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justo em geral, mas melhor do que o erro 
decorrente da generalidade da lei. E essa é a 
verdadeira natureza da equidade, uma retificação 
da lei onde a lei falha por causa de sua 
universalidade.” 
Aristóteles 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho busca discutir o real significado da expressão função social da 
propriedade prevista na Constituição Federal, sobretudo levando-se em conta a postura 
do Estado, o qual exige do particular que dê uma destinação social à propriedade, 
inclusive sujeitando-o a perda do direito real que possui sobre o bem, caso não cumpra 
sua função social, porém, acaba por não cumprir o mesmo papel, deixando diversas 
terras de sua propriedade sem destinação específica. Desta forma buscou-se 
demonstrar o impacto causado na sociedade ante tal desídia, haja vista as diversas 
diferenças sociais existentes em nosso país, as quais se constituem como combustível 
para o surgimento de conflitos de terras permanentes. No conteúdo foi feita uma 
análise de forma substancial da natureza jurídica da função social da propriedade e os 
efeitos dela decorrentes analisando-a sob vários aspectos,  se está havendo uma 
preocupação e um debate acerca do tema, ou, se existe perspectiva para um melhor 
aproveitamento das propriedades ociosas. Foi feita ainda uma análise da questão da 
utilização racional da propriedade, tanto pelo particular quanto pelo Estado, verificando 
se as autoridades competentes estão cumprindo seu papel, qual seja, o de buscar 
alcançar a justiça social através da distribuição racional da terra e atribuir a função 
social a que esta se destina. Apresentam-se ainda alternativas para uma melhor política 
a respeito do instituto tendo utilizado como técnicas de pesquisa, fontes secundárias, 
isto é, obras literárias oportunamente citadas, além de métodos dedutivos e indutivos 
para se alcançar um resultado positivo e de fácil compreensão do presente estudo. 
 

Palavras Chave: Direitos fundamentais. Direitos do Homem. Propriedade. Bens 
Públicos. Função social da propriedade. Aplicabilidade da função social da propriedade 
à propriedade pública. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This paper aims to discuss the real meaning of the social function of property provided 
for in the Federal Constitution, especially taking into account the position of the state, 
which requires the individual to take a social destination property, including subjecting 
him to loss right which has on the well if it fulfills its social function, but ultimately does 
not fulfill the same role, leaving many lands of their property without a specific 
destination. Thus we sought to demonstrate the impact on society at such negligence, 
given the various social differences existing in our country, which are constituted as fuel 
for the emergence of permanent land conflicts. In the content analysis was made 
substantially of the legal nature of the social function of property and effects arising from 
it, analyzing it in many ways and if there is a concern and debate about the issue or if 
there is prospect for a better use of idle properties. An analysis was made of the issue of 
the rational use of the property as much as the particular state, checking if the 
competent authorities are fulfilling their role, namely to seek to achieve social justice 
through rational distribution of land and assign the role social that it is intended. This 
publication also alternatives for a better policy on the institute, and used as research 
techniques, secondary sources, ie literary duly cited, and inductive and deductive 
methods to achieve a positive result and easy to understand this study. 
 
Key-words: Fundamental rights. Rights. Property. Public Goods. Social function of 
property. Applicability of the social function of property to public property. 
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INTRODUÇÃO 

Para que se possa ter uma melhor compreensão da evolução dos direitos até 

alcançarmos os conceitos exposados na atualidade, necessário que se compreenda a 

origem dos direitos fundamentais e sua evolução no ordenamento jurídico. O discurso 

acerca desses direitos, sem dúvida alguma, enseja um debate no qual encontraremos 

posicionamentos diversos ante a complexidade que o assunto apresenta, fato que seria 

impossível em um trabalho dessa natureza, cujo tema principal repousa na função 

social da propriedade pública. 

Outrossim, far-se-á inicialmente um breve estudo buscando-se uma definição 

estrutural ou formal dos direitos fundamentais sob o ponto de vista teórico, realizando 

uma abordagem acerca dos direitos fundamentais e dos direitos patrimoniais. O 

conceito de propriedade evoluiu bastante ao longo da história, sendo que seu conteúdo 

consiste no conjunto de poderes conferidos a quem o detém. É, sem dúvida, o mais 

amplo dos direitos reais existentes, haja vista os atributos que lhe acompanham. 

Não obstante, o caráter absoluto e intangível que o revestia não é mais aceito na 

atualidade, estando sujeito agora, a numerosas limitações impostas não só pelo 

interesse público, como também pelo interesse privado, inclusive, em observância aos 

princípios de justiça e do bem comum. Desta forma, a concepção de interesse coletivo 

presente no direito moderno acaba por influir diretamente no conceito atribuído à 

propriedade, sendo certo que as limitações que agora lhes são impostas buscam a 

supremacia do interesse público. 

Quando se indagam certos temas, algumas dúvidas persistem sem que haja 

soluções imediatas, situações as quais acabam incentivando as tentativas em se 

encontrar respostas para as mesmas. Essas respostas, entretanto, nem sempre são 

precisas, porém não se pode olvidar que acabam ampliando os horizontes e fazendo 



 

 

 

 

outras conexões que resultam em outras indagações. 

Seguindo esse contexto de indagações e novas descobertas, o presente trabalho 

busca debater as polêmicas envolvendo a existência ou não de atendimento ao 

interesse público, sobretudo ao se fazer uma análise do preceito constitucional “função 

social da propriedade”. Tal análise abordará não só o conceito da expressão função 

social, como também sua aplicação no que diz respeito à propriedade privada e no 

direito comparado. 

Assim, a pretensão desta pesquisa, é discutir o real significado da expressão 

função social prevista na Constituição Federal, sobretudo levando em conta a postura 

do Estado, o qual exige do particular que dê uma destinação social à propriedade, 

sujeitando-o a perda do direito real que possui sobre o bem, caso não cumpra sua 

função social, porém, acaba por não cumprir o mesmo papel, deixando diversas terras 

sem destinação específica. 

Com o avanço da pesquisa, se observará o impacto causado na sociedade ante 

a desídia do Estado nesse sentido, haja vista as diversas diferenças sociais existentes 

em nosso país, as quais se constituem como combustível para o surgimento de 

conflitos de terras permanentes. A análise de forma substancial da natureza jurídica da 

função social da propriedade e os efeitos dela decorrentes, fazendo uma abordagem 

sob vários aspectos, busca verificar se há uma preocupação das autoridades 

competentes, acerca do tema ou se existe perspectiva para um melhor aproveitamento 

das terras ociosas. 

No desenvolvimento do trabalho será empregado predominantemente o método 

dialético com a análise de autores da matéria, procurando enfocar o objeto a partir de 

suas implicações casuísticas na sociedade e a sua repercussão no Direito Civil e 

Constitucional, direcionando do mesmo modo a atenção do alcance cultural para as 

normas de positivação do direito. Nesse sentido a abordagem metodológica será 

multidisciplinar, com recorte teórico, dialético-comparativo. 

Destarte, no primeiro capítulo faz-se uma análise dos direitos fundamentais, 

traçando seu objeto, suas funções, a estrutura das normas dos aludidos direitos e, por 

último, uma análise sobre os direitos dos homens, abordando a evolução histórica dos 



 

 

 

 

direitos fundamentais com o aumento da complexidade social. Busca-se esclarecer 

acerca da necessidade de se criar medidas eficazes no sentido de se impor ao Estado 

que dê destinação social às terras que possui, a fim de, assegurar o cumprimento da 

missão do Estado, qual seja, a busca da justiça social. 

No segundo capítulo observar-se-á a evolução, em linhas gerais, do direito de 

propriedade, com caráter fortemente liberal em seu início até se encontrar com a noção 

atual subjetiva complexa. Nesse segundo capítulo será feita uma análise mais 

detalhada quanto as várias definições de direito subjetivo observando a propriedade 

como um direito subjetivo e também como uma situação jurídica para concluir o direito 

de propriedade como sendo um direito subjetivo complexo. 

Mais adiante faz-se uma análise do instituto sob o âmbito constitucional, 

observando também a evolução no conceito de propriedade e sua preocupação em 

alcançar cada vez mais sua função social. Observa-se em uma comparação realizada 

face as constituições brasileiras a maneira com que o legislador constituinte passou a 

tratar a função social da propriedade, bem como, os reflexos decorrentes nas 

legislações infra-constitucionais. 

Assim, é possível observar a evolução da propriedade consubstanciada na 

prevalência da filosofia sobre o direito, modificando a concepção romanística que 

justifica a propriedade por sua origem para se chegar diante da concepção aristotélica, 

finalística, que justifica a propriedade por seu fim, seus serviços e sua função. A análise 

da propriedade pública é feita nos tópicos seguintes traçando suas definições e a 

distinguindo da propriedade privada, observando seus caracteres e apresentando sua 

classificação. 

No terceiro capítulo será tratada a função social da propriedade pública, 

inicialmente tratando da propriedade pública em si, para depois fazer uma análise 

acerca dos bens de uso comum do povo, os de uso especial e os bens dominicais, 

levantando os elementos inerentes à cada espécie para verificar a viabilidade ou não 

de se aplicar o princípio da função social da propriedade. 

Após a análise dos temas citados anteriormente será feita uma abordagem 

acerca da utilização da função social da propriedade como mecanismo de redução das 



 

 

 

 

desigualdades tratando a mesma como princípio de ordem econômica no intuito de 

prevalência dos direitos e garantias fundamentais, concluindo que para a redução das 

desigualdades seria necessária a aplicação do princípio da isonomia, inclusive no que 

tange ao uso adequado da propriedade. 

Por conseguinte, será feita uma análise acerca da possibilidade, ou não, de 

intervenção por parte de um ente político sobre o direito de propriedade de outro ente 

político, ou seja, como são enfrentadas as situações em que um ente da federação 

venha a intervir na propriedade de outro ente federado. A análise questiona a 

possibilidade de tal intervenção, haja vista os diversos posicionamentos acerca da 

existência ou não de uma hierarquia federativa como obstáculo para a aceitação e 

aplicação de atos inerentes ao cumprimento da função social.   

Finalmente, serão trazidos alguns apontamentos acerca da inaplicabilidade da 

função social à propriedade pública, pontuando as posições contrárias à aplicação do 

princípio da função social da propriedade aos bens públicos, ressaltando o regime de 

direito público aos quais esses bens e seus agentes estariam vinculados e a provável 

incompatibilidade de aplicação da mesma forma como é aplicado em relação aos bens 

de particulares, bem como.



 

 

 

 

CAPÍTULO I - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

1.1 – Definição dos direitos fundamentais 

A definição dos direitos, mesmo se tratando dos direitos fundamentais não se 

apresenta como uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, tal busca tem se mostrado ser 

disciplina que encontra modificações consoante os países e nacionalidades onde as 

concepões filosóficas também mostram-se divergentes. 

Martin Borowski1, ao apresentar estudo sobre o tema assim se expressa: 

Los derechos fundamentales son componentes básicos de todo ordenamiento 
jurídico. Em razón de que ostentan la máxima jeraquía em El derecho y de su 
formulación breve y por lo regular carente de uma forma precisa, em muchos 
casos se originan discusiones acerca de cuál es la solución correcta desde su 
punto de vista. 

O mencionado autor esclarece ainda que estas discussões podem se apresentar 

em três dimensões na ciência jurídica: a empírica, a analítica e a normativa. 

Marcos Marcos Sampaio2 tratando sobre o tema complementa que: 

O conteúdo essencial dos direitos fundamentais tem sido utilizado como ponto 
de partida para diversas abordagens jurídicas acerca da interpretação e 
aplicação dos direitos fundamentais, sobretudo quando se fala da ponderação 
de bens e do postulado social, sem que se precise o significado jurídico ou a 
importância desse conteúdo essencial. 

A doutrina dos direitos do Homem, a qual tem grande importância no 

constitucionalismo atual, tem sua origem mais remota, segundo Manoel Gonçalves 

Manoel Gonçalves Frerreira Filho3, na doutrina do direito natural que desponta na 

Antiguidade, onde para o qual, “remoto ancestral da doutrina dos direitos fundamentais

                                                 
1 BOROWSKI, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal Pulido. 
(Série de Teoría Jurídica y Filosofía Del Derecho – nº 25). Colômbia: Universidad Externado de Colombia, 
2003. p. 19.  
2 SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013. p 23. 
3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1996. p.9. 
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é, na Antiguidade, a referência a um Direito superior, não estabelecido pelos homens, 

mas dado a estes pelos deuses”
4. 

Essa concepção de Direito independente da vontade humana perdurou por toda 

a Idade Média, ainda prevalecendo no final do século XVIII, momento no qual, tiveram 

início alguns movimentos contrários à esse entendimento. O registro de direitos através 

de documentos escritos é uma prática que se difundiu apenas na segunda metade da 

Idade Média, entretanto, em um primeiro momento se registrava mais os direitos de 

comunidades locais ou de corporações do que propriamente os direitos do Homem. 

A Magna Carta de 1215 na Inglaterra tem um destaque especial, uma vez que 

constitui a peça básica da constituição e do próprio constitucionalismo daquele país. 

Embora não mostre preocupação com os direitos do Homem e sim dos ingleses, ela 

consiste na enumeração de prerrogativas à todos os súditos da monarquia, importando 

em uma clara limitação de poder, inclusive com a definição de garantias específicas em 

caso de violação.  

Segundo Cristina Queiroz5, foi na Inglaterra que “esse processo de 

fundamentalização, positivação e posterior constitucionalização dos direitos e 

liberdades teve seu início” através da Petição dos Direitos de 1628 em um primeiro 

momento seguida da Declaração de Direitos de 1689 e, através de um conjunto de atos 

do Parlamento, entre os quais cita a célebre autora, o Habeas Corpus Act de 1679. 

Manoel Gonçalves Frerreira Filho6 menciona nesse sentido, que a Inglaterra, 

justamente através desses “documentos e a jurisprudência de seus tribunais” chegou 

ao rule of law, que “consiste exatamente na sujeição de todos, inclusive e 

especialmente as autoridades, ao império do Direito”, o que, em outras palavras, 

equivale ao Estado de Direito como limitação do poder. Aliás, o mesmo autor cita 

ensinamento de Dicey7, o qual “sintetiza o rule of Law em três pontos: primeiro, a 

ausência de poder arbitrário por parte do Governo; segundo, a igualdade perante a lei; 

                                                 
4 Idem. 
5 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p.13. 
6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1996. 
p.12. 
7 ALBERT V., Dicey. apud Manoel Ferreira Gonçalves Filho in Direitos Humanos Fundamentais São 
Paulo: Saraiva, 1996. p.13. 
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terceiro, serem as regras da constitução a conseqüência e não a fonte dos direitos 

individuais.” 

Com isso, surge o Estado contemporâneo no final do século XVIII, o qual nasceu 

de um propósito claro de se evitar o arbítrio dos governantes, marcado, sobretudo, pela 

reação dos colonos ingleses na América do Norte e a insurreição do terceiro estado na 

França, cuja motivação se assemelhava no fato de haver um descontentamento contra 

um poder que, na visão deles, atuava sem lei nem regras.   

Assim, a tradição inglesa, seguida da americana e francesa foram as 

responsáveis pela qualificação como “constitucionais” desses direitos e liberdades 

individuais, os quais eram reconhecidos a cada cidadão numa determinada ordem 

jurídica individual. Manoel Gonçalves Ferreira Filho8 menciona que “a primeira meta que 

visaram, na reformulação institucional realizada depois das respectivas revoluções, foi 

estabelecer um “governo de leis e não de homens”, fazendo surgir à partir de então o 

chamado “Estado de Direito”. 

Cristina Queiroz9 leciona que “estas constituições da liberdade, como as 

designava ainda Montesquieu no século XVIII, são sobretudo pensadas como uma 

reflexão em termos de direito natural racionalista”. Marcos Sampaio10, por sua vez, 

assevera que “no Brasil, a importância do assunto é recente e deve preocupar o jurista, 

que não pode compadecer-se com a ausência de formulação de critérios que auxiliem 

na formação de um juízo adequado sobre o que se examina”. 

Propondo-se uma definição teórica, puramente formal e, estipulada com 

referência aos direitos fundamentais positivamente determinados nas constituições e 

leis, conclui-se que aqueles são os direitos atribuídos pelo ordenamento jurídico à todas 

as pessoas enquanto cidadãs ou enquanto capazes de agir. 

1.2 Objeto dos direitos fundamentais 

O princípio fundamental da ordem jurídica dos direitos fundamentais não é, nos 

                                                 
8 Idem nota anterior. p.1 
9 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p.14. 
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dizeres de Cristina Queiroz11, “o postulado da unidade dos direitos e deveres 

fundamentais sobre os deveres fundamentais”. A consideração em sentido contrário 

implicaria na presença de um sistema totalitário ou até mesmo autoritário, situação que 

vai em confronto com um regime constitucional. 

Nesse sentido fala-se hoje em multifuncionalidade dos direitos fundamentais no 

intuito de se referir aos diferentes elementos, funções ou dimensões desses direitos e 

liberdades quando analisados em seu conjunto. Martin Borowski12 afirma que é possível 

distinguir em três classes de posições jurídicas básicas os direitos fundamentais, quais 

sejam, “los derechos a algo, las libertades y las competências”. 

Por outro lado, tratando dessa mesma multifuncionalidade dos direitos 

fundamentais, Marcos Sampaio13 acresecenta que: 

A investigação sobre a estrutura normativa dos direitos fundamentais, tal como 
registra Alexy, revela que estes representam um feixe de posições de 
diferentes conteúdos e diferentes estruturas, sendo que, de posições globais 
abstratas, pode-se recorrer à multiplicidade de funções cuja distinção deve-se 
à celebre classificação de Jellinek, desenvolvida no final do século XIX, que os 
referia como status passivo (ou status subiectionis), status negativus (status 
libertatis), do status activae civitatis (ou status activus) e do status civitatis (ou 
status positivus). 

Entretanto, essa multiplicidade traz problemas para a teoria constitucional, uma 

vez que a definição desses direitos e liberdades como tarefas constitucionais exige uma 

vinculação das normas de organização e procedimentos aos ditos direitos 

fundamentais. 

É justamente nessa vinculação que surge a classificação dos direitos 

fundamentais em objetivos e subjetivos, o célebre “dualismo” que impregnou a doutrina 

alemã desde os tempos de Weimar, nos dizeres de Cristina Queiroz14. Os direitos 

fundamentais como normas objetivas encontram-se determinados na Constituição e 

apresentam-se como princípios primários de conteúdo imperativo e vinculação jurídica 

                                                                                                                                                         
10 SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013. p 24.  
11 Idem nota anterior. p.68. 
12 BOROWSKI, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal 
Pulido. (Série de Teoría Jurídica y Filosofía Del Derecho – nº 25). Colômbia: universidad Externado de 
Colombia, 2003. p. 24. 
13 SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013. p 42. 
14 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 
p.69. 
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estrita. 

