
Contrato de concessão de 
direito  real  de Superfície 
 
 
 
Que entre si fazem, de um lado como proprietário Superficiador ...................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), inscrito no RG sob o nº ...............inscrito no CPF sob o 
nº....................residente e domiciliado ......................................, ........................... e de 
outro como  Superficiário (nacionalidade, estado civil, profissão), inscrito no RG sob o nº 
...............inscrito no CPF sob o nº....................residente e domiciliado 
......................................, ..........................., ............, sob as seguintes condições e 
cláusulas:  
 
 
 
Cláusula  1ª – Objeto 
 
O presente contrato tem como objeto a concessão do imóvel (ou parte) sito à estrada........ 
situada no município de ................ estado de ................., inscrito no RGI sob a matrícula 
... e no INCRA sob a matrícula........;  caracterizada e limitada de acordo com o 
Memorial Descritivo 1  e georreferenciamento, ambos constantes e anexos a esse 
contrato.   
 
Cláusula 2ª - Finalidade da concessão   
 
A finalidade desta concessão é a construção de um complexo produtivo modelo, 
residencial e turístico, doravante nos termos desse contrato, chamado simplesmente de 
“Fazenda Medieval”, prévia e minimamente definida no Memorial Descritivo 2, parte 
integrante e anexa a este contrato: 
 
§ 1º - Nos termos do Memorial Descritivo 2 a área concedida terá três divisões para fins 
de realização da finalidade:  
 
a-) Área A - Administrativa   
b-) Área F - Florestal  
c-) Área T - Turística   
 
§ 2º -  O que não é proibido pela lei e expressamente vetado pelo contrato poderá ser 
livremente promovido e construído. 
 



§ 3º -  Fica desde já autorizado o uso do subsolo para plena realização das finalidades 
pactuada neste instrumento. 
 
§ 4º - Todos os custos de implantação de quaisquer obras, seguirão com absoluta solidez 
às custas do superficiário. 
 
§ 5º -  Todos os negócios estabelecidos e administrado diretamente pelo superficiário 
nas áreas F e T estarão sujeitos a regra da Cláusula 5. 
 
§ 6º -  Dentro da área A, o superficiário é livre para edificar, inclusive a casa seda da 
Fazenda Medieval. 
 
§ 7º -  Dentro da área A, o superficiário poderá promover negócios fora do regime 
previsto na Clásula 5. 
 
§ 8º -  É vedado ao  superficiário, utilizar a terra superficiada para  uso distinto do aqui 
estabelecido. 
 
Cláusula 3ª - Arrendamento 
 
O superficiador poderá arrendar e ou parcerar livremente todo o imóvel ou partes, no 
sentido de atingir a finalidade.  
 
§ 1º -  Ao  superficiador caberá 25% dos haveres do arrendamento e ou parceria. 
 
§ 2º -  Ao  superficiário caberá 75% dos haveres do arrendamento e ou parceria. 
 
§ 3º -  Caso o  superficiário arrende e ou parcere toda a área da concessão, a este caberá 
50% dos haveres do arrendamento e ou parceria, cabendo ao superficiador os demais 
50%. 
 
Cláusula 4ª - Solarium 
 
O Solarium, estabelecido em analogia à legislação agrária em vigor, será de 
R$.................... anuais, reajustáveis anualmente com base na variação do valor venal do 
hec de terra nua. 
 
Parágrafo único - O Solárium será pago através da construção das benfeitorias que 
realizam a finalidade deste contrato e ou estabelecimento de contratos de arrendamento 
que gerem anualmente valor igual ou maior que o estabelecido nessa cláusula.  
 
Cláusula 5ª - Parceria  
 
Todos os negócios estabelecidos pelo superficiário nas área F e T, conferirão ao 
superficiador, 10% dos rendimentos, pagos mensalmente, comprováveis através dos 
métodos legais admitidos. 
 
Cláusula 6ª  - Prazos  
 



A presente concessão é de 99 anos a contar da data de ... de ..... de ....   e a terminar no 
dia .... de ..... de ....., independente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial. 
 
§ 1º – Este contrato passará para as pessoas dos herdeiros do superficiador e do 
superficiário, de acordo com a legislação vigente à época de sua assinatura.  
 
§ 2º – O prazo para a realização da concessão será de 5 anos, prorrogáveis por mais 2. 
  
Cláusula 7ª  - Tributos e despesas adicionais 
 
Durante a vigência da concessão, o superficiário assume a responsabilidade  pelo 
pagamento do ITR (ou ITR proporcioanal à área superficiada). 
 
§ 1º – O superficiário, assume o pagamento de todos os impostos e taxas que recaiam 
sobre o produzido na área superficiada.   
 
§ 2º – O superficiário, assume o pagamento integral de eventuais multas que recaiam 
sobre o imóvel caracterizado na Clásula 1, em decorrência de alguma irregularidade 
praticada dentro da área superficiada ou a ela relacionada. 
 
 

Cláusula 8ª - Direito de Preferência   
 
Caso o superficiador decida-se pela venda o imóvel objeto do presente contrato, deverá 
comunicar por escrito ao superficiário para que este se manifeste no prazo de 30 dias, 
após o recebimento da comunicação. 
 
