidade de sujeição passiva do IPTU. Admitir o contrário seria 

reconhecer que uma inadequação de elemento literal técnico-jurídico deveria ser mantida 

mesmo que ocasionasse grave desigualdade de tratamento, haja vista que o exercício dos 

poderes atribuídos ao lajeário denota capacidade contributiva equivalente a do proprietário 

tradicional. 

Nesta senda, com a constituição do direito real de laje surgem dois fatos geradores 

aptos a ensejar a cobrança do referido imposto: a propriedade do titular da laje e a propriedade 

do titular do imóvel-base. 

Sendo laje espécie de propriedade, não há necessidade de inclusão de nova 

hipótese de incidência no CTN ou na Legislação Municipal para que a Administração 

Tributária realize a cobrança do imposto. A instauração do lançamento do IPTU para os 

imóveis com unidade lajeada, passa a ser precedida tão somente da inscrição da laje no 

Cadastro Imobiliário Municipal, momento a partir do qual o procedimento seguirá as mesmas 

etapas adotadas para a perfectibilização do crédito tributário em face da propriedade territorial 

urbana. 

Contudo, ainda se faz necessário regulamentar, para efeitos de tributação, a 

subdivisão do IPTU em imposto predial e territorial urbano no caso das lajes. A natureza 

ontológica do tributo determina que não pode ser imposto dever obrigacional aquele que não 

realizou o fato descrito na norma de incidência. Assim, se o titular da laje não tem ingerência 

com animus domini sobre o terreno, a ele não pode ser oponível o encargo tributário que leva 

em consideração esse espaço territorial. 

Desse modo, por entender que a legislação possibilita a separação da cobrança do 

imposto predial e territorial urbano, entende-se que, prioritariamente, às lajes deve reservada 

tão somente a cobrança predial, tendo em vista que elas não guardam relação jurídica com o 

terreno urbano onde foram implantadas, de modo que seus titulares não praticam nenhum dos 
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fatos aptos a ensejar a cobrança do imposto territorial urbano, pois seus atos não refletem os 

núcleos do critério material da RMIT do IPTU. 

Caso a Municipalidade, adote a tese de indissociabilidade dessa cobrança, 

defende-se que a legislação local estabeleça essa subdivisão dos tributos, entende-se que deve 

fixar a base de cálculo, bem como as alíquotas relacionadas com a superfície territorial em 

dimensões compatíveis com a dimensão e o conteúdo da laje. Pois, o contrário permitiria que 

a oneração do lajeário sobre fato gerador que não foi realizado e nem imputado a ele, sendo 

configurada enriquecimento ilícito da administração fazendária municipal. 

Outra questão atinente a regulamentação das lajes pela legislação municipal diz 

respeito a inclusão delas nas zonas sociais de isenção tributária. Em razão da impossibilidade 

de segmentação das áreas urbanas brasileiras para estabelecimento de tributação de acordo 

com a localidade, pois em todos os lugares das cidades há lajes, verifica-se o direito à isenção 

deve ser autorizado pelas condições particulares do contribuinte (lajeário), e não por se tratar 

de unidade sobrelevada ou por esta se encontrar em zona econômica menos desenvolvida. 

Ademais, para evitar quaisquer conflitos entre os lajeários e os titulares da 

propriedade base, percebe-se a necessidade de regulamentação das responsabilidades dos 

titulares desses imóveis. Cada laje criada equivale uma nova unidade de tributação, porquanto 

não pode haver a majoração da alíquota do IPTU na construção-base sob a justificativa de que 

a constituição da laje realiza implemento de valor na construção-base.  

Essa inferência decorre da vedação ao bis in idem, visto que se titular da laje já 

responde pela sua propriedade e pela realização de eventuais benfeitorias em sua unidade, não 

cabendo ao dono da construção-base também arcar com o pagamento do imposto relativo a 

implementação dessa construção como se ela fosse uma espécie de benfeitoria. 