Porém, à partir da determinação objetiva constante do texto constitucional, 

surgem os direitos subjetivos que, na citação de Cristina Queiroz15, foi definida “na 

primeira metade do século XIX por Savigny como um poder de vontade”, cujo elemento, 

continua a autora, “fora substituído mais tarde por Ihering pelo critério do interesse”. 

Importante fazer menção à observação trazida por Ubillos16, ao afirmar que não 

se concebe nenhum direito subjetivo, fundamental ou não, sem a correspondente 

garantia judicial a fim de assegurar ao seu titular a capacidade de reagir à viloção de 

seu exercício. Para o referido autor17
, “forma parte del derecho subjetivo, ciertamente, 

la facultad de activar, de poner em marcha los mecanismos procesales legalmente 

previstos para su defensa, cualesquiera que sean éstos”. 

Marcos Sampaio18 leciona que: 

Não se pode recusar que uma das finalidades dos direitos fundamentais é 
conferir às pessoas uma posição jurídica de direito subjetivo, de natureza 
pessoal, positiva, negativa ou mesmo de natureza processual, concertando, 
consequentemente, a atuação estatal ou mesmo dos particulares entre si. 

 

Quanto à esse ponto, interessante o posicionamento de Martin Borowski19 ao 

afirmar que “a característica dos direitos fundamentais subjetivos repousa na 

possibilidade que seu titular posssui de torná-los efetivos perante os Tribunais”. Assim, 

os direitos subjetivos se garantem necessariamente mediante normas vinculantes e, 

desta forma, podem os Tribunais estabelecer se foi violado uma norma que garanta um 

determinado direito. 

Seguindo essa linha de pensamento, Cristina Queiroz20 individualiza 

basicamente em dois tipos os direitos subjetivos, apresentando-os como: 

                                                 
15 Idem. p. 70. 
16 UBILLOS, Juan María Bilbao. La Eficacia de Los Derechos Fundamentales Frente a Particulares 
(AAnálisis de La Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional). Madrid: Boletín Oficial Del Estado y Centro 
de estudos Políticos y Constitucionales, 1997. p. 39. 
17 Idem nota anterior. p.40. 
18 SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013. p 39. 
19 BOROWSKI, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal 
Pulido. (Série de Teoría Jurídica y Filosofía Del Derecho – nº 25). Colômbia: universidad Externado de 
Colombia, 2003. p. 42. 
20 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 
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Direitos subjectivos entendidos como “direitos de defesa” (Abwehr-rechete), 
residindo nesta sua dimensão, segundo a jurisprudência e a doutrina, a 
prioridade da sua acentuação jurídico-subjectiva. Direitos subjectivos 
compreendidos como “direitos a prestações” (Leistungsrechte), 
fundamentalmente a cargo do Estado. 

Desta forma, as normas constitucionais reconhecedoras de direitos fundamentais 

não garantem apenas direitos subjetivos, mas ainda, princípios objetivos básicos da 

ordem democrática e constitucional do Estado. 

1.3 Funções dos direitos fundamentais 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho21 esclarece que na visão contemporânea, as 

liberdades públicas ou os direitos individuais constituem o núcleo dos direitos 

fundamentais. Segundo o autor22, “em termos técnico-jurídicos essas liberdades são 

direitos subjetivos. São poderes de agir reconhecidos e protegidos pela ordem jurídica a 

todos os seres humanos”. 

Por outro lado, Luigi Ferrajoli23 complementa dizendo que “configura el derecho 

subjetivo como um mero reflejo de uma obligación jurídica” e continua afirmando que: 

tener um derecho subjetivo es encontrarse jurídicamente facultado para 
intervenir em la creación de uma norma especial, la que impone la sanción al 
individuo que – de acuerdo com la misma resolución – há cometido el acto 
antijurídico o violado su deber. 

Nesse sentido, Cristina Queiroz24 ressalta que o surgimento dos direitos 

fundamentais decorrem de uma reação às ameaças fundamentais que circundam o 

homem concluindo que “essas funções específicas de perigo mudam historicamente, 

tornando-se necessários “novos” instrumentos de combate que devem ser 

desenvolvidos, sempre de novo, em nome do homem e do cidadão”. 

Interessante o  posicionamento de Alessandra Gotti25 quando obtempera que: 

                                                                                                                                                         
p.70. 
21 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1996. 
p.28. 
22 Idem. 
23 FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2005, 
p.20 
24 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 
p.48. 
25 GOTTI, Alessandra. Direitos Sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de 
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A trajetória histórica de luta pela conquista dos direitos sempre foi pautada por 
uma plataforma emancipatória. Os direitos sociais foram incorporados à 
gramática dos direitos após crescentes reinvidicações da classe trabalhadora 
que, em um cenário de miséria, condições desumanas de trabalho e total 
exclusão da vida social e política, buscava amparo estatal para as 
necessidades relacionadas às condições de trabalho, à educação, à saúde e à 
moradia, que tinham como fundamento central a proteção da dignidade 
humana. 

Portanto, em função de constantes violações ao âmbito individual da população, 

surgiram os direitos fundamentais, os quais, como mencionado acima pela ilustre 

autora, tais direitos vieram com uma característica nitidamente evolutiva, impulsionados 

pelas lutas em defesa de novas liberdades para contrapor antigos poderes, ou seja, 

esses direitos fundamentais possuem clara função de defesa, de garantia positiva  e de 

proteção. 

1.4 A estrutura das normas de direitos fundamentais 

Em um Estado de direito constitucional e democrático, é comum fazer distinção 

no sistema jurídico entre o constitucionalismo e o legalismo, fato que acentua as 

diferenças estruturais do sistema jurídico. Cristina Queiroz26 leciona que: 

Uma concepção do sistema jurídico que compreenda apenas regras jurídicas, 
com exclusão dos princípios jurídicos, pode ser denominada de modelo de 
regras. Esse modelo apresenta-se, muitas vezes, vinculado ao positivismo 
jurídico. 

A mesma autora27 enfatiza que esse modelo de regras acaba se destacando 

como sendo um sistema fechado em contraposição aos sistemas abertos de regras e 

princípios, haja vista que tal sistema considera que todas as outras pretensões que não 

sejam as regras jurídicas são caracterizadas como exigências morais ou políticas. Sob 

esse prisma, afirma ainda a referida autora, que “os conceitos de sistema e ordem 

jurídica não coincidem necessariamente”
28, sendo a concepção de sistema mais almpla 

do que a concepção de ordem jurídica. 

Na mesma obra, a célebre escritora apresenta o modelo tripartido proposto por 

Alexy e Gomes Canotilho, lecionando que “acima das regras e dos princípios estão os 

                                                                                                                                                         
resultados. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 46. 
26 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002, 
p.127. 
27 Idem p.127. 
28 Bis in Idem. 
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valores, isto é, as idéias do sistema a um nível muito superior”
29. Seguindo essa idéia, 

teria-se inicialmente o modelo puro de regras, apoiado no positivismo que afirma que o 

direito deve ser identificado pelo recurso dos critérios públicos claramente identificados, 

apresentando-se como auto-suficiente, ou seja, a única entidade que controlaria o 

sistema seria o próprio sistema. 

Enfatiza a autora que “nestas circusntâncias, a única possibilidade de fugir a 

esse repto é “abrir” o controle e torná-lo público requerendo com isso uma justificação 

adequada para as decisões”.30 Esse seria então o sistema aberto para contrapor o 

sistema fechado e não democrático, justificando a necessidade e aceitabilidade de um 

modelo alternativo de aplicação do direito.   

Esse segundo modelo, de regras e princípios, citado por Cristina Queiroz31 como 

“basicamente formado por Ronald Dworkin, permite a inserção no sistema jurídico de 

um estrato de princípios absolutamente imprescindível na decisão dos casos difíceis, 

isto é, aqueles nos quais não é possível o recurso à teoria clássica do silogismo 

jurídico”. 

E a esse argumento seria juntado um outro de ordem substantiva, que se funda, 

por sua vez, em três postulados fundamentais a saber, quais sejam, o da dignidade da 

pessoa humana, da liberdade e da igualdade, os quais confrontam com os princípios do 

Estado de direito, da democracia e do Estado social, compondo assim o direito positivo 

fazendo parte do sistema jurídico. Por fim, tem-se o modelo de regras, princípios e 

procedimentos que defende a idéia de que os princípios tal como as regras não se 

aplicam por si só, representando o lado passivo do sistema jurídico, razão pela qual, se 

faz necessário institucionalizar procedimentos para aplicação dos outros dois 

anteriores. 

Desta forma, esse sistema compreenderia ainda em sua estrutura alguns 

procedimentos de aplicação, visando, com isso, assegurar um processo de aplicação 

racional do direito, institucionalizando os procedimentos judiciais como verdadeiras 

istâncias utilizadas para dirimir dúvidas e viabilizar a aplicação do direito nos modernos 

                                                 
29 Idem, p.135. 
30 Idem p.138. 
31 Bis in idem. 
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sitemas democráticos e constitucionais. 

Portanto, defende a referida autora que: 

Quando se fala na função social dos direitos fundamentais, pretende-se, 
sobretudo, acentuar o abandono da visão unilateral da liberdade como direito 
individual, concluindo que assim, haverá uma ordenação de um sistema de 
correlações entre os aspectos individual e social dos direitos fundamentais32. 

Portanto, com essa idéia, a Autora destaca que os direitos não são vostos mais 

como direitos contra o estado e sim direitos a serem exercidos através do Estado e que 

seu gozo efetivo e suas garantias são constitucionalmente protegidos. 

1.5  Os direitos fundamentais do homem 

A doutrina dos direitos do Homem, a qual já encontrava-se conformada no 

século XVII, se expandiu no século seguinte quando se tornou elemento básico na 

reformulação das instituições políticas. Como já mencionado, estabelecer um conceito 

específico para os direitos fundamentais é matéria muito difícil, sobretudo levando-se 

em conta a utilização de várias expressões como: direitos naturais, direitos humanos, 

direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades 

fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do Homem. 

José Afonso da Silva33 lecionando acerca das definições de cada um dos termos 

mencionados acima afirma que: 

a) Direitos Naturais: por entender-se que se tratava de direitos inerentes a 
natureza do homem; direitos inatos que cabem ao homem só pelo fato de ser 
homem. Não se aceita esta definição com muita facilidade, este termo como 
se sabe a historicidade dos direitos muda constantemente; b) Direitos 
Humanos: contra essa expressão se tem a teoria em que não é apenas o 
homem como titular de direitos, pois aos poucos, se vai formando o direito 
especial de proteção à fauna e à flora; c) Direitos Individuais: dizem-se os 
direitos do indivíduo isolado, cada vez mais é desprezado esse termo, 
contudo, é ainda empregado para corresponder aos denominados direitos civis 
ou liberdade civis. Usada na constituição para exprimir o conjunto de direitos 
fundamentais concernentes à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e a 
propriedade; d) Direitos Fundamentais do Homem: esse é o termo mais 
correto a ser usado, pois além de referir-se a princípios que resumem a 
concepção do mundo, no nível de direito positivo, com prerrogativas e 
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre, e 
igual de todas as pessoas. Fundamentais, porque exprime situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza e às vezes nem sobrevive. 

                                                 
32 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002, 
p.147. 
33 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. Ed. Malheiros, 2002. p.176. 
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Consoante com os  ensinamentos  de José Eduardo Farias34: 

Não constitui tarefa simples conceituar direitos humanos. Esta expressão é 
demasiadamente genérica. As tentativas resultam em definições tautológicas: 
direitos do homem são os que cabem a ele enquanto homem. 

 

Para uma melhor compreensão da condição de sujeito de direito, Norberto 

Bobbio35 faz uma evolução histórica e sucessiva dos direitos fundamentais, que teriam 

passado pelos seguintes estágios: 

1ª Geração: os direitos individuais, que pressupõem a igualdade formal 
perante a lei e consideram o sujeito abstratamente. Tal como assinala o 
professor italiano, esses direitos possuem um significado filosófico-histórico da 
inversão, característica da formação do Estado moderno, ocorrida na relação 
entre Estado e cidadãos: passou-se da prioridade dos deveres dos súditos à 
prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um modo diferente de encarar a 
relação política, não mais predominantemente do ângulo do soberano, e sim 
daquele do cidadão, em correspondência com a afirmação da teoria 
individualista da sociedade em contraposição à concepção organicista 
tradicional. 

2ª Geração: os direitos sociais, nos quais o sujeito de direito é visto enquanto 
inserido no contexto social, ou seja, analisado em uma situação concreta. 
Trata-se da passagem das liberdades negativas, de religião e opinião, por 
exemplo, para os direitos políticos e sociais, que requerem uma intervenção 
direta do Estado.  

3ª Geração: os direitos transindividuais, também chamados direitos coletivos e 
difusos, e que basicamente compreendem os direitos do consumidor e os 
direitos relacionados à questão ecológica. 

4ª Geração: os direitos de manipulação genética, relacionados a biotecnologia 
e bioengenharia, e que tratam de questões sobre a vida e a morte, e que 
requerem uma discussão ética prévia. 

5ª Geração: os advindos com a chamada realidade virtual, que compreendem 
o grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o 
rompimento de fronteiras, estabelecendo conflitos entre países com realidades 
distintas, via internet. 

 

Todos esses novos direitos mostram um grande aumento da complexidade 

social, bem como assinalam, mais do que nunca, a presença de certos paradoxos do 

"bom governo" e da "justiça", quando se trata de privilegiar mais a liberdade em 

detrimento da igualdade e vice-versa no atendimento desses direitos. Ainda para 

Norberto Bobbio36, os direitos são históricos e não surgem todos de uma vez (nascem 

                                                 
34 FARIAS, José Eduardo. Direito e Justiça: A Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1996. p.59. 
35 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos (trad. de Carlos Nelson Coutinho). Rio de Janeiro: Campus, 
1992. 
36 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992 (trad. de Carlos Nelson 
Coutinho). 
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quando devem ou podem nascer). 

As exigências de novos direitos surgem somente à vista de novos carecimentos, 

que, por sua vez, surgem em função da mudança das condições sociais e quando o 

desenvolvimento técnico permite satisfazê-los. Porém, convém ressaltar que existe na 

doutrina um dissenso acerca da terminologia mais correta para se denominar o essa 

evolução histórica dos direitos fundamentais, destacando-se que a divergência ocorree 

principalmente entre as expressões gerações e dimensões. 

Paulo Bonavides37 faz referência expressa ao termo gerações dos direitos 

fundamentais para explicar a inserção histórica deles nas constituições dos países, 

afirmando que “os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-

se em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e 

quantitativo...“, sendo este posicionamento acompanhado  por diversos outros autores 

de direito constitucional. 

Por outro lado, também oportuno destacar que parte da doutrina têm se 

levantado contra o posicionamento acima firmado, defendendo que o termo “gerações” 

é impróprio para definir esta evolução dos direitos fundamentais, fundamentando os 

argumentos sobretudo no fato de que a referida expressão poderia desencadear a falsa 

idéia no sentido de que, conforme fossem evoluindo, ocorreria uma substituição de uma 

geração por outra, o que jamais poderá acontecer. Assim, essa corrente de autoires 

defende que o mais adequado seria a expressão “dimensão”, e não “geração”. 

Não obstante, Dimitri Dimoulis38 afirma que, com o passar dos tempos, o próprio 

Paulo Bonavides fez considerações com relação à expressão “gerações”, se referindo à 

tal situação da seguinte forma: 

Aliás, o próprio Bonavides, no desenrolar de seu texto, acaba reconhecendo a 
proeminência científica do termo “dimensões” em face do termo “gerações”, 
“caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, 
suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é 
verdade. 

                                                 
37 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19.ed.. São Paulo : Editora Malheiros, 2006, p. 
563. 
38 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 34-35. 
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Luigi Ferrajoli39, por sua vez, apresenta uma definição formal do conceito de 

direitos fundamentais, propondo uma definição puramente formal ou estrutural dos 

direitos fundamentais para o qual: 

Son  <<derechos fundamentales>> todos aquellos derechos subjetivos que 
correponden universalmente a <<todos>> los seres humanos em cuanto 
dotados del status de personas, de ciudadanos o personas com capacidad de 
obrar; entendiendo or <<derecho subjetivo>> cualquier expectativa positiva (de 
prestaciones) o negativa (de no sofrir lesiones) adscricta a um sujeto por uma 
norma jurídica; y por <<status>> La condición de um sujeto, prevista asimismo 
por uma norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho40, por seu turno, aduz que a contestação ao 

jusnaturalismo suscita um problema, qual seja o de se definir o fundamento dos direitos 

do Homem. 

O autor41 complementa dizendo que “o fundamento dos direitos do Homem, na 

visão dos defensores do direito natural, seria a própria natureza humana”, ao passo 

que, “para aqueles que a renegam”, os ditos direitos “baseiam-se numa experiência 

comum às sociedades contemporâneas ou, como um ideal comum a ser atingido por 

todos os povos e todas as nações”, apresentando uma visão otimista do progresso e da 

história. 

E esses direitos, graças ao seu reconhecimento, conquistam proteção e passam 

a ser garantidos pela ordem jurídica, ou seja, pelo Estado, o qual, possui a 

responsabilidade e necessidade de dar proteção à tais direitos considerados 

fundamentais. Nesse sentido oportuna a observação feita por Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho42 ao lembrar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 

de agosto de 178943 que em seu artigo 2º já estabelecia que “a finalidade de toda 

associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 

Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. 

                                                 
39 FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2005, 
p.19. 
40 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1996. 
p.31. 
41 Idem nota anterior. 
42 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1996. 
p.31. 
43 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO de 1789 disponível no endereço 
eletrônico: https://pt.wikipedia.org/wiki/Declaracao dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidadao, acesso em 
07 de maio de 2013. 
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E é justamente em razão dessa finalidade que o constitucionalismo exige que o 

Estado se organize, a fim de, garantir os direitos fundamentais, garantias estas que, 

segundo Rui Barbosa citado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho44, são: 

As providências que, na Constituição, se destinam a manter os poderes no 
jogo harmônico das suas funções, no exercício contrabalançado das suas 
prerrogativas. Dizemos então garantias constitucionais no mesmo sentido em 
que os ingleses falam nos freios e contrapesos da Constituição”. 

E nesse aspecto, não se pode olvidar que a ordem jurídica confere aos direitos 

fundamentais uma posição privilegiada em virtude de seu marcante significado político 

e diante da sua funcionalidade social, a qual acalma a conveniência política mantendo 

um equilíbrio entre o direito e o poder. Assim, a doutrina busca alinhavar situações 

onde os indivíduos podem encontrar-se face ao Estado, surgindo direitos e deveres 

diferenciados pelas particularidades dos direitos fundamentais. 