Parágrafo único - Caso o Superficiário, não tenha interesse em exercer o direito de 
preferência, permitirá desde logo ao Superficiador vistoriar o imóvel com possíveis 
pretendentes.  
 

Cláusula 9ª - Rescisão 
 
A concessão poderá ser rescindida pelo superficiador caso o superficiário não promova 
a finalidade da concessão. 
 
Cláusula 11ª  -  Multa por infração contratual 
 
As partes estipulam o pagamento de multa no valor de um Solariun, vigentes a época da 
ocorrência do fato, a ser aplicada contra àquele que venha  descumprir quaisquer das 
cláusulas contidas neste contrato. 
 
Cláusula 12ª  - Valor do contrato 
 
As partes concordam em estabelecer para  este contrato o valor de R$100.000,00 por 
razões puramente fiscais. 
 
Cláusula 13ª  -  Base legal 



 
Este contrato é regido pelas normas do código civil brasileiro e demais legislação civil e 
agrária em vigor. 
 
Cláusula 14ª  - Foro  
 
As partes contratantes elegem o foro da cidade de ............... para dirimir quaisquer 
litígios a cerca dessa concessão. 
 
E por estarem justos e contratados assinam este contrato em três vias de igual teor e 
forma sob as vistas das testemunhas abaixo assinalada. 
 
 

 
 
 
  

.............................., .........de ...............de 2021 
 

 
  
 
 
 

Superficiador 
 
 
 
 
  

Superficiário 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Memorial Descritivo da Fazenda Medieval 
 
 

A área superficiada de acordo com a planta ao final deste memorial é 
dividida em: 
 
a-) Área A - Administrativa com extensão de 5.000m2 
b-) Área F - Florestal  com extensão de 10 hec 
c-) Área T - Turística  com extensão de 29.5 hec 
 
Total - 40 hec 
 
A estrutura que cumpre a finalidade do contrato de concessão de 
superfície, do qual esse memorial é parte anexa, compõe-se de: 
 
Área A 
 
I -  Sede da fazenda. 
 
Imóvel residencial, familiar, de acordo com plana anexa, livremente, ampliável, 
modificável e reformável pelo superficiário, desde que não perca sua natureza 
residencial e familiar. 
 
Área F 
 
I - Floresta plantada 
 
9 hec, compostos por espécies nativas e exóticas, a serem livremente definidas pelo 
superficiário. 
 
 
II - Viveiro de mudas florestais e vegetais em geral  
 
Foco no estudo e desenvolvimento de árvores madeireiras nativas. 
 
Área T 
 
I - Consórcio cênico produtivo 
 
Área de consórcios em quadrado, círculo ou outra figura geométrica ou ainda a alguma 
dessas formas geométricas aproximadas, medindo em torno de 400 x 400 metros ou 
outra medida  possível ou cabível, gerando uma paisagem de cênico interesse, um 
modelo produtivo lucrativo, capaz de atrair turistas composto por*: 
 
*Para fins de ilustração desse trabalho será considerado um quadrado de 400m2 totalizando 16hec. 

 
Borda com 5 linhas de videiras, totalizando em torno de 8.000 pés numa área 
aproximada de 1.44 hec com perspectiva produtiva em torno de 40T. 



 
Aproximadamente 600 árvores frutíferas de 20 espécies gerando em torno de 100T.  
 
Standes de produção permanente de legumes como chuchu, pepino, abobrinha etc 
gerando em torno de 20T 
 
Lago com aproximadamente 2 hec para produção de peixes variados e camarões. 
 
Aviários para patas e galinhas poedeiras. 
 
Aviários para patos e frangos. 
 
Meliponário e apiário para produção aproximada de 500K de mel. 
 
Pontes 
 
II-  Área estruturada para arredamento/parceria, visando a criação e engorda de: 
 
Boi Angus 10 bois por ano 1 hec 
Boi Wagiu 10 bois por ano 1 hec 
Suínos 100 por ano 1.9 hec 
Escargot viveiros em 1.000m2 
 
4  hec 
 
Obs: o rebanho bovino deverá ser adquirido anualmente como novilho para engorda.  
 
III - Área estruturada para arredamento/parceria, visando a produção e o 
beneficiamento de leite de Vaca 
 
5  hec 
 
IV - Indústria de bebidas 
 
Para produção de vinho e hidromel. 
 
Localizada no subterrâneo da taverna. 
 
V - Taverna 
 
Em estilo medieval para atendimento de moradores, funcionários e turistas. 
A taverna deverá ser servida prioritariamente por produtos da própria fazenda e adquirir 
todos os demais necessários normalmente. 
 
A taverna localiza-se na praça de eventos 
 
VIII - Praça de eventos 
 
Amplo local para realização de feiras medievais, festas e espaço para camping - 4 hec 
 



IX - Pousada/Vila Medieval 
 
24 chalés loft’s de 20m2 para locação ou serviço de hotel - Total 480m2 
 
24 chalés loft’s de 36m2 para funcionários da fazenda - Total 864m2 
 
Área de trânsito - 650m2 1 
 
Área de trânsito - 950m2 1 
 
Praça 900m2 
 
Total da área residencial arredondada para cima 5.000m2 
 
A pousada localiza-se em frente a praça de eventos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


