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MAS O QUE É REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA?

É o processo de intervenção pública que inclui medidas jurídi-
cas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorpora-
ção dos núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial 
urbano e à titulação de seus ocupantes, com a finalidade de 
dar legalidade jurídica a terrenos irregulares.

DIREITO REAL 
DE LAJE

Consta na Lei Federal de Regularização Fundiária Urbana e 
Rural nº 13.465, sancionada no dia 11 de julho de 2017, mu-
danças ao famoso “puxadinho”, fazendo com que ele também 
possa ser regularizado!



DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 
Nº 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017

O proprietário da construção-base poderá ceder/comerciali-
zar a superfície superior ou inferior de sua construção, sendo 
que o comprador manterá uma unidade diferente daquela ori-
ginalmente construída sob o solo (construção-base).

O direito real de laje contempla o espaço referente a laje ou 
o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em pro-
jeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não con-
templando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao 
proprietário da construção-base.

O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e 
tributos que incidirem sobre a sua unidade. Cada titular da 
laje terá uma unidade imobiliária autônoma construída com 
uma matrícula própria em cartório, que poderá dela usar, go-
zar e dispor.

A instituição do direito real de laje não implica a atribuição 
de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação 
proporcional em áreas já edificadas.

Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre pos-
turas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje.

DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 
Nº 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017



SOU O TITULAR DA LAJE, POSSO 
CEDÊ-LA OU COMERCIALIZÁ-LA?

O titular da laje poderá ceder/comercializar a superfície de sua 
construção, desde que haja autorização expressa dos titulares 
da construção-base e das demais lajes, respeitando as postu-
ras urbanísticas vigentes.

Em caso de transferência ou comercialização de qualquer 
uma das lajes, terão direito a preferência, em igualdade de 
condições com terceiros, os titulares da construção-base e 
da laje, nessa ordem, que serão notificados por escrito para 
que se manifestem no prazo de trinta dias, a não ser que o 
contrato estabeleça alguma conduta.

Se houver mais de uma laje, terá preferência o titular das lajes 
abaixo e o titular das lajes acima, dando prioridade para a laje 
mais próxima a laje a ser cedida/comercializada.

O titular da construção-base ou da laje a quem não se der 
conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do 
respectivo valor, haver para si a parte alienada a terceiros, 
se o requerer no prazo decadencial de cento e oitenta dias, 
contados a partir da data de alienação.

SOU O TITULAR DA LAJE, POSSO 
CEDÊ-LA OU COMERCIALIZÁ-LA?



COMO MORADOR DE UMA DAS 
LAJES QUAIS SÃO MEUS DEVERES?

Nenhum dos moradores poderá prejudicar com obras novas 
ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica 
ou ao arranjo estético do edifício. A fachada é comum a todos 
os moradores e seus cuidados também, observadas as postu-
ras previstas em legislação local.

Os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as 
partes restantes que constituam a estrutura do prédio;

O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que desti-
nados ao uso exclusivo do titular da laje;

As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, ar-
-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sir-
vam a todo o edifício;

Em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o 
edifício;

As despesas necessárias à conservação, fruição e utili-
zação de todo o edifício, o pagamento de serviços de 
interesse comum serão partilhados entre o proprietário 
da construção-base e o titular da laje, na proporção que 
venha a ser estipulada em contrato;

É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer in-
teressado em promover reparações urgentes na constru-
ção na forma do parágrafo único do Art.249 do Código 
Civil, que afirma que em caso de urgência, pode o credor, 
independentemente de autorização judicial, executar ou 
mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

PARTES QUE SERVEM 
A TODO O EDIFÍCIO:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



SEM CONSTRUÇÃO-BASE AINDA 
HÁ DIREITO REAL DE LAJE?

A ruína da construção-base implica extinção do direito real 
de laje, salvo se este estiver instituído sobre o subsolo ou se a 
construção-base não for reconstruída no prazo de cinco anos, 
mas não afasta o direito a eventual reparação civil contra o 
culpado pela ruína.

QUAIS SÃO 
AS VANTAGENS 
E OS BENEFÍCIOS 
PARA A COMUNIDADE 
E MORADORES 
QUE PARTICIPAM 
DO PROCESSO 
DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA?

Você passa a ter um bem imóvel 
legalizado, tornando-se legítimo 
proprietário;

Garantia de segurança jurídica do imóvel;

Acesso aos serviços públicos  
e de infraestrutura da cidade;

Poder comprovar o endereço 
oficialmente;

O direito de deixar o imóvel como 
herança para os seus descendentes;

Valorização imobiliária e o direito  
de abertura de crédito que passa a ter 
para reforma e construção;

Maior qualidade de vida para sua família.
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CARTEIRA DE IDENTIDADE: Superintendência de Polícia Civil 
Rua Benjamim Costa, nº 110, Marista, Colatina/ES

CPF: Em qualquer agência dos Correios

ONDE OBTER OS DOCUMENTOS:

POLÍCIA MILITAR: 190

CORPO DE BOMBEIROS: 193

DEFESA CIVIL: 27 3723 4773

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A: 0800 970 9196

SANEAR: 27 2102 4300

CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE COLATINA – MOACYR DALLA: 27 3723 2550

CARTÓRIO MORANDI: 27 3722 1600

CARTÓRIO ALEMÃO 3º OFÍCIO: 27 3721 5151

PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 27 3770 3200

DEFENSORIA PÚBLICA: 27 3723 7695

TELEFONES ÚTEIS:

SÉRGIO MENEGUELLI
Prefeito Municipal de Colatina-ES

MARIA JORGINA DA SILVA
Secretária Municipal de Habitação 
e Regularização Fundiária

ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA
Estagiário de Arquitetura e Urbanismo

E EQUIPE DO PROGRAMA 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