Com essa busca, adverte Marcos Sampaio45, fica caracterizado que o Estado 

qualifica o modo de ser do indivíduo e não a sua fruição ou possibilidade de ter direitos, 

diferença esta que se torna útil para a compreensão da função abstrata dos direitos 

fundamentais. Para exemplificar tal situação, o mesmo autor46 cita o direito de 

propriedade, “que tanto pode ser investigado no seu caráter concreto, ou seja, de uma 

propriedade determinada de um sujeito específico, quanto no plano abstrato, em que 

simplesmente se garante a alguém o direito de adquirir propriedade, portanto, a sua 

extensão de ser.” 

Essa doutrina busca, com isso, estabelecer a posição em que o indivíduo pode 

encontra-se em face do Estado, extraindo-se dela direitos ou deveres diferenciados 

pelas particularidades que os direitos fundamentais apresentam. 

1.6 A propriedade como direito fundamental 

Gisele Pereira Jorge Leite e Denise Heuseler47 citam que: 

                                                 
44 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1996. 
p.33.  
45 SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013. p 43. 
46 Idem nota anterior. 
47 LEITE, Gisele Pereira Jorge; HEUSELER, Denise. Apontamentos didáticos sobre a função social da 
propriedade. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 87, abr 2011. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9112>. Acesso em ago 2013. 
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Na Antiguidade Clássica já destaca Fustel Coulanges in verbis: “há três coisas 
que, desde os tempos antigos, se encontram fundadas e estabelecidas 
solidamente nas sociedades grega e romana: a religião doméstica, a família e 
o direito de propriedade. 

Como já tratado anteriormente, na evolução dos direitos fundamentais surgiram 

os chamados direitos da terceira geração, ou de terceira dimensão como preferem 

outros autores, os quais são direitos concernentes ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente e à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e a comunicação. 

Com isso, aflora um novo propósito jurídico que se agrega aos já mencinados direitos 

do homem, complementando os historicamente versados direitos de liberdade e 

igualdade. 

As mencionadas autoras48 citando Paulo Bonavides, complementam que: 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos 
que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 
indivíduo, de um grupo, ou de um determinado Estado. 

E nessa linha de raciocínio, destacam as ilustres autoras49: 

Os direitos da terceira geração são precípuamente, direitos fundamentais 
requeridos pelo indivíduo devido ao processo de descolonização do segundo 
pós-guerra e também pelos avanços tecnológicos, delineando assim direitos 
de titularidade coletiva ou difusa. 

Ao se analisar a propriedade como integrante desses direitos de terceira geração 

remonta-se ao fato de que esta começou pela posse, a qual geralmente era a que 

gerava a propriedade, isto é, a posse era utilizada para a usucapião, o que a tornava 

um fato com algum valor jurídico. Valendo mais uma vez dos posicionamentos de 

Gisele Pereira Jorge Leite e Denise Heuseler50, estas destacam que posteriormente: 

Fundando-se os direitos civis sobre o de propriedade, a justiça seria mera 
quimera inatingível, o governo se transformaria em tirania e, deixando a 
autoridade pública de possuir um fundamento legítimo, não sendo ninguém 
seria obrigado a reconhecê-la, a não ser constrangido pela força. 

Importante ressaltar que a propriedade, enquanto instituição jurídica  significou 

um elo de ligação entre duas esferas visivelmente divorciadas, qual sejam, o Estado e a 

sociedade civil. Esse elo se deu pelo estabelecimento do sufrágio censitário. Saliente-

se que através desse mecanismo, o absolutismo operou a transição para o governo 

                                                 
48 Idem. 
49 Bis in Idem. 
50 Idem nota anterior. 
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representativo através da classe proprietária. 

Nesse sentido, concluem as mencionadas autoras Gisele Leite e Denise 

Heuseler51: 

O bojo do constitucionalismo liberal sedimentou-se no direito individual à 
propriedade, no direito à aquisição de bens indispensáveis a sua subsistência, 
ao patrimônio mínimo capaz de custear a dignidade da pessoa humana de 
cada etapa histórica. Desta forma, enxergando a propriedade privada como 
garantia última da liberdade ter-se-ia que proteger não só os atuais 
proprietários e propriedades mas igualmente os futuros e potenciais 
proprietários[...] portanto, o acesso à propriedade assume insofismavelmente o 
caráter de direito fundamental da pessoa humana. 

 

Nessa linha de raciocínio, entendendo ser a propriedade considerada um direito 

fundamental, seu exercício também deverá ser útil à sociedade como um todo, sendo 

ainda um  instrumento de desenvolvimento regional, nacional e pessoal do seu titular. 

Entretanto, para que possa se chegar à esse entendimento, necessário que trace-se 

alguns aspectos envolvendo tal direito para que, de conseqüência, possa-se entender a 

importância e alcance do aludido instituto como um direito fundamental coletivo.

                                                 
51 Idem 



 

 

 

CAPÍTULO II - A PROPRIEDADE 

2.1. Conceito 

A existência do direito de propriedade é tão antiga como a existência da 

humanidade. Também é sabido que o conceito de propriedade vem sofrendo 

mudanças ao longo da história, o qual, embora tenha evoluído, continua com destaque 

nas diversas relações jurídicas entre as pessoas. No direito romano clássico são 

conhecidas quatro situações relacionadas à propriedade, sendo elas a quiritária, a 

bonitária, a provincial e a peregrina. 

No que diz respeito à primeira modalidade citada, oportuna a lição de Caio Mário 

da Silva Pereira52, o qual leciona que: 

Somente o cidadão romano podia adquirir a propriedade; somente o solo 
romano podia ser seu objeto, uma vez que a dominação nacionalizava a terra 
conquistada. E a técnica da aquisição – mancipatio -, um cerimonial 
tipicamente romano, restringia o fenômeno e limitava o domínio ex iure 
quiritium. Mais tarde estendeu-se o ius commercii aos estrangeiros, ampliou-
se a suscetibilidade da aquisição ao solo itálico e depois além deste. 

A chamada propriedade bonitária, segundo ensina José Carlos Moreira Alves53, 

“é a situação análoga à propriedade reconhecida pelo ius civile, à qual o pretor, iure 

honorário, deu proteção”. Ainda sobre essa modalidade, interessante o ensinamento de 

Regina Orlandini54, a qual esclarece que: 

Propriedade bonitária: surgiu quando pretor passou a proteger a pessoa que, 
comprando uma res mancipi, a recebia do vendedor o meio da 
simples traditio. A propriedade quiritária da res mancipi só se adquiria com a 
utilização de uma das formas solenes de aquisição da propriedade

                                                 
52   PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18.ed., v.IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p.82. 
53   ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 13. ed., v.I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.283. 
54 ORLANDINI, Regina. Direito Romano – Propriedade em Roma. Disponível na internet: 
http://amigonerd.net/humanas/direito/direito-romano-propriedade-em-roma. Acesso em 24 de junho de 
2013. 
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 (mancipatio ou in iure cessio). A traditio não transferia ao comprador o 
domínio ex iure Quiritium sobre a res mancipi. O vendedor continuava a ter a 
propriedade quiritária sobre a coisa podendo reivindicá-la do comprador. O 
pretor passou a protegê-la com a exceptio rei uenditae et traditae (exceção de 
coisa vendida e entregue): quando o vendedor, alegando o domínio ex iure 
Quiritium, movia ação de reivindicação contra o comprador, este paralisava o 
direito daquele com a exceção que se referia à venda e à entrega das res 
mancipi. Tal proteção não tornava o comprador proprietário quiritário da res 
mancipi, o que só se verificava quando decorria o lapso de tempo necessário 
para que o comprador adquirisse a propriedade quiritária por usucapião. Outra 
situação que poderia acontecer, era o comprador perder a posse da coisa, que 
passaria para as mãos ou do próprio vendedor ou de terceiro. Nesse caso, o 
comprador ficava desprotegido, pois a exceptio rei uenditae et traditae era 
apenas uma arma de defesa, e não de ataque para a recuperação da posse 
da coisa. Esta situação foi sanada com o edito actio publiciana. Essa dupla 
proteção (excepitio rei uenditae et traditae e actio publiciana), que só eram 
concedidas em casos de venda de res mancipi seguida de traditio, passaram 
a ser concedidas nos seguintes casos: bonorum possessio, bonorum emptio, 
adiudicatio nos iudicia imperio continentur e missio in possessionem damni 
infecti nomine ex secundo decreto. 

Seguindo as lições do renomado autor José Carlos Moreira Alves55 tem-se que a 

propriedade provincial decorria da circunstância de que, nas províncias as terras eram 

propriedade do Estado, porém, este fazia concessões aos particulares que exerciam 

sobre elas poderes semelhantes ao de um verdadeiro proprietário, ao passo que, a 

propriedade peregrina resultava da proteção que os magistrados romanos (pretor 

peregrino) davam à posse em relação àqueles peregrinos que não possuíam o ius 

commercii e que, portanto, não podiam ser proprietários. Estes exerciam uma 

verdadeira propriedade de fato. 

No início, a propriedade e o interesse individual eram indissociáveis. A 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 em seu artigo 17 prevê o 

direito de propriedade como sendo “inviolável e sagrado, do qual ninguém pode ser 

privado”.  Assim, segue a concepção de que o mesmo é decorrente do direito natural, 

absoluto e imprescritível. 

A concepção de propriedade como um direito absoluto tomou forma com a 

escola dos pós-glosadores que, segundo San Tiago Dantas56, citando Bártolo, se deu 

com a seguinte definição: “dominium est ius de re corporalis per fecta disponendi nisi 

lex proihibeatur (domínio é o direito de dispor de um modo completo das coisas 

corpóreas, salvo naquilo que for proibido por lei)”. 
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Os filósofos da escola natural acrescentaram à definição de Bártolo o termo et 

facultas vindicandi, que tem como significado justamente  o poder dado ao proprietário 

de reivindicar o bem de quem o possua injustamente. Raquel de Freitas Manna e 

Gláucia Aparecida da Silva Faria Lamblem57, citando Paulo Torminn Borges58 

assinalam que: 

No mundo antigo, a situação era bem diversa da atualidade no que se refere à 
propriedade, eixo em torno do qual girava todo o direito das coisas, 
caracterizando-se pelo feitio nitidamente individualista. 

Maria Helena Diniz59 leciona que na Idade Média a propriedade sobre terras teve 

papel preponderante, prevalecendo o brocardo nulle terre sans seigneur, o qual 

siginifica que no direito feudal não haveria terra sem um soberano, ou seja, a pessoa 

deveria prestar serviços ao soberano para ter o direito de receber terras daquele, 

complementando: 

Inicialmente, os feudos foram dados como usufruto condicional a certos 
beneficiários que se comprometiam a prestar serviços, inclusive, militares. 
Com o tempo a propriedade sobre tais feudos passou a ser perpétua e 
transmissível apenas pela linha masculina. Havia distinção entre os fundos 
nobres e os do povo, que, por sua vez, deveria contribuir onerosamente em 
favor daqueles, sendo que os mais humildes eram despojados de suas terras. 

Segundo José Reinaldo Lima Lopes60, o direito de propriedade privada, 

enquanto um direito unitário e individualista é uma criação dos civilistas modernos, 

desenvolvida entre o final do século XVIII e o século XIX, pois no período medieval, era 

comum o exercício, sobre o mesmo bem, de diversos direitos por diferentes sujeitos, 

tanto que quase não havia distinção entre propriedade, posse e soberania. 

No liberalismo do século XIX, o acúmulo de riquezas era sinônimo de poder e 

sucesso, sendo a propriedade considerada como agressão de afirmação da inteligência 

                                                                                                                                                         
55 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 13. ed., v.I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.283. 
54 DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil III. Rio de Janeiro: Editora Rios, 1981, p. 108. 
57 MANNA, Raquel de Freitas e Gláucia Aparecida da Silva Faria Lamblem. A função social da 
propriedade rural como fundamento da intervenção estatal na ordem econômica e hermenêutica 
constitucional. Publicado nos anais do XVIII Congresso Nacional do CONPENI, realizado em São Paulo – 
SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. 
58 BORGES, Paulo Torminn. Institutos Básicos do direito agrário. 8ª ed, revista e atualizada. São Paulo: 
Saraiva, 1994. 
59 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – 4: Direito das Coisas. 23.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.106. 
60 LOPES, José Reinaldo Lima. O direito na história (lições introdutórias). São Paulo: Max limonad, 2000, 
p. 408. 
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e liberdade humana. O referido autor, mencionado por Castro, esclarece que a 

construção do direito de propriedade em seu sentido moderno passou pela unificação 

de diversos poderes em torno de um titular de direitos, que seria o proprietário, 

aduzindo da seguinte forma: 

A noção moderna começa a modificar a antiga. Ela tenderá para o 
exclusivismo: a propriedade aos poucos passará a ser a soma de todos os 
direitos anteriormente dispersos entre vários detentores. Em resumo, no 
período medieval, a detenção, a posse, as diferentes rendas devidas e 
recebidas convivem lado a lado. Não lhes parece natural que um só senhor 
tenha todos estes direitos: cada um, desde lavrador até o rei tem, sobre a 
mesma terra, direitos próprios, embora distintos. Assim, como a soberania é 
uma constelação de poderes partilhada entre vários titulares de direitos, 
privilégios, posses e detenções distintas.61 

Desta forma, para preparar um conceito unitário de propriedade foi preciso 

ignorar a diferença essencial existente entre as diversas espécies de bens como a 

terra, os bens móveis, os consumíveis, etc. 

Conforme ensina Márcio Thomaz Bastos62, o direito à propriedade é assegurado 

como meio para garantia de subsistência, sendo o direito universal a terra como fonte 

provedora das condições mínimas para que a família e a comunidade possam levar 

uma vida digna, possuindo também o conceito como garantia individual contra a 

arbitrariedade do Estado e de terceiros contrapondo-se a idéia do arbítrio à da 

legalidade. 

2.1.1. Natureza jurídica da propriedade 

A definição da natureza jurídica da propriedade está vinculada ao seu 

fundamento e, é justificada pela própria existência do homem. Quando se fala sobre 

propriedade, a análise deve ser feita não só no âmbito individual, ou seja, de apenas 

uma propriedade e sim, no âmbito de várias propriedades, sobretudo diante da 

existência especificamente da propriedade privada e da propriedade pública. 

                                                 
61 LOPES, José Reinaldo Lima. O direito na história: lições introdutórias. São Paulo: Max apud ABE, 
Nilma de Castro em trabalho publicado na Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n.11 – 
jan/jun. 2008. 
62 BASTOS, Márcio Thomaz. Direitos Humanos: Conquistas e desafios. In: Comentário ao artigo 17. 
CASTRO, Reginaldo Oscar de [org]. Brasília: Letra Viva, 1999. 
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Pontes de Miranda63 leciona que: 

A propriedade, conforme seja destinada à satisfação preferente de interesses 
dos particulares, ou seja, à satisfação preferente dos interesse públicos, diz 
privada ou pública. 

Seguindo esse entendimento, Carvalho64, em dissertação defendida junto à 

Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP, complementa que “a 

propriedade privada é aquela que está voltada para o indivíduo que é o titular dos 

direitos à ela inerentes. Ao contrário, a propriedade pública está voltada para atender 

às finalidades sociais e, portanto, da coletividade”. 

No mesmo trabalho, o autor acima referido cita Silvio Luiz Ferreira Rocha65, o 

qual assim leciona: 

O conteúdo excludente da propriedade privada não se repete na propriedade 
pública. A propriedade pública apresenta conteúdo inclusivo, pois o fato de 
tratar-se de bem público (res pública) impede, como regra, o uso exclusivo e o 
torna bem compartilhado ou compartilhável [...]os bens públicos são, na sua 
maioria, destinados ao uso comum do povo e ao uso especial. Assim, apenas 
os bens dominicais podem, em tese, ser utilizados exclusivamente pelo ente 
público, muito embora o fato de serem públicos basta para impedir o uso 
egoístico. O segundo ponto de vista da divergência encontra-se na livre 
disposição da propriedade privada em contraposição ao fato de a disposição 
da propriedade pública não ser livre, mas sempre vinculada a uma finalidade 
pública. A propriedade privada contempla a livre disponibilidade do bem pelo 
proprietário, que o pode alienar a título gratuito ou oneroso, ou fazer recair 
sobre ele o ônus que preferir. O mesmo não ocorre com a propriedade 
pública. A disponibilidade do bem só é possível se alcançar interesse público 
predisposto na norma jurídica, como prevê o art. 17 da Lei n. 8.666 ao estatuir 
que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação[...]. 
 

Convém ressaltar que, não só a Constituição Federal, como também a legislação 

infraconstitucional garantem o direito sobre à propriedade, porém, em qualquer situação 

na qual ela se encontre, ou seja, ainda que apresente natureza jurídica de direito 

privado ou de direito público, em qualquer caso, não se livrará ela de atender a uma 

                                                 
63 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Vol. XI. Rio de Janeiro: 
Editor Borsoi, 2ª.ed., 1955. p.10. 
64 CARVALHO, Francisco José. Função Social da Propriedade. Dissertação de mestrado defendida junto 
à Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP disponível no endereço eletrônico 
www.fadip.com.br/download/5.2_funcao_social_da_propriedade.pdf, acessado em agosto de 2013. 
65 ROCHA, Silvio Luiz Ferreira. Função Social da Propriedade Pública. São Paulo: Malheiros, 2005, p.69 
citado por CARVALHO, Francisco José. Função Social da Propriedade em dissertação de mestrado 
defendida junto à Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP disponível no endereço 
eletrônico www.fadip.com.br/download/5.2_funcao_social_da_propriedade.pdf, acessado em agosto de 
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função social. E justamente para que se dê à propriedade essa função social, sofrerá o 

proprietário limitações de várias naturezas, sejam elas relacionadas ao próprio exercício 

do direito, como também, com vistas à proteção do meio ambiente, da fauna, flora e 

patrimônio artístico. 

Maria Helena Diniz66 assevera que “a propriedade foi concebida ao ser humano 

pela própria natureza para que possa atender às suas necessidades e às de sua 

família. Por todas essas razões e pelo serviço que presta às sociedades civilizadas, 

justifica-se, plenamente, a existência jurídica da propriedade”. 

Assim, o direito de propriedade pode ser estudado e analisado por diversas 

óticas, em determinados momentos históricos, relacionado ao direito público ou ao 

duireito privado, ao direito civil ou ao constitucional, quanto ao seu conteúdo 

econômico, social, político e filosófico, ou seja, é um direito amplo e de significativa 

importância.  

Desta forma, ao distinquir a propriedade como pública ou privada, o artigo 98 do 

Código Civil67 considera públicos “os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno”, ao passo que os particulares são definidos 

por exclusão como sendo “todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a 

que pertencerem”, não se podendo deixar de lado que os bens públicos são, em regra, 

inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis enquanto conservarem essa qualidade. 