Por essa lógica, conclui-se que não é viável a cobrança do lajeário - que não 

possui qualquer ingerência sobre o terreno no qual está edificada sua laje – de valores 

correspondentes a espaços que não estão relacionados com a construção-base na qual sua laje 

foi edificada ou às melhorias existentes no terreno onde está inserida sua laje. 

Outra questão relacionada à responsabilidade tributária do titular da laje, é a 

possibilidade de revisão de cálculos do IPTU dessas construções. Coerente é o raciocínio que 

aponta que a possibilidade de pedido revisional por parte do proprietário da edificação-base 

no caso das lajes já construídas, cujos os encargos recaiam somente sobre ele em razão da não 

autorização da legislação. Destaca-se que a aludida hipótese só abrange as lajes nas quais os 

titulares eram possuidores no tempo da alteração legal, pois a avença (IPTU) seria tributada 

em razão da posse preexistente.   
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A respeito do recolhimento do tributo, algumas observações podem ser feitas. 

Embora os contribuintes tenham como obrigação acessória o fornecimento de informações 

sobre alterações estruturais no imóvel, o Fisco não precisa guardar compatibilidades com 

esses dados para proceder o lançamento do IPTU, pois, em regra, o realiza de ofício. Assim 

sendo, em abstrato, a existência de unidades autônomas no mesmo terreno pode sujeitar 

imediatamente seus titulares ao recolhimento do IPTU mesmo que não haja constituição 

registral da laje.  

Todavia, conforme apontado no presente trabalho, as lajes são inseridas em 

terrenos particulares invadidos e, por isso, é difícil a correspondência entre o lançamento 

oficioso do IPTU a realidade urbanística das cidades.  

Nesta perspectiva, discute-se duas propostas idealizadas para reduzir os 

obstáculos existentes para a regularização fundiárias desses imóveis. A primeira delas é no 

sentido de expedir do “Habite-se” para a construção realizada, concluída e consolidada pelo 

decurso do tempo, mesmo que esta esteja em contrariedade às normas municipais de 

edificação.  

Em que pese a referida medida buscar evitar a demolição de muitas lajes já 

construídas, é importante ressaltar que a elisão indistinta da reparação ambiental vai de 

encontro ao aspecto da função social da propriedade. Trata-se, na verdade, de colisão de 

princípios. De um lado, encontram-se os princípios da proteção aos vulneráveis, que seriam os 

lajeários, e do outro, a proteção ao meio ambiente, que aduz e quem realizou o dano ambiental 

deve arcar com os custos de sua poluição. 

O sopesamento desses princípios não pode autorizar grave disparidade no 

tratamento entre os proprietários da laje e o de outros imóveis, como os que são localizados 

em áreas de preservação ambiental. Não só porque destoaria do escopo da lei – que é 

regulamentar as situações existentes-, como também porque daria margem para que novas 

unidades autônomas fossem criadas em desrespeito às normas urbanísticas e consolidas pela 

tese. Dessa forma, interpreta-se que deve haver reparação ambiental, ainda que em grau mais 

ameno a ser realizada pelos titulares das lajes irregulares.  

A segunda iniciativa discutida é sobre a possibilidade de averbação da 

constituição da laje somente no Cartório Registro de Imóveis, o qual seria responsável de 

comunicar o Fisco. Essa sistemática além de menos burocrática, se combinada com a gestão 

participativa das comunidades em que as lajes estão inseridas, pode significar ganho do ponto 

de vista tributário, já que, atualmente, ocorre a decadência do lançamento, ou a prescrição da 

pretensão da maioria dos créditos, por desconhecimento da realização da construção. 
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Diante das controvérsias apresentadas, conclui-se que o direito real de laje é 

espécie de propriedade, devendo ser tributado nos mesmos moldes da propriedade tradicional. 

Constata-se também que há um longo caminho a ser percorrido nas legislações municipais 

para que os Municípios procedam a devida cobrança do IPTU incidente nessas relações, bem 

como para que se possa afirmar que a positivação da realidade fática de sobrelevação significa 

o reconhecimento dos direitos à cidadania dos lajeários, e não seja reflexo de mero intuito 

arrecadatório.   
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