Porém, tendo em vista que o presente  trabalho se volta mais especificamente à 

função social alcançada pela propriedade pública, necessário que se façam maiores 

considerações acerca dos bens que integram essa classificação, distinguindo as 

espécies existentes e traçando as características de cada uma, tema que será 

abordado no item 2.5 do presente trabalho. 

                                                                                                                                                         
2013.  
66 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – 4: Direito das Coisas. 23.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.110. 
67 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Art. 98 – São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 
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2.1.2. Elementos constitutivos do direito de propriedade 

Conceituar a propriedade é uma tarefa árdua, uma vez que é impossível 

enumerar a infinita gama dos poderes inerentes ao proprietário. Maria Helena Diniz68, 

citando Scialoja, apresenta a seguinte solução: 

a) reduzir a propriedade aos seus elementos essenciais positivos (direito de 
usar, gozar, dispor e reinvidicar); 

b) destacar o elemento genérico da vontade do proprietário relativamente ao 
bem, de modo que a propriedade seja a exteriorização da vontade livre do 
proprietário; e 

c) evidenciar o momento estático da relação jurídica da propriedade, ou seja, o 
elemento da pertinência da coisa ao proprietário, sem qualquer preocupação 
com a possível manifestação da vontade do homem sobre a coisa.  

O primeiro critério, que tem por base o conteúdo da propriedade, foi a solução 

dada pelo Código Civil brasileiro, que apesar de não ter definido a propriedade, 

estabeleceu o seu conteúdo no artigo 1.228, o qual enumera os poderes elementates 

que recaem sobre o proprietário, sendo eles, o poder de usar, gozar e dispor de seus 

bens da forma que melhor lhe aprouver, bem como, o poder de reavê-los de qualquer 

um que injustamente os possua. Na propriedade romana tais atributos correspondiam 

ao jus utendi, fruendi, abutendi e à rei vindicatio. 

Assim, quando todos esses atributos estiverem reunidos em uma só pessoa, 

será ela a titular de um direito de propriedade plena, onde a mesma será limitada caso 

ocorra o desmembramento de alguns desses poderes a serem exercidos por outra 

pessoa. Tal limitação pode ser caracterizada, à título de exemplo, no caso do usufruto, 

em que duas ou mais pessoas exercem ao mesmo tempo, porém de forma distinta, 

direitos sobre a mesma coisa, ou seja, permanece no proprietário os direitos de dispor 

e reinvidicar o bem, enquanto que passa ao usufrutuário, somente os direitos de usar e 

gozar da coisa. 

O primeiro elemento constitutivo, qual seja, o direito de usar, consiste na 

faculdade conferida ao proprietário de servir-se da coisa e de utilizá-la da maneira que 

melhor lhe convier, sem com isso, alterar sua substância, podendo, inclusive, excluir 

terceiros de igual uso. Tal utilização, contudo, deve obedecer aos limites legais 

                                                 
68 SCIALOJA, Teoria della proprietà nel diritto romano apud DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 
Brasileiro – 4: Direito das Coisas. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.110. 
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impostos e de acordo com sua função social, regra a qual encontra-se também inserida 

no texto da legislação civil no parágrafo primeiro do mencionado artigo 1.228. 

O segundo elemento, qual seja, o de gozar ou usufruir da coisa compreende o 

poder de retirar dela todas as utilidades que produz, ou seja, retirar seus frutos naturais 

e civis, bem como, aproveitar economicamente todos os seus produtos, sendo estes 

caracterizados como sendo aquelas utilidades que ao serem  retiradas acarretam 

prejuízo para a sua substância com diminuição gradativa até o esgotamento, como no 

caso do petróleo. 

Já o terceiro elemento inerente ao direito de dispor do bem está caracterizado 

justamente no poder conferido ao seu titular de transferir, gravá-la com ônus ou aliená-

la a outrem a que título for, não significando, com isso que poderá abusar desse direito 

ao ponto de destruir a coisa gratuitamente, haja vista que a própria Constituição Federal 

prevê que o uso da propriedade deve ser condicionado ao bem estar social, ou seja, 

embora sendo detentor do direito de dispor da coisa da forma que lhe convém, nem 

sempre poderá o proprietário destruí-la, mas somente quando tal atitude não 

caracterizar um ato antissocial. 

O quarto elemento se constitui como sendo aquele inerente ao direito de reaver 

a coisa, ou seja, o direito de reinvidicação da coisa das mãos de quem a injustamente 

detenha ou possua, sendo tal poder, um corolário do direito de seqüela, que por sua 

vez significa que o proprietário pode perseguí-la onde quer que se encontre, 

apresentando-se como sendo uma tutela para proteção específica do direito de 

propriedade. 

Paulo Nader69 leciona que “a doutrina de um modo geral, indica os seguintes 

caracteres básicos da propriedade: a) exclusividade; b) perpetuidade; c) generalidade; 

d) caráter absoluto; e) elasticidade”. Tais caracteres são responsáveis pela possibiidade 

do seu titular deter poderes sobre a coisa com exclusão de outrem, bem como, de 

poder transmiti-la por ato inter vivos ou causa mortis, permitindo ao seu titular ainda 

tudo sobre ela dentro dos limites legais. Seu caráter absoluto lhe garante ser oponível 
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contra todos, sendo a elasticidade uma característica capaz de fazer com que a 

propriedade retorne à sua plenitude após a extinção de algum direito real limitador que 

sobre ela recaia. 

2.2. A propriedade no Brasil 

A raiz histórica do nosso instituto da propriedade, segundo Caio Mário70, 

remonta ao Direito Romano, onde ela foi individual desde os promeiros momentos, 

dotada de caráter místico nos  primeiros tempos, mesclada de determinações políticas 

posteriormente. O referido autor assevera que naquela época, somente o cidadão 

romano podia adquirir a propriedade e somente o solo romano podia ser seu objeto, 

uma vez que a dominação nacionalizava a terra conquistada.    

No Brasil, o conceito jurídico de propriedade é o mesmo desde antes da 

promulgação do Código Civil de 1916, o qual, por seu turno, introduziu o direito de 

propriedade  como um feixe de poderes sobre um bem, sendo esses poderes aqueles 

de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o de perseguí-la onde quer que se 

encontre, trazendo as características primordiais de um direito absoluto, exclusivo, 

perpétuo e ilimitado, cujas características aqui mencionadas já foram suscitadas no 

item 2.1.2 transcrito em linhas passadas. 

E na mesma esteira dos conceitos já confeccionados, era considerado absoluto 

uma vez ser oponível erga omnes, constituindo-se o mais amplo direito real de todos. 

Exclusivo uma vez que excluía de terceiros o direito de exercer sobre a coisa qualquer 

dominação. Perpétuo no sentido de subsistir independentemente do exercício. 

Ilimitado porque o proprietário o exercia sem limites, ou seja, podia exaurir a coisa 

retirando-lhe todos os benefícios sem qualquer restrição.  

Ao lado dessa idéia, milhares de pessoas conviviam na mais absoluta miséria, 

ambiente que fez nascer a noção de função social da propriedade, mais como uma 

forma de reação ao abuso do direito de propriedade conforme os moldes em que era 

concebido. Somente a partir do século XIX é que a idéia de propriedade como um 

direito absoluto da pessoa começou a ser questionado, passando-se a concebê-lo 

                                                 
70 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.4 – Direitos reais. 19.ed. Rio de Janeiro: 
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como uma função social a ser alcançada. 

Raymundo Laranjeira71 menciona que Duguit, o qual, inspirado em Comte, 

identificou o interesse social como instituto legitimador do direito de propriedade, 

posicionando-se contrário ao individualismo existente à época. Acerca do tema, José 

Afonso da Silva assim leciona: 

Demais, o caráter absoluto de propriedade, na concepção da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (segundo a qual seu exercício não 
estaria limitado senão na medida em que ficassem assegurados aos demais 
indivíduos o exercício de seus direitos), foi sendo superado pela evolução, 
desde a aplicação da teoria do abuso do direito, do sistema de limitações 
negativas e depois também de imposições positivas, deveres e ônus, até 
chegar-se à concepção da propriedade como função social, e ainda à 
concepção da propriedade socialista, hoje em crise.72 

Importante também mencionar as palavras de Paulo Torminn Borges73 ao afirmar 

que: 

Proprietário, sim: proprietário com titularidade garantida; proprietário com 
direitos assegurados; mas proprietário com deveres sociais, justamente pelo 
fato de ser proprietário. 

Continuando o abalizado doutrinador no sentido de que: 

O que o Estado não poderá fazer é negar, de todo o direito de propriedade, 
porque desta forma ele suprime o bem daqueles cujo bem compete-lhe 
promover. 

Nesse sentido, ao se analisar os elementos trazidos por Duguit, o qual tem seu 

nome ligado a expressão função social da propriedade em virtude de ter elaborado tese 

arrojada de caráter muito amplo, tem-se que o referido autor, nesse ponto, negou à 

propriedade o caráter de um direito subjetivo, definindo-a justamente como uma função 

social. 

Citando o autor, Carlos Alberto Dabus Maluf74 menciona que Duguit inicia sua 

exposição na obra “Transformações gerais do direito privado no século XX”,  que 

mesmo deixando a propriedade de ser um direito subjetivo, ela não deixa de ser 
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p.275. 
73 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 8ª ed, revista e atualizada. São Paulo: 
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74 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o código civil e 
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propriedade. Assim, em nossa sociedade moderna, a necessidade econômica à qual 

está ligada a propriedade como instituição jurídica, se transforma profundamente, 

deixando a propriedade individual de ser um direito do indivíduo para converter-se em 

função social. 

Desta forma, o conteúdo da propriedade como função social estaria definido em 

duas proposições: 

1) O proprietário tem o dever e, portanto, o poder de empregar a coisa que 

possui na satisfação de suas necessidades individuais. 

2) O proprietário tem o dever e, portanto, também o poder de empregar à sua 

coisa na satisfação das necessidades comuns de uma coletividade. 

Disto, resta claro o entendimento acerca das decisões que reconhecem e 

sancionam a impossibilidade atribuída ao proprietário de deixar de realizar na coisa 

atos que não implique em utilidade alguma.    

O sistema jurídico protege a afetação individual de uma riqueza levando em 

conta o indivíduo e a utilidade individual, porém, como bem observa o mencionado 

autor francês, tem-se hoje uma clara consciência de que o indivíduo não é mais um fim, 

e sim um meio para se realizar uma obra social. Seguindo esse raciocínio, acaba-se por 

entender que o indivíduo passa a ter uma obrigação de cumprir perante a sociedade 

uma função em razão do lugar que ocupa, estando assim obrigado socialmente a 

realizar esse trabalho justamente em função de sua riqueza, sendo esta sua função 

social. 

É certo que a concepção elaborada por Duguit é criticada por diversos autores 

civilistas que entendem que a “propriedade-função” exige a existência de um dever 

jurídico de exercitar uma atividade dirigida a atuar exclusivamente a um direito público, 

o que não seria possível em um sistema jurídico não socialista. Importante aqui, trazer 

o entendimento de Dabin, citado por Carlos Alberto Dabus Maluf75 acerca do tema: 

É melhor, em definitivo, renunciar à idéia da função social: o direito não se 
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converte em função social pelo fato de que esteja limitado ou condicionado ao 
interesse social; essa suavização não modifica nem a função do direito, que 
continua em tudo o mais a serviço do seu titular exclusivamente; apenas a 
extensão do direito será ampla, isso é tudo (El derecho subjetivo, Madrid, 
revista de Derecho Privado, 1955, p.274). 

Portanto, não existem dúvidas de que nos dias atuais a concepção de 

propriedade de forma absoluta e individualista é inviável, uma vez que o proprietário 

não pode mais utilizar a coisa de forma egoística e indiscriminadamente e, mesmo que 

nos Tribunais ainda se conceba a propriedade nos dias atuais com a mesma forma que 

possuía no início do século XX, o juiz, ao proferir uma sentença, não deixa de retrara a 

absorção do sentido social de sua realidade temporal e espacial.   

2.3. A propriedade como direito subjetivo e como situação jurídica 

Existem várias definições de direito subjetivo, tanto na doutrina nacional como na 

estrangeira. Maria Helena Diniz76 leciona que segundo Savigny e Windscheid, o direito 

subjetivo é o poder da vontade reconhecido pela ordem jurídica (teoria da vontade). No 

mesmo sentido, complementa que para Ihering,  o direito subjetivo é o interesse 

juridicamente protegido por meio de uma ação judicial (teoria do interesse) e cita que 

Jellinek, já definia direito subjetivo como o poder da vontade reconhecido e protegido 

pela ordem jurídica, tendo por objeto um bem ou um interesse (teoria mista). 

Dâmares Ferreira77 indica posição de Duguit, para o qual, segundo a autora: 

A noção de direito subjetivo, por carecer de sentido, deve ser substituída pela 
de situação jurídica. Assim, a situação jurídica, para o filósofo, é um fato 
sancionado pela norma jurídica, hipótese em que se tem a situação jurídica 
objetiva ou a situação dentro da qual se encontra uma pessoa beneficiada por 
certa prerrogativa ou obrigada por determinado dever, caso em que se tem 
uma situação jurídica subjetiva. 

Ao que se percebe, existe por parte de alguns autores a admissão da existência 

de direitos subjetivos, ao passo que outros a rejeitam.  Os que admitem atribuem tal 
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natureza ao direito de propriedade. No entendimento de Gomes78, “as transformações 

sofridas pelo direito de propriedade não mudaram seu espírito como poder do sujeito de 

direito sobre uma coisa, seu objeto”. 

No mesmo sentido, Pereira79 assevera que, “a idéia de direito subjetivo não é 

expressão ilimitada do poder individual, capaz de se exercer com o sacrifício dos outros 

indivíduos ou de maneira absoluta”. Por essa ótica e com a função social da 

propriedade prevista na Constituição Federal, o conceito de direito subjetivo sofreu 

alterações, mas não deixou de existir. Em relação ao direito subjetivo, a atitude deve 

ser crítica, tendo-se a consciência da 'historicidade' do conceito e, portanto da sua 

'relatividade', de acordo com os diversos contextos político-ideológicos nos quais ele é 

historicamente vivido. 

Duguit, por sua vez, como bem mencionado por Dâmares Ferreira80, assegura 

que: 

Estando os bens afetos a um fim socialmente útil, a causa da proteção e da 
garantia jurídicas não é a detenção da coisa, como garantia de um poder 
atribuído à vontade do seu titular de impor-se às demais pessoas, mas sim a 
proteção do próprio fim perseguido socialmente. 

E continua afirmando que “a propriedade não é, de modo algum, um direito 

intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve modelar sobre 

as necessidades sociais às quais deve responder”. Quem nega ao direito de 

propriedade a natureza de direito subjetivo, defende-o como uma relação jurídica entre 

um indivíduo (sujeito ativo) e um sujeito passivo universal integrado por todas as 

pessoas, o qual tem o dever de respeitá-lo, abstraindo-se de violá-lo, e assim, o direito 

de propriedade se revela como um modo de imputação jurídica de uma coisa a um 

sujeito. 

Portanto, a expressão direito subjetivo se apresenta como sendo uma parcela do 

direito de propriedade, qual seja, aquela relativa ao sujeito ativo do direito. 

Hodiernamente, com a valoração da função social da propriedade, muitas são as 

perspectivas de análise da propriedade, envolvendo, não só os interesses proprietários, 
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80 Idem. 
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mas também os não-proprietários. 

Reúne assim um núcleo para onde convergem interesses distintos, sejam ativos 

ou passivos, positivos ou negativos, sendo que desses pensamentos resultaram a 

construção da expressão situação subjetiva complexa, que identifica de forma mais 

ampla os vínculos jurídicos decorrentes do direito de propriedade. Logo, da expressão 

acima não está excluída a noção do direito subjetivo, esta persiste e busca a 

abrangência de todos os ângulos relativos ao direito de propriedade. 

Conclui-se com tais pensamentos que o direito de propriedade é direito 

subjetivo, relação jurídica e situação jurídica subjetiva e, essas visões unilaterais é que 

compõem a expressão conhecida como situação subjetiva complexa. Trata-se, na 

verdade, do mais completo dos direitos subjetivos, constituinddo-se como a matriz dos 

direitos reais e o núcleo do direito das coisas, sendo o direito real por excelência e o 

eixo em torno do qual circunda o direito das coisas. 

2.4. A propriedade no âmbito constitucional 

A propriedade no âmbito do direito constitucional tem uma amplitude muito maior 

do que a sua amplitude no direito civil. O conceito de propriedade no direito 

constitucional não está restrito à relação havida entre a pessoa e os seus bens, com os 

seus direitos de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, mas transcende essa relação 

jurídica, gerando importância social e coletiva envolvendo direitos não só patrimoniais 

sobre bens materiais, mas também sobre direitos subjetivos do cidadão e direitos 

imateriais. 

 

No Brasil, o Código Civil de 1916 definia a propriedade a partir das faculdades 

jurídicas do seu titular. Assim, conforme o artigo 524 daquele diploma legal, ao titular do 

direito restava assegurado a possibilidade de usar, gozar e dispor da coisa como 

melhor lhe aprouvesse, bem como, poderia reivindicá-la de quem injustamente a 

possuísse. 

A lei trazia como preocupação, portanto, unicamente o aspecto estrutural do 

direito de propriedade, mas não com a sua função social, a qual seria a finalidade do 

instituto. Insta salientar que, seguindo essa orientação, a doutrina acabou por 
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conceituar o domínio como sendo o poder direto sob determinada coisa com a 

possibilidade, inclusive, de exclusão da interferência de terceiros. 

Com essa linha de pensamento, tínha-se uma atribuição de diversos poderes ao 

proprietário e, por outro lado, uma submissão da coletividade, como sujeito passivo, de 

se abster em respeito aos poderes jurídicos do titular do domínio. Bárbara Almeida 

Araújo81 destaca que: 

Essa definição de direito de propriedade, a partir das faculdades jurídicas de 
seu titular no Código Civil de 1916, é uma reprodução do Código francês de 
1804 e do Código alemão de 1896, diplomas notadamente liberais, mais 
interessados em eliminar entraves à circulação das riquezas existentes no 
antigo regime que em tutelar interesses não proprietários. 

No histórico das Constituições brasileiras, tem-se que a Carta Magna de 1824 já 

determinava em seu artigo 179, XXII que o direito de propriedade era garantido em sua 

plenitude, determinando ainda que se o bem público legalmente verificado exigir o uso 

e emprego da propriedade do cidadão, seria ele previamente indenizado pelo valor 

dela. Assim, a Carta Imperial de 1824, sob expressa influência  do liberalismo francês,  

garantiu “o direito de propriedade em sua plenitude”, ressalvada a hipótese de 

desapropriação. 

Na legislação infraconstitucional do Império, o caráter absolutista do direito de 

propriedade também está presente.  A lei de terras (Lei nº 601 de 18 de setembro de 

1850), ao estabelecer o final sistema de posses e definir que as terras do Império só 

poderiam ser adquiridas por compra e venda, consagrou a propriedade individual e 

propiciou a concentração fundiária nas mãos dos que tinham condições econômicas 

para comprar as terras que ocupavam. 

Segundo Edson Luiz Fachin82 existe um consenso doutrinário no sentido de que 

as Constituições brasileiras, desde 1824 até 1969, consagraram a propriedade como 

um direito individual inviolável, seguindo a linha prevista na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. A Constituição de 1891, mesmo após a instauração do regime 

republicano, não perdeu seu caráter liberal ao garantir o direito de propriedade em sua 

plenitude, exceto nos casos de desapropriação por interesse público. Seguindo essa 
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linha, o Código Civil de 1916 manteve o caráter absoluto, como os poderes de usar, 

gozar e dispor da coisa, sem, contudo, fazer qualquer menção aos interesses sociais. 

Já na Constituição de 1934, influenciada pelos textos, alemão e mexicano, o 

princípio da função social foi trazido de maneira indireta e restrita no art. 113, inciso 

XVII, tendo sido esta Carta, inovadora em suas prescrições. A norma proibitiva 

constante da primeira parte do artigo citado dá a nota da funcionalização nascente, o 

qual dispunha da seguinte forma: 

Art. 113 – omissis...  

XVII - É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra 
o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante 
prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da propriedade 
particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização 
posterior.  

 A situação acima mencionada sofreu retrocesso com a Constituição de 1937, 

que fora outorgada em um período de exceção de nossa história, não se fazendo em 

seu texto, nenhuma referência à subordinação da propriedade aos interesses sociais. 

Não obstante, importante aqui destacar a menção que faz Carlos Alberto Dabus 

Maluf83 no sentido de que, na verdade, inúmeras disposições, quer de direito civil, quer 

de direito administrativo, estabelecidas antes mesmo da Constituição de 1934 e que 

atingem frontalmente as noções e conceitos fundamentais atinentes ao direito de 

propriedade, já expressavam claramente os novos propósitos da ordem político-jurídica 

que se estava a iniciar. 

O princípio da função social somente retornou de forma expressa na 

Constituição de 1946, a qual passou a sujeitar o exercício do direito de propriedade à 

função social. A referida Constituição inseriu em seu artigo 141, parágrafo 1684, a noção 

do direito de propriedade vinculada ao interesse social e ainda dispôs sobre o direito de 

                                                 
83 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o código civil e 
com o estatuto da cidade. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.89. 
84 BRASIL. Constituição Federal de 1946. “Art. 141 A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
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segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 16 É garantido o direito de propriedade, 
salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 
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as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, se assim o exigir o bem público, 
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propriedade dentro do Capítulo referente à ordem social e econômica do país estando a 

propriedade condicionada ao bem estar social. 

Na legislação infraconstitucional, impende salientar a vinculação da propriedade 

à sua função social prevista no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 

1964)85, aprovada em pleno regime militar embora tenha sido a reforma agrária tema de 

constantes debates no Congresso Nacional à época. A matéria foi ampliada na 

Constituição86 de 1967 ao ser trazido em seu texto a função social como princípio da 

                                                                                                                                                         
ficando, todavia, assegurado o direito a indenização ulterior.”  
85 BRASIL. Constituição Federal de 1964. Art. 2º - É assegurada a todos a oportunidade de acesso à 
propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.  
§ 1º - A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:  
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas 
famílias;  
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;  
c) assegura a conservação dos recursos naturais;  
d) observa disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a 
cultivam.  
§ 2º - É dever do Poder Público:  
a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra econômicamente 
útil, de preferência nas regiões onde habita, ou, quando as circunstâncias regionais, o aconselhem em 
zonas previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta Lei;  
b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua 
racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do 
aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo. 
86 BRASIL. Constituição Federal de 1967: Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 § 22 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no 
art. 157, § 1º. Em caso de perigo público iminente, as autoridades competentes poderão usar da 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior. 
 Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: 
III - função social da propriedade; 
§ 1º - Para os fins previstos neste artigo a União poderá promover a desapropriação da propriedade 
territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei 
estabelecer, em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exata, correção monetária, 
resgatáveis no prazo máximo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua 
aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento de até cinqüenta por cento do imposto 
territorial rural e como pagamento do preço de terras públicas. (Redação dada pelo Ato Institucional nº 
9, de 1969). 
§ 2º - A lei disporá sobre o volume anual ou periódico das emissões, sobre as características dos 
títulos, a taxa dos juros, o prazo e as condições de resgate. 
§ 3º - A desapropriação de que trata o § 1º é da competência exclusiva da União e limitar-se-á às 
áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo sobre 
propriedades rurais cuja forma de exploração contrarie o disposto neste artigo, conforme for definido 
em lei. 
§ 4º - A indenização em títulos somente se fará quando se tratar de latifúndio, como tal conceituado 
em lei, excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro. 
§ 5º - O Presidente da República poderá delegar as atribuições para desapropriação de imóveis 
rurais, por interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias. (Substituído pelo 
Ato Institucional nº 9, de 1969). 
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ordem econômica, prevendo também procedimentos para a concretização da 

desapropriação para fins de reforma agrária. 

Porém, o marco significativo para a evolução do conceito de propriedade veio 

com a Constituição de 1988 que estabeleceu a função social da propriedade como 

direito e garantia fundamental87, além da manutenção como princípio da ordem 

econômica. Em outras palavras, houve a imposição por parte do Estado, amparado em 

lei, da propriedade se adequar à função social à qual está condicionada, trazendo no 

artigo 182 da Carta Magna88 os parâmetros gerais desta função social. 

Não se pode olvidar que a livre iniciativa acabou ampliando as diferenças sociais, 

fato que ensejou o Estado a empregar o seu poder de império para diminuir a 

desigualdade social e buscar a supremacia do interesse público. Não obstante e, ao 

mesmo tempo, a Carta Maior de 1988 trouxe novidades na criação de mecanismos 

para efetivação da função social da propriedade, tanto urbana como rural, 

estabelecendo edificação e parcelamento compulsório, progressividade de tributos 

incidentes sobre o imóvel e, a possibilidade de desapropriação tanto da propriedade 

                                                                                                                                                         
§ 6º - Nos casos de desapropriação, na forma do § 1º do presente artigo, os proprietários ficarão isentos 
dos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da propriedade 
desapropriada. 
87 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
Art. 17 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
III - função social da propriedade; 
88BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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urbana, quanto da rural. 

Inovou também ao fixar critérios para a função social da propriedade rural 

exigindo o uso adequado e racional do solo, a preservação do meio ambiente e o 

respeito às relações de trabalho. Portanto, ao mesmo tempo em que regulamenta a 

propriedade como sendo um direito individual fundamental, releva o interesse público 

de sua utilização e de seu aproveitamento adequado aos anseios sociais. Pela primeira 

vez no Brasil, uma Constituição trata, em capítulos próprios, a propriedade urbana e a 

propriedade rural, criando-se para o proprietário, um dever, uma obrigação em relação 

ao imóvel, com o caráter, segundo Luiz Roldão de Freitas Gomes89: 

De obrigação propter rem, o que desloca a concepção do direito de 
propriedade de exclusivo feixe de poderes, sobre a coisa, concedidos a seu 
titular, para compreendê-la também sob a ótica de uma disciplina que incide 
sobre o conteúdo da situação jurídica do proprietário, que se apresenta 
também passivo, na medida em que se lhe impõem ônus e comandos 
obrigatórios visando o interesse social da comunidade. 

 

A Constituição Federal de 1988, acabou consagrando a tese  segundo a qual a 

propriedade não tem apenas um formato, mas, múltiplas são suas modulações pelo 

ordenamento jurídico, conforme os diversos tipos de bens e sujeitos titulares existentes. 

Nesse sentido, Dâmares Ferreira90 acentua que “A cada relação jurídica proprietária é 

atribuído um tratamento jurídico específico, sem prejuízo da funcionalização social 

respectiva. Esta posição é endossada por Natoli, quando, citado por Ana Prata, 

assevera:a função social pode encontrar-se em qualquer situação de propriedade”. 

Essa revolução social veio também expressada no novo código civil brasileiro em 

2002, o qual seguindo os princípios elencados pela Carta Magna de 1988 contempla a 

função social da propriedade no parágrafo primeiro do artigo 1.228, o qual determina 

que o direito de propriedade deva ser exercido em consonância com as finalidades 

econômicas e sociais e de modo a serem preservados a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como, que seja 

evitada a poluição do ar e das águas. 

                                                 
89 GOMES, Luiz Roldão de Freitas. O estatuto da propriedade perante o novo ordenamento constitucional 
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p.25. 
90 FERREIRA, Dâmares.O Aspecto Funcional da Propriedade Urbana na Constituição Federal de 1988. 
Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 17 de out. de 2003. 
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A sujeição da propriedade aos valores constitucionais tem gerado uma 

ampliação do conceito de função social por parte da doutrina e jurisprudência, os quais 

têm estendido a propriedade ainda a outras exigências não previstas expressamente 

naquele artigo, tais como o direito à moradia e à saúde como formas de funcionalização 

da situação jurídica patrimonial ligada à tutela da dignidade da pessoa humana. 

Esse elemento de tutela da dignidade da pessoa passa a ser então, o elemento 

responsável pela unificação do sistema, sendo a função social da propriedade um 

limitador externo ao direito de propriedade. Os limites e obrigações passam a fazer 

parte, portanto, do conteúdo e da estrutura do direito de propriedade. Assim, a não 

aplicação desse entendimento, qual seja, a de que tais limitações integram a estrutura 

do domínio, significaria entender a propriedade como sendo um direito subjetivo 

absoluto. 

Desta forma, fincando-se nessa concepção funcionalizada da propriedade, não 

se pode mais encarar a propriedade como um direito subjetivo voltado unicamente para 

os interesses individuais. Outrossim, o que se busca questionar com o presente estudo 

é se tanto a propriedade privada quanto a pública devem atender ao requisito de 

cumprimento da sua função social, posto que apenas as propriedades privadas são 

suscetíveis de penalidades quando não atingem sua função social nos termos do que 

elenca expressamente o artigo 182 da Constituição Federal de 1988. 

Sobre o tema da função social da propriedade privada e tais limitações sofridas 

pelo proprietário, importante trazer a lição de Fábio Konder Comparato91: 

Quando se fala em função social da propriedade não se indicam as restrições 
ao uso e gozo dos bens próprios. Estas últimas são limites negativos aos 
direitos do proprietário. Mas a noção de função, no sentido em que é 
empregado o tempo nesta matéria, significa um poder mais especificamente, o 
poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a 
certo objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao 
interesse coletivo e não ao interesse próprio do dominus; não significa que não 
possa haver harmonização entre um e outro. Mas, de qualquer modo, se está 
diante de um interesse coletivo, essa função social da propriedade 
corresponde a um poder-dever do proprietário, sancionável pela ordem 
jurídica.  

                                                                                                                                                         
Disponívelem:<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/1522/o_aspecto_funcional_da_propriedade_urbana_n
a_constituicao_federal_de_1988>. Acesso em: dez. de 2012. 
91 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, ano XXV, n.63, jul-set 1.986, p. 75. 
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Essas tendências socializantes têm criado limites ao direito de propriedade 

provocando até mesmo uma relativização desse direito quando se busca a supremacia 

do interesse público sobre o privado. Essas mudanças aliás tem deixando cada vez 

mais evidentes que a evolução estatal está fazendo com que a propriedade deixe de 

ser um direito pleno e ilimitado. 

O Código Civil de 2002 expressou bem essa visão ao estabelecer parâmetros 

idênticos aos da Constituição Federal de 1988 quando diz nos parágrafos 1ª e 2º do 

artigo 1.22892 a maneira de exercício do mencionado direito de propriedade. Em suma 

resta patente que a propriedade deverá estar voltada para o bem comum e, nesse 

ponto, cumpre salientar que sempre haverá função social na propriedade, às vezes 

com maior ou menor relevância, apresentando-se essa variante no tipo de destinação 

que se dará no uso da coisa. 

Apesar das divegências doutrinárias acerca do tema, importante trazer a lição de 

José Afonso da Silva93 no sentido de que a função social da propriedade é parte 

integrante dela, ou seja, em não havendo função social a propriedade deixa de ser 

protegida juridicamente e, de conseqüência, desaparecrá o direito. Nesse sentido, o 

renomado jurista assim se expressa: 

A função social se manifesta na própria configuração estrutural do direito de 
propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na 
predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens. 

 

Em consonância com esse entendimento, Marcos César Gonçalves de Oliveira94 

                                                 
92 BRASIL. CC/02. Art. 1228 – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 1º - O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e 
sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a 
fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 
§ 2º - São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam 
animados pela intenção de prejudicar outrem. 
93 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16.ed. São Paulo, 1999, p.286. 
94 OLIVEIRA, Marcos César Gonçalves de. O federalismo e a função social dos bens públicos sob a ótica 
do interesse local. Publicado na Biblioteca Eletrônica da PUC-Goiás através do Sistema de Publicação 
Eletrônica de Teses e Dissertações – TEDE , disponível no site http://tede.biblioteca.ucg.br/, acessado em 
22 de março de 2013. p.123. 
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cita Uadi Lammêgo Bulos95, que assim se expressa sobre a função social da 

propriedade: 

Destaca-se a funcão social da propriedade, não como uma locução oca, sem 
sentido, e sim como expressão basilar da ordem econômica e social, como 
uma das garantias fundamentais do indivíduo. Essas garantias devem sujeitar-
se às conveniências da sociedade, para se alinhar a uma destinação útil da 
propriedade, de tal sorte que ela cumpra, efetivamente, uma funcão social. A 
função social da propriedade, para compatibilizar-se com a almejada justiça 
constitucional, deve desempenhar destino economicamente útil, isto é, 
produtivo com vistas à satisfação das necessidades sociais prenchíveis pela 
espécie tipológica do bem, canalizando suas potencialidades em benefício de 
todos, sem qualquer distinção. Evidencia a necessidade de que o uso do bem 
alcance sua total utilização, otimizando-se ou tentando-se otimizar os recursos 
disponíveis em mãos do proprietário ou impondo-se que as propriedades em 
geral não possam ser usadas, gozadas e suscetíveis de disposição, em 
contradita com estes mesmos propósitos de natureza coletiva. 
 

Concluindo, importante destacar que não há no ordenamento pátrio a 

excepcionalidade de descumprimento da função social por parte da Administração. 

Assim, a imposição de satisfazer a função social da propriedade recai principalmente 

sobre os bens públicos. 

2.5. A propriedade pública 

Seguindo o mesmo objetivo de se forjar um conceito para a propriedade pública, 

observa-se que não houve, a princípio, um esforço para a construção de um direito de 

propriedade pública unitário, absoluto, exclusivo, ilimitado e irrevogável como se fez em 

relação à propriedade privada e mencionado no início deste capítulo. 

Convém lembrar que o fundamento do direito de propriedade privada e do direito 

de propriedade pública são distintos. O primeiro consiste em garantir aos particulares 

poderes sobre bens que assegurem sua vida, existência, conforto, mobilidade, 

garantindo a circulação de suas riquezas e o comércio jurídico. 

Por outro lado, o fundamento do direito de propriedade pública é assegurar ao 

Estado bens que constituam os meios ou instrumentos de atuação estatal assegurando 

o cumprimento do interesse da coletividade, de modo que ficam os bens públicos 

submetidos a um regime especial que determina a impenhorabilidade, inalienabilidade 

e imprescritibilidade dos mesmos, cujos atributos se constituem como os instrumentos 

                                                 
95 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 196/197. 
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para se atender ao interesse público. 

Acredita-se que a tentativa de construção de um direito de propriedade pública 

equivalente ou compatível ao direito de propriedade privada esbarraria em diversos 

obstáculos. O primeiro seria o fato de o Estado manter vínculo de propriedade com 

diversos bens submetidos a regimes jurídicos diferentes, com natureza jurídica diversa 

que exigiriam regimes jurídicos diversificados. 

Extraindo do conceito contido no artigo 98 do Código Civil Brasileiro96, são 

considerados bens públicos todos aqueles pertencentes à União, aos Estados, aos 

Municípios e Territórios, podendo aí ser incluído também o Distrito Federal, uma vez 

que ali se menciona como tal “os bens do domínio nacional pertencente às pessoas 

jurídicas de direito público interno”. Assim, por exclusão, todos os demais seriam 

considerados particulares, independentemente quanto a quem pertençam. Essa 

classificação , segundo noticia César Fiúza97, tem origem no Direito Romano, que 

dividia os bens em res communes, res universitatum e res publicae. 

2.5.1. Classificação da propriedade pública 

Ainda segundo César Fiúza98, valendo da classificação oriunda do Direito 

Romano,  as res communes ou coisas comuns eram bens inapropriáveis pelo indivíduo, 

mas de fruição geral, como o ar, os mares, etc, tal qual os bens de uso comum do 

povo, segundo o conceito atual no Brasil. As res universitatum ou coisas das 

universalidades eram bens pertencentes às cidades, como os prédios públicos e 

estádios, cujo conceito se assemelha aos bens de uso especial. Por outro lado, a res 

publicae ou coisas públicas, eram as coisas do Estado que se subdividiam em coisas 

destinadas ao uso comum do povo como as ruas e praças (res publico usui destinatae ) 

e as coisas que integravam a riqueza do povo, como as viaturas, mobiliário, etc (res in 

pecunia populi – bens dominicais). À partir dessa classificação, nosso Direito Civil 

elaborou a sua.  

                                                 
96 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Art. 98 – São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 
97 FIÚZA, César. Direito Civil – curso completo. 6.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.152. 
98 Idem, p.153. 
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Ponderando acerca da melhor forma de se conceituar o bem público, necessário 

se faz classificar os mesmos quanto à destinação que possuem, o que, segundo ensina 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho99, essa classe de bens, ante sua 

grande importância, subdivide-se, por sua vez, em três espécies: 

1 – bens de uso comum do povo – os quais são bens públicos cuja utilização não 

se submete a qualquer tipo de discriminação ou ordem especial de fruição como o caso 

das ruas, praças, praias e estradas. São de conseqüência, inalienáveis. 

2 – bens de uso especial – os quais sua fruição é dada por lei e por um título 

especial, sendo atribuída a determinada pessoa e utilizados pelo próprio Poder Público 

para realização de seus serviços públicos como as escolas, e prédios administrativos, 

sendo também inalienáveis. 

3 – bens dominicais ou dominiais – os quais são aqueles não afetados à 

utilização direta ou imediata do povo, nem aos usuários dos serviços públicos, 

pertencendo ao patrimônio do Estado, estando aí incluídos as terras devolutas e 

terrenos de marinha e, como bem cita Carlos Roberto Gonçalves100, também são assim 

considerados as estradas de ferro, oficinas e fazendas pertencentes ao Estado. Assim, 

são alienáveis desde que observadas as exigências legais. 

César Fiúza101, valendo-se da lição de Hely Lopes Meirelles e complementando 

o tema, leciona que: 

O Direito Administrativo, mais especializado, compôs outra classificação, 
estratificando os bens públicos em bens do domínio público, equivalentes aos 
bens de uso comum do povo; bens patrimoniais, a que equivalem  os bens de 
uso especial, por não serem alienáveis e por não serem de uso comum; e, por 
fim, bens dominicais ou patrimoniais disponíveis, em relação aos quais a 
Administração exerceria o direito de propriedade como qualquer particular, 
guardadas algumas diferenças básicas. 

É importante promover essa classificação uma vez que os bens públicos devem 

atender necessariamente à uma função social, tal qual se exige dos bens inerentes aos 

particulares, porém, destacando-se que os bens dominicais não atendem a fim, 

                                                 
99 GAGLIANO, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de direito civil, volume 1: parte geral. 
10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.274. 
100 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: parte geral, v.1. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p.267. 
101 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro apud FIÚZA, César. Direito Civil – curso 
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limitando-se, como bem ensina Carlos Roberto Gonçalves102, a compor o patrimônio 

disponível das pessoas jurídicas de direito público como objeto pessoal, ou real, de 

cada uma dessas entidades nos moldes do que dispõe o artigo 99, inciso III do Código 

Civil103.  

Recorrendo novamente aos ensinamentos de Bárbara Almeida Araújo104, 

importante aqui ressaltar que em matéria de domínio público, a legislação é ampla e 

diversa, nos remetendo à lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, promulgada ainda no 

regime do Império, época na qual havia uma enorme preocupação em se impedir a 

aquisição de terras por parte dos colonos europeus que imigravam para o Brasil. Nesse 

sentido se proibia expressamente a aquisição de terras devolutas por outro título que 

não fosse o da compra. 

A referida autora destaca que eram consideradas terras devolutas aquelas sobre 

as quais não havia nenhum tipo de uso público nacional, provincial ou municipal, bem 

como aquelas que não pertenciam ao domínio particular e nem haviam sido adquiridas 

por qualquer tipo de concessão por parte do Governo Geral ou Provincial, alcançando 

ainda aquelas que não estavam incursas em comisso por falta de cumprimento das 

condições de mediação, confirmação e cultura. 

Em 5 de setembro de 1946, entrou em vigor o Decreto-lei nº 9.760, o qual 

regulamentou especificamente os bens imóveis da União, definindo como terras 

devolutas em seu artigo 5º, como sendo: 

aquelas, na faixa de fronteira, nos Territórios Federais e do Distrito Federal, 
que não foram aplicadas a algum uso público federal, estadual, municipal, não 
tendo sido incorporadas ao domínio privado, e que, por exemplo, se acham 
em posse contínua e incontestada com justo título e boa-fé, por termo superior 
a 20 anos, ou se acham em posse pacífica e ininterrupta por 30 anos, 
independentemente de justo título e boa-fé, dentre outras hipóteses previstas 
neste dispositivo. 

                                                                                                                                                         
completo. 6.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.153. 
102 Idem. p.267. 
103 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Art. 99 – São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como 
rios, mares, estradas, ruas e praças; II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de 
suas autarquias; III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
104 ARAÚJO, Bárbara Almeida. A posse dos bens públicos. 1ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.49. 
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Já em 30 de novembro de 1964 surge o Estatuto da Terra através da lei nº 

4.504, o qual estabeleceu direitos e obrigações em relação aos bens imóveis com o 

objetivo de promover a Reforma Agrária e a Política Agrária, determinando que a 

prioridade recairia sobre as terras públicas. 

Nesse sentido estariam incluídas aquelas terras sem destinação específica e 

aquelas reservadas pelo Poder Público para serviço ou obras, excluindo-se as 

destinadas à segurança nacional. 

Em relação às terras devolutas da União, a lei nº 6.383 de 07 de dezembro de 

1976 determinou o processo discriminatório, ao passo que, em 1987, o Decreto-lei nº 

2.398 revogou alguns dispositivos do Decreto-lei nº 9.760/46, modificando a legislação 

acerca dos bens imóveis da União.  

Por fim, a Constituição Federal de 1988 trouxe regras específicas em relação aos 

bens públicos, fazendo surgir diversos diplomas legais posteriores a fim de modificar as 

regras acerca da regularização, administração, aforamento e alienação dos bens 

imóveis da União, inclusive, prevendo medidas destinadas à regularização fundiária de 

interesse social em imóveis da União. 

José Afonso Silva105 leciona que: 

Qualquer bem pode ser de propriedade pública, mas há certas categorias que 
são por natureza destinadas à apropriação pública (vias de circulação, mar 
territorial, terrenos de marinha, terrenos marginais, praias, rios, lagos, águas 
de modo geral, etc), porque são bens predispostos a atender o interesse 
público, não cabendo sua apropriação privada. 
 

Na propriedade pública se detacam os seguintes caracteres: a) não é exclusiva; 

b) está impossibilitada de disposição salvo nos caso em que haja interesse público; c) 

embora presentes os caracteres anteriores, da mesma forma que a propriedade 

privada, deve cumprir também sua função social. 

Necessário que se compreenda que tanto a propriedade pública quanto a privada 

devem coexistir em relação à respectiva função social que cada uma deve atingir, na 

medida que uma não anula a outra, muito pelo contrário, ou seja, para que a 

                                                 
105 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª ed.. São Paulo: Editora Malheiros, 
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propriedade pública ou privada sobrevivam, indubitável que ambas atendam à função 

social que lhes é inerente. Deve-se compreender a propriedade como um direito 

assegurado no plano dos direitos individuais e também no plano dos direitos coletivos, 

portanto, pode-se concluir que a natureza jurídica da propriedade é pública, 

independentemente de ser ela pública ou privada, urbana ou rural.

                                                                                                                                                         
2006. p. 275. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
PÚBLICA 

3.1 Conceito 

A função social da propriedade vem elencada na Constituição Federal em seu 

artigo 5º, inciso XXIII. Como tal preceito constitucional está inserido no Capítulo dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, muitos autores não reconhecem a 

possibilidade de aplicação de tal princípio no que tange aos bens públicos, uma vez que 

estes, por sua própria natureza, já apresentam uma função social, justamente por 

serem públicos, haja vista que a Administração Pública sujeita-se aos princípios da 

legalidade e supremacia do interesse público. 

Diante do entendimento de que o poder público é vinculado a fins de interesse 

público, mais especificamente falando-se de interesse comum, surge o interesse em se 

discutir se é possível se falar em função social da propriedade pública. 

A dúvida que surge é justamente pelo fato de que, sendo a própria finalidade do 

Estado garantir o bem comum, não haveria outra conclusão senão a de que o 

patrimônio público seria utilizado para esse fim por conseqüência. 

A função social da terra foi conceituada por León Duguit106, ao sustentar que a 

propriedade não é um direito, mas: 

A função social da terra comporta duas concepções opostas sob a invocação 
do mesmo objetivo: a concepção democrática que defende a reforma agrária 
pelos meios pacíficos; e a concepção marxista ou marxista-leninista que, em 
nome do mesmo princípio, propugna pela expropriação pura e simples.Sob tal 
ponto de vista, vale registrar que as diversas concepções ditam igual número 
de soluções para a posse da terra: a solução democrática, ou a mais acolhida 
para os países ocidentais, que considera a função social da propriedade

                                                 
106 DUGUIT, León. Las Transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón. 
Buenos Aires: Edit. Francisco Beltrán, 1970. (Trad. Carlos G. Posada.) 
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 privada, conquanto sujeita à limitações que estabelece com o objetivo de 
preservar o direito de propriedade, em oposição às concepções socialistas; a 
solução marxista que considera a terra ropriedade do Estado, e que inspirou a 
reforma russa e a do Código Agrário da China, em 1950, chamada marxista-
liberal, porque assegura a propriedade da terra pelos camponeses. Parece ser 
esta também a solução adotada pela Iugoslávia. A reforma egípcia é um meio 
termo entre as duas concepções, predominando nesta, certas concessões ao 
direito individual. 

O princípio da função social da propriedade é a idéia central que confere 

coerência e racionalidade ao sistema de atos normativos e administrativos que visam à 

organização conveniente dos espaços habitáveis. A função social da propriedade 

consiste no fato de que deva ela cumprir o destino economicamente útil, produtivo, de 

maneira a satisfazer as necessidades sociais atingíveis em sua espécie. 

Nesse sentido pode-se fazer uma primeira afirmação de que a função social da 

propriedade é tomada como necessidade de que o uso da propriedade responda a uma 

plena utilização, otimizando-se, ou tentando-se otimizar, os recursos disponíveis em 

mãos dos proprietários ou possuidores. 

Num segundo sentido é possível também concluir que a expressão função social 

da propriedade pode ter seu conteúdo vinculado a objetivos de justiça social, vale dizer, 

comprometido com o projeto de uma sociedade mais igualitária ou menos 

desequilibrada, de forma a proporcionar ampliação de oportunidades a todos os 

cidadãos independentemente da utilização produtiva que porventura já esteja tendo. 

Ocorre que todo o ordenamento jurídico cuida da função social da propriedade 

em relação ao particular, impondo-lhe uma conduta no sentido de dar uma destinação à 

propriedade cumprindo sua função social. Não obstante, não cuida o ordenamento 

jurídico da responsabilidade do Estado no que diz respeito à destinação social dos bens 

públicos que integram o seu patrimônio disponível e que ficam sem utilização, não se 

vislumbrando, assim, a busca pela função social da propriedade em relação a esses 

bens. 

É neste sentido que visa este estudo, a propiciar um melhor conhecimento do 

instituto jurídico, bem como, da necessidade de se criar medidas eficazes no sentido de 

se impor ao Estado que dê destinação social às terras que possui, buscando-se com o 

referido trabalho, contribuir para uma visão mais social da real missão do Estado na 
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busca da justiça social. 

3.1.1 – A função social da propriedade privada 

No que tange à propriedade privada, o princípio da sua função social 

representaria uma reação contra a concepção individualista do direito de propriedade, 

correspondendo às concepções ideológicas que vislumbram a propriedade não só 

como um direito individual, mas também, como um instrumento para a consecução do 

bem comum. 

Assim, embora tratado expressamente na Constituição brasileira, o princípio da 

função social da propriedade privada, o qual serviu de inspiração para a inclusão de 

novas modalidades de desapropriação por interesse social, no tocante à função social 

da propriedade pública, tal princípio não se encontra consagrado com tanta clareza. 

Sua definição é feita por meio de diretrizes a serem observadas pelo poder 

público, estando sintetizado no artigo 182 que coloca como objetivo da política de 

desenvolvimento urbano “o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes107
”.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro108, em artigo publicado na Revista Eletrônica de 

Direito do Estado, menciona que: 

Enquanto o princípio da função social da propriedade privada impõe um dever 
ao proprietário (e, de certo modo, exige a atuação do poder público para 
garantir o cumprimento do princípio), o princípio da função social da cidade 
impõe um dever ao poder público e cria para os cidadãos direito de natureza 
coletiva, no sentido de exigir a observância da norma constitucional. 

Assim, bem colocado por Marcos César Gonçalves de Oliveira109, “o bem público 

além de se ver obrigado a atender à função social geral prevista na Constituição 

                                                 
107 Artigo 182 da Constituição Federal de 1.988. 
108 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de Direito 
do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 06 abril/maio/junho de 2006.  Disponível na 
internet: HTTP://www.direitodo estado.com.br. Acesso em 02 de março de 2012. 
109 OLIVEIRA, Marcos César Gonçalves de. O federalismo e a função social dos bens públicos sob a 
ótica do interesse local. Publicado na Biblioteca Eletrônica da PUC-Goiás através do Sistema de 
Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações – TEDE , disponível no site http://tede.biblioteca.ucg.br/, 
acessado em 22 de março de 2013. p.132. 
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Federal, também deve satisfazer às funções sociais específicas, ou seja, aquelas 

fuções sociais vinculadas ao interesse público.” 

Nesse sentido é importante ressaltar que o princípio da função social da 

propriedade privada, que está previsto em diversos dispositivos da Constituição, 

estabelece que “a propriedade atenderá a sua função social” ao mesmo tempo em que 

impõe um dever ao proprietário, como mencionado em linhas anteriores, protegendo o 

interesse coletivo. 

Ocorre que ao definir a função social da propriedade urbana, o legislador 

constituinte estabeleceu que esta seria aquela que “atende as exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressas no plano diretor”
110, impondo ao proprietário do solo 

urbano não edificado ou sub-utilizado, a sujeição à medidas de parcelamento, 

edificação compulsória, imposto progressivo e desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública. 

Assim, o objetivo da política urbana voltada para a função social da propriedade 

é encontrado no Estatuto da Cidade que repete em seu artigo 2º a norma do artigo 182 

da Constituição Federal de 1988, o qual traça os objetivos da política urbana ordenando 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

No que se refere aos imóveis rurais, a função social é atendida quando 

preenchidos simultaneamente os requisitos expressos nos incisos do artigo 186 da 

Constituição Federal111, quais sejam: aproveitamento racional e adequado; utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que 

favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

3.1.2 A interpretação da expressão função social 

Importante também ressaltar que a propriedade só merece proteção quando 

                                                 
110 Artigo 182, § 2º da Constituição Federal de 1.988. 
111 Art. 186 – A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
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cumpre sua função social (art. 5º, XXIII, CF/88), podendo assim, fazer um paralelo entre 

a matéria civil que cuida do direito de propriedade como sendo um direito real e a 

matéria constitucional, que exige o cumprimento da função social, interpretando-a como 

uma característica fundamental para a existência do direito real de propriedade. 

Como bem mencionam Raquel de Freitas Manna e Gláucia Aparecida da Silva 

Faria Lamblem112, citando Graus “não se deve interpretar a Constituição em tiras, aos 

pedaços”. 

Assim, a hermenêutica acaba por constituir uma ferramenta essencial para a 

interpretação dos dispositivos constitucionais mencionados neste trabalho, o que não é 

tarefa simples. Sobre esse tema, importante a lição de Reis Friede113, o qual ensina 

que: 

A hermenêutica é, por via de conseqüência, um processo dinâmico, vivo e 
cíclico, que alimenta, crescente e constantemente os próprios métodos de 
interpretação, procedendo, em última instância, à sistematização dos 
processos aplicáveis para determinar, ao final, o sentido verdadeiro e o 
alcance das expressões do Direito. 

 

Paulo Bonavides114 defende este método afirmando que “a interpretação 

sistemática da Constituição permite ainda estabelecer no regime político a sede 

daqueles valores a que a linguagem jurídica conferiu a denominação de princípios 

constitucionais”. 

Nesse aspecto inerente à hermenêutica, Walber Araújo Carneiro115 afirma que 

esta “é um aparato metodológico inserido no contexto do neoconstitucionalismo e do 

pós-positivismo”. Aduz isso para justificar que “quando o texto constitucional passou a 

ser visto como uma norma jurídica, vei à tona o problema de sua insuficiência ôntica.” E 

foi justamente a inércia do legislador e o déficit de concretização dos princípios e das 

                                                 
112 MANNA, Raquel de Freitas e Gláucia Aparecida da Silva Faria Lamblem. A função social da 
propriedade rural como fundamento da intervenção estatal na ordem econômica e hermenêutica 
constitucional. Publicado nos anais do XVIII Congresso Nacional do CONPENI, realizado em São Paulo – 
SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. 
113 FRIEDE, Reis. Ciência do direito, norma, interpretação e hermenêutica. 6ª ed. revista, atualizada e 
ampliada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.154. 
114 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15ª ed.atualizada. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.131. 
115 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva: uma teoria dialógica do 
direito.Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 189. 



64 

 

 

 

normas que impulsionaram a doutrina a criar mecanismos de interpretação colocados à 

disposição do Judiciário para aplicação das normas constitucionais.  

Portanto, conforme menção feita anteriormente, a destinação pública é inerente 

à própria natureza jurídica dos bens de uso comum do povo e de uso especial, uma vez 

que estes estão afetados ao interesse público, seja por sua destinação legal, seja por 

sua natureza. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro116 citando Jambrenghi menciona que “certamente 

pensando nessas categorias de bens é que o referido autor teria afirmado que “à 

diferença da propriedade privada, a propriedade pública é não tem função social”. 

A referida frase passa a ter relevância à partir do momento que se destaca a 

função social como interesse do domínio público, significando que ao se dizer função 

estaria se falando em dever para o poder público, o qual está caracterizado em uma 

obrigação de regulamentar a utilização dos bens públicos, bem como, a obrigação de 

fiscalizar sua utilização e coibir as infrações, de modo a garantir que a mesma se faça 

para fins de interesse coletivo. 

Verifica-se, de consequência, que a propriedade pública está submetida a uma 

disciplina diferenciada em relação à propriedade privada, estando composta de uma 

legislação específica com atributos próprios. 

Desta forma, por todos os motivos acima elencados, não se pode excluir a 

aplicação dos princípios constitucionais, principalmente o da função social, da 

propriedade pública sob o argumento de que somente a propriedade privada estaria 

sendo referida na Constituição de forma expressa. 

A idéia de que os bens públicos alcançarão o interesse coletivo que lhe é 

peculiar pela simples condição que possuem tem sido revista pela doutrina, uma vez 

que, em várias situações, não é mais possível identificar o interesse do Estado com o 

interesse público, seja pela consagração dos direitos difusos, seja pela vinculação do 

administrador aos direitos fundamentais, não se podendo negar que, muitas vezes, o 

                                                 
116 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de Direito 
do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 06 abril/maio/junho de 2006.  Disponível na 
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Poder Público não exerce de forma eficaz e funcional o seu direito de propriedade. 

E esse não exercício de maneira funcional por parte do Estado, seja por 

deficiências da máquina administrativa ou ligadas à própria organização do poder 

executivo acabam por acarretar em muitos casos de se atribuir ao particular a 

funcionalização da propriedade pública, seja pelo exercício do direito à moradia, seja 

pela concretização de outros direitos fundamentais justamente porque o bem público 

encontrava-se ocioso ou abandonado pela administração pública. 

Nesse sentido, Bárbara de Almeida Araujo117 cita Perlingieri que afirma que 

“enquanto a propriedade privada tem uma função social, a pública é uma função social”, 

corroborando o mesmo pensamento de Jambrenghi conforme citação de Maria Sylvia 

Zanella di Pietro118. Portanto, o critério de delimitação da função social fica alterado, 

estabelecendo-se que a propriedade funcionalizada é definida dinamicamente a partir 

do momento em que serve à pessoa humana e à coletividade e não por critérios 

genéricos ligados à natureza ou titularidade. 

Oportuno destacar aqui a teoria de León Duguit, segundo o qual assim expressa: 

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar 
a função social do detentor da riqueza imobiliária; a propriedade implica para 
todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o crescimento 
da riqueza social e para independência social. Só o proprietário pode executar 
uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua 
própria; a propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, 
mas um direito em contínua mudança que deve modelar sobre as 
necessidades sociais às quais deve responder.119 

 

  E em se tratando de bens públicos, somente através de uma análise fática seria 

possível pensar em funcionalização da propriedade, podendo-se afirmar que, nem 

sempre, o bem público, quando utilizado segundo os objetivos e finalidades do 

administrador, estará alcançando sua função constitucional, ou seja, sua função social. 

Ademais, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana como 

                                                                                                                                                         
internet: HTTP://www.direitodo estado.com.br. Acesso em 02 de março de 2012. 
117 ARAÚJO, Bárbara Almeida. A posse dos bens públicos. 1ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.57. 
118 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de Direito 
do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 06 abril/maio/junho de 2006.  Disponível na 
internet: HTTP://www.direitodo estado.com.br. Acesso em 02 de março de 2012. 
119 DUGUIT, Léon. Traité de Droit Constitucionel, t.1, apud GODINHO, André Osório, Função social da 
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fundamento de todo o ordenamento jurídico constitucional, bem assim, as diretrizes 

básicas e fundamentais em torno da qual gira a Constituição, tais como a redução das 

desigualdades sociais, a erradicação da pobreza, a promoção do bem comum e a 

garantia do desenvolvimento social e, utilizando-se de uma interpretação sistemática, 

conclui-se que a vinculação da idéia de produtividade ao significado de função social 

deve ser considerada válida. 

Nesse sentido, também em uma abordagem sistemática, não se pode olvidar 

que o entendimento de produtividade deve ser olhado sob o ponto de vista humano, de 

forma que favoreça o interesse coletivo, não deixando, contudo, de se respeitar o meio 

ambiente, as futuras gerações, garantindo-se um desenvolvimento sustentável. 

Cumpre salientar que para uma melhor compreensão do que seja uma 

interpretação sistemática, faz-se necessário compreender o que sejam “sistemas 

jurídicos”, como são organizados, quais seus caracteres fundamentais, de que forma se 

interagem com os subsistemas e estes entre si e, como influenciam e são influenciados 

pelas regras, princípios e valores, sobre cujo tema, Paulo Bonavides120 faz um 

interessante estudo em sua obra “Curso de Direito Constitucional” da Editora Malheiros. 

3.2. A função social da propriedade no direito comparado 

 

A inserção da função social à propriedade como princípio jurídico teve como 

fonte originária a Constituição do México em 1917 e a Constituição da Alemanha em 

1919. No Brasil, como já mencionado anteriormente, somente na Constituição de 1934 

é que o instituto surgiu pela primeira vez, influenciado sem dúvidas, pelos referidos 

textos constitucionais mexicano e alemão. 

É importante salientar que a concepção moderna do direito de propriedade foi 

consagrado e difindido na Europa, talvez em virtude da realidade social e política dos 

países daquele continente, decorrentes das revoltas operárias da Rússia, da Revolução 

Industrial que teve como berço a Inglaterra e, proncipalmente, a Alemanha, onde os 

embates da doutrina socialista acabaram delineando um novo conceito de Estado. 

                                                                                                                                                         
propriedade. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.402. 
120 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15ª ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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Na contexto atual da política e da vida social, o instituto da propriedade abacou 

obtendo uma dimensão bem maior haja vista ter se tornado um direito fundamental 

judicializado pela tutela do Estado Social de Direito e consagrado pela cosntutuições 

daqueles países mencionados. Diante dessas premissas, importante  os elementos 

históricos presentes em algumas constituições do continente europeu que contribuíram 

para sedimentar a propriedade como um direito individual porém, com observância de 

sua função social. 

3.2.1 No direito francês 

No direito francês, a propriedade foi consagrada como um direito absoluto onde 

o Código Civil daquele país retratou os ideais da burguesia que sonhava com o poder. 

José Rodrigues Arimatéia121 nesse ponto leciona que: 

O Código Civil francês, ao admitir a limitação de uso da propriedade por 
regulamento, possibilitou ao Poder Público vedar determinada forma de uso da 
propriedade que, discricionariamente, entenda ser nociva aos interesses 
defendidos naquele momento. 

O que se percebe é que à época da edição do Código Civil francês, os interesses 

da burguesia é que foram levados em conta em detrimento aos interesses da 

coletividade. 

Por outro lado, Francisco José Carvalho122 ressalta que “o Direito Constitucional, 

o Direito Civil, e ainda a grande maioria dos juristas ocidentais reconhecem no mestre 

Duguit, a concepção de que os direitos só se justificam, se houver uma vertente social 

para cumprir”. Mais adiante, o referido autor, cita o abalizado doutrinador francês que 

desconsidera a propriedade como direito subjetivo, complementando que: 

Na lição desse autor, todas as instituições jurídicas, qual for a sua natureza, se 
propriedade ou não, evoluem de acordo com a necessidade econômica que 
elas representam. Essa transformação não depende da natureza do regime 

                                                 
121 ARIMATEIA, José Rodrigues. O direito de Propriedade. Limitações e Restrições Públicas. São Paulo: 
editora Lemos e Cruz, 2003, p.30. 
122 CARVALHO, Francisco José. Função Social da Propriedade. Dissertação de mestrado defendida 
junto à Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP disponível no endereço eletrônico 
www.fadip.com.br/download/5.2_funcao_social_da_propriedade.pdf, acessado em agosto de 2013. 
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político que está em voga, mas, sobretudo, porque deve ser uma função social 
e estarem aptas a atender a coletividade, que se torna uma necessidade cada 
vez mais presente.123 

Nessa linha de raciocínio, importante colacionar a lição de Carlos Alberto 

Maluf124 que prestigiando a doutrina do mestre francês assevera: 

Hoje, a ninguém é dado ignorar, a propriedade perdeu já as suas mais fortes 
características antigas, e que, ante o desenvolvimento das novas correntes do 
pensamento político e social, inspiradas nas idéias solidárias da época, vinha 
sendo paulativamente substituída a sua concepção clássica por uma 
concepção dinâmica, mais humana e de maior e mais denso conteúdo social. 

Outrossim, como bem menciona Francisco José Carvalho125: 

Não se deve esquecer que o direito civil francês forneceu aos demais países 
da Europa e, mais adiante, aos países da América Latina e da América 
Espanhola os princípios básicos da liberdade e da igualdade como 
condicionantes à aquisição da propriedade privada. 

Deve-se reconhecer também que naquele país, a função social do direito foi 

impregnada a partir da realidade histórica consagrada na Declaração dos Direitos 

Humanos. 

3.2.2 No direito italiano 

Já o direito constitucional italiano, movido por grande influência da Doutrina 

Social da Igreja Católica no fim do século XIX, concebeu a propriedade condicionada a 

uma função social como verdadeiro mandamento fundamental. 

Francisco José Carvalho126 noticia que: 

A doutrina italiana defende a tese de que a propriedade apresenta uma função 
social impulsiva, que decorre do poder-dever, que tem o proprietário do imóvel, 
de utilizar a coisa para atender e satisfazer às necesidades do bem comum da 
coletividade. 

                                                 
123 Idem nota anterior. 
124 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao Direito de Propriedade. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p.68.  
125 CARVALHO, Francisco José. Função Social da Propriedade. Dissertação de mestrado defendida 
junto à Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP disponível no endereço eletrônico 
www.fadip.com.br/download/5.2_funcao_social_da_propriedade.pdf, acessado em agosto de 2013. 
126 Idem. 
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Eros Roberto Grau127 discorre sobre o tema da seguinte forma: 

Distingue-se assim o tratamento conferido à propriedade pela Constituição 
Italiana, daqueles atribuídos à matéria pela generalidade de diversas 
Constituições que, em regra, muito menos expressivamente, definem, 
basicamente, que ninguém pode ser privado de sua propriedade ou vê-la 
limitada, senão em razão de utilidade pública ou social (v.g Constituição da 
República Federal da Alemanha, art. 15; Cosntituição belga, art. 11; 
Constituição mexicana, art. 27; Constituição venezuelana, arts. 99 e 105). 

Essa tendência, entretanto, não foi acatada pelo direito constitucional italiano 

que, ao incluir a propriedade dentro no capítulo destinado às relações econômicas e 

não nos dos direitos e garantias individuais como se poderia esperar, partiu da 

premissa de que o direito de propriedade exerce necessariamente uma função social. 

E convém ressaltar que essa função econômica está ligada ao direcionamento 

dos meios de produção, onde a propriedade ocupa um lugar de destaque, lembrando 

que, no Brasil, esse modelo de propriedade como condicionante da ordem econômica 

encontra-se também previsto no art. 170 da nossa Carta Magna128. 

3.2.3 No direito alemão 

Na Alemanha, a historicamente conhecida como Constituição de Weimar de 

1919 deu notoriedade à função social do direito, consolidando em seu plano normativo 

vários direitos humanos fundamentais. É dessa época que emerge o novo contexto 

normativo cuja vertente traz a idéia de Estado Social de Direito. 

No referido texto constitucional, a propriedade foi disciplinada como um direito 

hereditário, ao lado da sucessão, tendo o direito privado alemão mantido também 

consagrado o princípio da função social da propriedade como previsto na Constituição 

daquele país. 

                                                 
127 GRAU, Eros Roberto. Função Social da Propriedade (Direito Econômico) in Enciclopédia Saraiva do 
Direito, v.39.22. São Paulo: Saraiva, 1977, p.22. 
128 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 170.   A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme dos 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade 
privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e 
sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 
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3.2.4 No direito português 

No direito português, a Constituição portuguesa traz a previsão acerca da 

propriedade em seu artigo 62129, que assim, dispõe: 

Artigo 62.º 
Direito de propriedade privada 

 1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em 
vida ou por morte, nos termos da Constituição. 

2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efectuadas 
com base na lei e mediante o pagamento de justa indenização. 

Lecionando sobre a mencionada disposição constitucional acerca da 

propriedade, Ana Prata130 citada por Francisco José Carvalho assim se expressa: 

A sua colocação entre os direitos econômicos tem, só por si, o sentido de a 
afirmar como um direito concebido pela ordem jurídica para a realização de 
fins econômicos e sociais – em que se integram, mas que se não reduzem aos 
fins indiciduais do seu titular. 

A mesma autora131, quando tratando acerca da função social, complementa: 

Ou se concebe a função social como uma espécie de cláusula geral de direito 
privado, destinada a funcionar como instrumento de aferição e adequação 
judicial dos comportamentos proprietários, ou se entende que a lei a utiliza 
directamente para realizar a justiça social, isto é, que ela se resolve, 
primariamente, em obrigações postas a cargo dos proprietários, ou finalmente, 
assume uma posição eclética, entendendo que é, primariamente, a lei que 
cabe dar conteúdo à noção de função social – que não deixa de ter um certo 
grau de indeterminação – mas que, do mesmo passo, é possível, a partir das 
disposições legais, ter uma noção de função social que serve como 
instrumento judicial de apreciação das condutas dos proprietários em 
concreto. 

Ainda de acordo com essa autora132: 

O que se pretende acentuar é que a função social não constitui uma cláusula 
geral sem conteúdo normativo e preciso, cabendo aos tribunais a decisão 
sobre a oportunidade, o sentido e a extensão da sua concreta actuação. Antes 
se trata de um conceito cujo conteúdo é fornecido pela lei, e é com atenção a 

                                                 
129 PORTUGAL, Constituição da República Portuguesa, disponível no endereço eletrônico 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx, acessado em 16 de 
agosto de 2013. 
130 PRATA, Ana. A tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Livraria e Editora Almedina, s/d, 
p.177 apud CARVALHO, Francisco José. Função Social da Propriedade. Dissertação de mestrado 
defendida junto à Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP disponível no endereço 
eletrônico www.fadip.com.br/download/5.2_funcao_social_da_propriedade.pdf, acessado em 10 de agosto 
de 2013. 
131 Idem, p.174. 
132 Idem, p.175. 
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ele em sua aplicação, que os tribunais intervêm; e essa intervenção, se 
subordinada à lei, não deixs de ser importante, importância que decorrerá da 
correcta interpretação não restritiva das normas consagradoras da função 
social. 

Concluindo mais adiante que: 

Em síntese, pode caracterizar-se a função social da propriedade na 
Cosntituição portuguesa segundo duas idéias básicas: de uma forma genérica, 
a proteção da propriedade – de bens de produção – resolve-se 
tendencialmente, na protecçao da utilidade produtiva de bens, isto é, a função 
social analisa-se em obrigações de utilizar o bem de acordo com a sua funcão 
produtiva, de forma a contribuir para o incremento da produção nacional, e 
sem lesão dos interesses dos consumidores e utentes de bens e serviços 
produzidos; de uma forma mais específica, a propriedade constitui um 
instrumento de instauração de novas relações de produção e de novas 
relações sociais.133 

Assim, diante dos posicionamentos explanados e como bem mencionado por 

Carvalho134, se deduz que de acordo com a referida autora, “a função social da 

propriedade decorre da lei e há de ser aplicada pelos tribunais em obediência a esse 

comando normativo”. 

3.2.5 No direito espanhol 

A Constituição espanhola traz o reconhecimento do direito de propriedade 

estabelecendo que o Estado não pode apropriar-se do solo particular, porém, torna-se 

possível a este delimitar o conteúdo da propriedade, criando um solo voltado para o 

interesse público e vetando assim, qualquer intenção especulativa. 

Assim, no direito espanhol, a Constituição traz em seu texto a propriedade 

descrita no artigo 33, como se segue: 

Artículo 33 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 
las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 
y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.135 

                                                 
133 Idem, p. 184-185. 
134 Idem nota 107. 
135 ESPAÑA, Constitución Española, disponível no endereço eletrônico  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229, acessado em 16 de agosto de 2013. 
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Na Espanha, portanto, é também reconhecida a propriedade funcionalizada, ou 

seja, é reconhecida a propriedade como um direito que atende a uma função social. 

3.3. Fundamentos da função social da propriedade pública 

O estudo de um instituto jurídico à luz de sua função social é capaz de fornecer-

lhe novos contornos ao longo da história. Fala-se, assim, em função social dos 

contratos, do trabalho, da empresa, da propriedade, etc. O mesmo acontece quando se 

estuda a propriedade, que, segundo José Estevão Damazo136, decorre: 

De uma visão extremamente individual, herdada do direito romano, de domínio 
absoluto sobre a coisa, passou a ser vista considerando-se o interesse de 
terceiros, impondo-se limites ao exercício desse direito. Assim, com especial 
inspiração na doutrina social da Igreja Católica, em especial por força de Pio 
XI, na encíclica Quadragesimo Anno, como ensina Ribeiro (1987), cuida-se de 
uma reação à concepção puramente individualista, passando-se a refletir 
sobre seu papel na sociedade. 

No mesmo sentido, o autor137 complementa trazendo a lição de Gomes citando 

Duguit na obra “Les transformations du droit prive depuis le conde Napoleón”, de 1911, 

o qual, expressa que: 

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar 
a função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária; a propriedade 
implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o 
crescimento da riqueza social e para a interdependência social. Só ele pode 
aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não é, de 
modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua 
mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deva 
responder. 

Quando o aludido princípio começou a ser aplicado à propriedade privada, já na 

Constituição de Weimar em 1919, também já se atribuía à propriedade pública a 

titularidade das pessoas jurídicas estatais, e não mais ao rei, sem prejuízo da finalidade 

que é inerente. 

E hoje, segundo ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro138, “sobressai o 

entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público têm domínio sobre seus 

                                                 
136 DAMAZO, José Estevão. Gestão de bens públicos e a função social da propriedade. Disponível no 
site http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/gest%C3%A3o-de-bens-p%C3%BAblicos-e-
fun%C3%A7%C3%A3o-social-da-propriedade, acessado em 05 de maio de 2013.  
137 Idem nota anterior. 
138 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso privativo de bem público por particular. 2.ed. São Paulo: Atlas, 
2010. p.217. 
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bens, submetidos a regime jurídico próprio, visando sempre ao interesse geral”, razão 

pela qual sempre prevalece essa dimensão coletiva do princípio. 

A referida autora ainda conclui que: 

Não há dúvida, no entanto, de que a inspiração mais próxima do princípio é a 
doutrina social da Igreja, tal como exposta nas Encíclicas Mater et Magisttra, do Papa 
João XXIII, de 1961, e Centesimus Cennus, de 1991, de João Paulo II, nas quais se 
associa a propriedade a uma função social, ou seja, à função de servir de 
instrumento para a criação de bens necessários à subsistência de toda a 
humanidade.139 

Portanto, ao ter a Constituição brasileira de 1988 estabelecido como direito e 

garantia fundamental não só a isonomia, como também a inviolabilidade do diteito de 

propriedade, porém, com observância deste último de sua função social140, verifica-se 

que fora englobado direitos de cada pessoa, sem fazer distinção em física ou jurídica, 

abrangendo tanto a dimensão individual como a coletiva. 

Desta forma, certo é afirmar que existe presente um interesse juridicamente 

tutelado de todos os cidadãos que a propriedade pública também atenda plenamente à 

função a que se destina na sociedade. 

Trata-se, na verdade, apenas de mais um direito fundamental do cidadão em 

face do Estado, corolário da boa administração. Diante disso, uma vez que o 

constituinte não fez qualquer distinção, não cabe ao intérprete fazê-la. 

Michel Temer141 leciona que “para a boa interpretação constitucional é preciso 

verificar, no interior do sistema, quais as normas que foram prestigiadas pelo legislador 

constituinte ao ponto de convertê-las em princípios regentes desse sistema de 

valoração”. 

Nesse ponto, interessante o posicionamento de Cristina Queiroz142 ao afirmar 

                                                 
139 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.141. 
140 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.  
141 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 6.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1989. p. 25.  
142 QUEIROZ, Cristina M. M.. Direitos Fundamentais (Teoria Geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 
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que a Constituição, ao reconhecer um grande número de direitos fundamentais de 

igualdade, altera o conceito de “igualdade formal”, o qual é necessariamente abstrato, 

para uma “posição de igualdade”, o que implica em uma valoração das condições de 

vida do cidadão. 

Essa igualdade, portanto, asseguraria, em tese, à todos os cidadãos, o direito à 

propriedade, razão pela qual, esta deve atingir a sua função social alcançando, 

inclusive, a propriedade pública. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello143, 

“quando alguém está investido no dever de satisfazer determinadas finalidades em 

favor da sociedade, existe função social”. 

Logo, os poderes sobre a coisa são instrumentos que devem ser utilizados para 

tais fins. Desse modo, a noção de função social significa mais do que uma limitação ao 

exercício do direito de propriedade. Com efeito, implica muitas vezes deveres de 

atuação positiva por parte do proprietário, seja pessoa física ou jurídica, privada ou 

pública. 

Convém ressaltar que as normas constitucionais são dotadas de eficácia, sendo 

algumas com eficácia jurídica e social e outras com apenas eficácia jurídica. Assim, os 

direitos e garantias fundamentais estabelecidos no artigo 5º da Constituição de 1988, 

incluindo-se nesse rol o descrito no inciso XXIII, que estabelece que a propriedade 

atenderá sua função social, por possuir aplicação imediata, pode ser invocado em sua 

plenitude. 

3.4. A função social dos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial 

Não obstante essas duas modalidades de bens públicos já possuam destinação 

específica, seja porque servem ao uso coletivo, seja porque se destinam ao uso da 

Administração, essa afetação não impede que seja ampliada a sua função a fim de 

que assegure aos administrados a possibilidade de utilização privativa que seja 

compatível e que não prejudique a finalidade principal para a qual o bem esteja 

destinado. 

                                                                                                                                                         
p.107. 
143 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2000. p. 137.  
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro144 menciona que: 

A partir da tese sobre uso privativo de bem público por particular, salienta que 
os bens públicos devem ser disciplinados de tal forma que permitam 
proporcionar o máximo de benefícios à coletividade, podendo-se desdobrar 
em tantas modalidades de uso quantas forem compatíveis com a destinação e 
com a conservação do bem. 

O que se defende com isso é que existem alguns bens que possibilitam 

inúmeras formas de serem utilizados, sendo possível conjugar o uso comum do povo 

com os usos privativos que são exercidos por particulares para as mais diferentes 

finalidades. 

Como exemplo de aplicação dessa teoria estaria a utilização de ruas e praças, 

que são afetadas ao uso comum do povo, na realização de feiras-livres, exposição de 

arte, comércio de flores e frutas e outras atividades semelhantes, as quais, embora 

exercidas por particulares em seu próprio interesse, também estariam proporcionando 

alguma utilidade para a coletividade, situação que permitiria, portanto, sua concessão 

por parte do Estado. 

Assim, cabe ao Estado disciplinar, por lei, a forma de melhor utilização dos bens 

públicos, sendo-lhe permitido com isso ampliar ou restringir, bem como, conciliar, as 

múltiplas formas de sua utilização, servindo o interesse público como baliza para suas 

decisões, sempre buscando atender o interesse da coletividade. 

É por essa razão, que não pode o poder público permitir que o particular se 

utilize de um bem público de uso comum de uma maneira que prejudique a circulação 

de pedestres ou veículos, cabendo ressaltar que sua discricionariedade não é ilimitada, 

devendo sempre buscar não só a compatibilidade entre o uso privativo e a destinação 

do bem, como também, o interesse público. 

Mesmo se tratando de bem de uso especial, pode o poder público permitir o uso 

por particulares, desde que para alcançar o interesse público, ou seja, para 

consecução de fins que, sendo de interesse público, não são atribuídos como atividade 

estatal. 

Ressalte-se que essa discricionariedade do poder público é justificável uma vez 

                                                 
144 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de Direito 
do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 06 abril/maio/junho de 2006.  Disponível na 
internet: http://www.direitodo estado.com.br. Acesso em 02 de março de 2012. 



76 

 

 

 

que existe um interesse privado em confronto com um interesse público que é 

predominante, ou seja, é a aplicação do princípio de que o interesse público predomina 

sobre o interesse privado. Em outras palavras, a função social da propriedade pública 

autoriza ou exige que a Administração amplie as possibilidades de uso dos bens 

públicos. 

 

3.5. A função social dos bens públicos dominiais 

Os bens dominicais ou dominiais são aqueles que compõem o patrimônio 

público disponível, ou seja, aqueles não afetados à utilização direta ou imediata do 

Estado, estando aí incluídos as terras devolutas e terrenos de marinha como citado no 

item 2.6 desse trabalho. 

Hoje, encontra-se superada a tese que atribuía aos bens dominicais a função 

meramente patrimonial ou financeira, a qual até permanece e pode se constituir como 

uma fonte de receita para os cofres públicos. 

Não obstante, não há dúvida de que a tais bens é possível se dar certa 

finalidade pública visando alcançar a função social da propriedade ou, até mesmo, a 

função social da cidade nos termos do que dispõe o Estatuto da Cidade. 

Por consequência, não há porque excluir os bens dominicais da incidência das 

normas constitucionais que asseguram a função social da propriedade, seja na área 

urbana conforme o plano diretor da cidade, seja na área rural conforme os planos de 

reforma agrária. 

Cabe ressaltar que a União tem o poder de desapropriar para fins de reforma 

agrária, não existindo óbice para que o faça sobre bens públicos estaduais e 

municipais. 

O Estatuto da Cidade apresenta instrumentos da política urbana que, também 

sem dúvida, podem ser aplicados aos bens dominiais em grande parte deles, não se 

podendo esquecer que essa legislação tem fundamento na Constituição Federal. 

Nesse sentido, mesmo diante da competência atribuída ao Município para 

adoção de medidas de política urbana, nada impede que se alcance com isso bens 

públicos estaduais e federais, desde que estes estejam dentro da área definida no 
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plano diretor.Trata-se de competência decorrente de norma constitucional prevista no 

artigo 182 da Lei maior e que pode ser exercida desde que em consonância com as 

diretrizes gerais fixadas em lei. 

Em sendo assim, se algum bem público estiver em área definida pelo plano 

diretor, qualquer que seja o ente estatal ao qual pertença, estará ele sujeito às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade, as quais são indispensáveis ao 

cumprimento da função social da propriedade urbana. 

 

3.6. A função social dos bens públicos e o poder de polícia 

O poder de polícia é, sem sombra de dúvidas, um dos mais marcantes 

instrumentos utilizados pela Administração para disciplinar o uso e gozo da 

propriedade com vistas a atender o interesse da coletividade e, sobretudo, sua função 

social. 

Porém, não se pode confundir poder de polícia com função social, uma vez que 

aquele abrange uma série de limitações voltadas para que a coisa não prejudique a 

coletividade, ao passo que a função social tem por finalidade alcançar um benefício à 

coletividade. 

Uma forma de diferenciá-los mais simplificada seria dizer que o poder de polícia 

tem aspecto nitidamente regulador e limitativo enquanto que a função social apresenta 

aspecto de transformação posititiva a serviço do desenvolvimento social. 

Esse entendimento é corroborado por José Afonso da Silva145 ao dizer, in 

verbis: 

Confundem o princípio da função social com as limitações de polícia, como 
consistente apenas no conjunto de condições que se impõem ao direito de 
propriedade a fim de que seu exercício não prejudique o interesse social, isto 
é, mero conjunto de condições limitativas [...] ora, se se introduziu princípio 
novo, além do poder de polícia já existente, é porque o constituinte desejou 
inserir na estrutura mesma da concepção e do conceito de propriedade um 
elemento de transfirmação positiva que a ponha ao serviço do 
desenvolvimento social. 

Desta forma, a propriedade para atender a função social de forma integral deve 

obedecer não só os preceitos limitativos impostos pelo poder de polícia, com o qual 

                                                 
145 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 117. 
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não se confunde, insta lembrar, como também deverá promover o desenvolvimento da 

coletividade, ou seja, não atendendo a qualquer destes elementos, certamente não 

estará cumprindo sua função social. 

No que tange à esse poder de polícia, entretanto, convém ressaltar que todos os 

entes da federação o possuem, podendo exercê-lo segundo as disposições 

constitucionais. Ruy Cirne Lima146 citando Jellinek expõe que “há certos direitos sem 

os quais não se pode jamais pensar o Estado. A esses pertence o poder de polícia.” 

O poder de polícia, portanto, é o instrumento que a Admistração possui para 

condicionar e limitar o exercício de liberdades, direitos e interesses individuais em favor 

do bem estar coletivo, fundamentando-se no princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular. 

É um poder atribuído à toda à Administração pública, independentemente da 

esfera política, o qual é repartido segundo a competência legislativa de cada entidade 

política, ou seja, terá a competência administrativa do poder de polícia aquele ente 

político dotado de poder legislativo. 

Celso Antônio Bandeira de Melo147 leciona acerca do tema dizendo que “as três 

entidades jurídicas de capacidade política, União, Estados e Municípios, 

desempenham atividades de polícia administrativa. O problema que se coloca é o de 

saber-se quais os campos em que incidirá a atuação de cada um deles”. 

Nesse campo de abrangência, portanto, o poder de polícia abrange uma série 

de atividades, dentre elas a fiscalização florestal, do ar, das construções, costumes e 

vários outros incontáveis, tendo um alcance dilatado, porém, vinculado. 

Portanto, nesse diapasão, o Poder Público como um todo deve agir de modo a 

alcançar o interesse coletivo, visto que a demanda social o exige, usando, inclusive, do 

poder de polícia para cumprir e exigir que se cumpram as determinações 

constitucionais para que a propriedade atenda à sua função social. 

3.7. A função social da propriedade como mecanismo para redução das 

                                                 
146 CIRNE LIMA, Ruy. Princípio de Direito Administrativo, 7.ed, revista e reelaborada por Paulo Alberto 
Pasqualini. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 304, apud Verwaltungsrecht, Berlin, 1929, § 20, II, p. 142. 
147 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Admninistrativo. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 831. 
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desigualdades 

Deilton Ribeiro Brasil148, em artigo abordando o tema, menciona que: 

Ronald Dworkin defende que existe um dever moral imposto a todos de seguir 
a lei. É um dos princípios morais de maior peso, pois sem ele, a vida em 
sociedade se tornaria um caos. O princípio da segurança jurídica foi o que 
impulsionou o surgimento dos ordenamentos positivos, exatamente pela 
necessidade sentida de parâmetros de conduta estabelecidos a priori. A 
existência destes ordenamentos só têm sentido na medida em que suas 
normas são impostas e obedecidas. Do contrário, consistiriam apenas em 
listas de sugestão de conduta. 

Como já mencionado em linhas anteriores, a Constituição Federal inclui a 

propriedade privada como um dos princípios da ordem econômica, ao lado da função 

social da propriedade, considerada como princípio próprio. No mesmo sentido e de 

acordo com os entendimentos expostos, seria possível o mesmo tratamento aos bens 

públicos a fim de se atingir a função social nos termos previstos no Texto 

Constitucional. 

Como o princípio da função social da propriedade também se encontra incluído 

no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, percebe-se que a tutela social garante 

a propriedade desde que vinculada à sua função social, que têm na dignidade da 

pessoa humana regra fundamental. Assim, podemos concluir que é a própria 

Constituição que determina que a função social seja conceito vinculado à busca da 

dignidade humana e à redistribuição de rendas, através da igualdade substancial de 

todos. 

Essa redução das desigualdades significa que uma busca da isonomia 

constitucional, dando-se o tratamento legal de forma desigual sempre que esteja em 

jogo o objetivo central da República, que seria a remoção das desigualdades 

encontradas na sociedade. 

Ademais, convém ressaltar que não haveria necessidade do plano diretor para o 

cumprimento da função social, pois ainda que o legislador constituinte não tenha 

estatuído o que vem a ser a função social da propriedade urbana, antes disso, ele 

                                                 
148 BRASIL, Deilton Ribeiro. Os Novos Contornos da Função Social da Propriedade em Face da 
Problemática dos Excluídos Não-Proprietários. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 27 de fev. de 2003. 
Disponível:http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/1290/os_novos_contornos_da_funcao_social_da_propried
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delegou a competência para traçar a política urbana, em linhas gerais, ao legislador 

federal (Estatuto da Cidade). 

E no mesmo texto constitucional resta estabelecido que a função social da 

propriedade urbana considerar-se-á cumprida quando o proprietário atender as 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas nele. Essas regras 

encontram-se previstas nos artigos 30, incisos I, II, VIII e IX149, e no  art. 182, § 1º e 

2º150. 

Entretanto, não abandonamos o entendimento de que a propriedade urbana 

deverá ser socialmente funcionalizada, mesmo na ausência do plano diretor municipal. 

A destinação social poderá ser, ou não, formalmente instrumentalizada pelo plano 

diretor. A lei municipal, regulando assuntos de interesse local com base nos incisos do 

art.30 da CF/88, também poderá ser o veículo tradutor dos interesses não-proprietários 

incidentes sobre o objeto da propriedade individual. 

Assim, para o cumprimento de sua função social, a propriedade deverá ser 

exercida no sentido de se promover a justiça e a solidariedade, buscando sempre 

garantir a dignidade humana e o desenvolvimento nacional, fatos que, sem dúvida, 

contribuem para a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como para 

redução das desigualdades sociais e regionais. 

                                                                                                                                                         
ade_em_face_da_problematica_dos_excluidos_naoproprietarios>. Acesso em: 07 de dez. de 2012. 
149  BRASIL, Constituição federal de 1.988. Art. 30.   Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber; III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV - criar, 
organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial; VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; VII - prestar, com a cooperação técnica 
e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII - promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
150 BRASIL. Constituição Federal de 1.988. Art. 182.   A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano 
diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana 
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 
no plano diretor. 
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3.8. Da possibilidade de um ente político intervir na propriedade de outro 

Um ponto a ser discutido diz respeito à possibilidade de um ente da federação 

intervir no direito de propriedade de outro ente da federação, ou seja, se haveria por 

parte de um deles, competência para exercer determinados atos  como, por exemplo, a 

desapropriação de áreas pertencentes à outro ente federativo. 

Marcos César Gonçalves de Oliveira, em dissertação de mestrado defendida 

perante à Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/GO151, acentua que: 

É majoritário o entendimento entre os doutrinadores constitucionalistas, de que 
não existe hierarquia entre as entidades políticas da federação brasileira, de 
modo que a definição de qual entidade possui competência para exercer 
determinado ato recai necessariamente no preceito interesse público e não na 
hierarquia do interesse geral sobre os demais, regional e local. 

No referido trabalho, o autor acima referido destaca que uma parcela da doutrina 

administrativa fundamenta a competência para a prática de atos como a 

desapropriação de um bem público na existência de uma suposta hierarquia entre os 

entes da federação, onde, apesar de inexistir hierarquia entre estas pessoas jurícas de 

direito público, aquela seria necessária para justificar tal possibilidade. 

Não obstante, o mencionado autor152 faz oportuna citação em seu trabalho 

acerca de entendimento em sentido contrário exposado por Raquel Melo Urbano de 

Carvalho, a qual defende não existir qualquer hierarquia entre os entes da federação, 

cuja ausência é que determina, inclusive, o equilíbrio entre os mesmos. 

A citada autora administrativista assim se expressa: 

Afinal, não se vislumbra qualquer “hierarquia” entre a União, Estados, DF e 
Municípios. O que a Constituição realizou foi uma distribuição de 
competências entre as diversas pessoas políticas, sem evidenciar qualquer 
prevalência hierárquica a ser observada de um ente federativo perante 
outro.153 

                                                 
151 OLIVEIRA, Marcos César Gonçalves de. O federalismo e a função social dos bens públicos sob a 
ótica do interesse local. Dissertação de mestrado defendida em 17 de novembro de 2010  junto à 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás disponível no endereço eletrônico http://tede.biblioteca.ucg.br/, 
acessado em 13 de maio de 2013, p.155.   
152 Idem, p.155. 
153 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Jus Podivm, 2008, 
p.1066. 
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Portanto, é a predominância do interesse que vai definir qual ente político possui 

competência para a prática do ato determinante e não a existência de uma possível 

hierarquia entre estes entes da federação. Analisando-se sobre esse prisma do 

interesse, a função social a ser alcançada estará diretamente ligada ao interesse do 

ente federado em dar cumprimento ao interesse local, como nos casos dos Municípios 

que necessitam atender aos anseios da comunidade local. 

Assim, estando determinado bem dentro do limite territorial daquele ente político, 

este tem o dever de conferir-lhe a submissão aos ditames impostos pela função social 

prevista no texto constitucional, ainda que tal bem pertença à outro ente da federação. 

Entendimento em sentido diverso seria ilógico uma vez que o próprio texto 

constitucional determinou o uso adequado da propriedade em prol do bem comum, 

independendo nesse caso, de quem seja o titular do direito real, haja vista que o que se 

busca com tal preceito é justamante dar utilidade à propriedade. 

Raquel Melo Urbano de Carvalho154 acentua essa questão ao afirmar que: 

A função social exclui a possibilidade de uso inadequado, excessivo, inútil ou 
abusivo, fundamentando a imposição de restrições, supressões ou mesmo de 
estímulos que conduzam à sua satisfação. Com efeito, para assegurá-la o 
Estado pode intervir em esferas juridicamente alheias utilizando desde 
limitações administrativas, ocupação temporária, servidão administrativa, 
tombamento ou servidão administrativa (intervenções restritivas); até mesmo a 
desapropriação (intervenção supressiva), ao que se acrescem medida de 
fomento como, v.g., isenção tributária ou outras medidas tributárias de caráter 
extrafiscal. Todas estas medidas decorrem do poder político que o Estado 
detém sobre determinadas pessoas e coisas que localizam em seu território, 
denominado domínio iminente ou poder extroverso do Estado. À obviedade, o 
exercício deste poder com a conseqüente adoção de medidas voltadas para a 
concretização da função social orientam-se pela proporcionalidade. 

Desta forma, seguindo esse entendimento, é possível ao ente federado intervir 

em esferas alheias com o fim de impor ao proprietário de um determinado bem que se 

cumpra a sua função social, independentemente desse proprietário ser pessoa pública 

ou privada. 

Ademais, Diógenes Gasparini155, entendendo ser possível a todos os entes 

políticos impor restrições a todos os demais e entre si, ensina: 

                                                 
154 Idem, p.954. 
155 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2004, p.646. 
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São instituídas por lei de qualquer das entidades políticas (União, Estado-
membro, Distrito Federal, Município), consoante a respectiva competência, por 
tratar-se de matéria de natureza administrativa. Obrigam os particulares, a 
própria entidade de que as instituiu e as demais pessoas políticas. Nesse 
sentido o STF já decidiu em favor do Município de São Paulo, quando exigiu 
da Administração estadual a sua submissão à legislação edilícia para a 
construção de certo edifício público (RT 314:624), confirmando, desse modo, 
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (RT, 303:137). 

À vista desse posicionamento, o bem, seja ele público ou privado, deverá 

atender à sua função social, obrigação que acaba sendo imposta pela norma 

constitucional. Desse modo, ocorrendo a hipótese de algum bem pertencente à 

determinado ente da federação encontrar-se sem qualquer utilização, ou seja, sem 

qualquer utilidade que atenda ao interesse público, mostra-se claro que tal bem não 

está atendendo à sua função social, restando liberada a possibilidade de quaisquer 

formas de intervenção para que se alcance tal preceito. 

E antes que se discuta que tal intervenção caracterizaria ofensa ao Federalismo 

como forma de justificativa contrária à desapropriação, ofensa maior estaria no não 

atendimento à ordem constitucional de se exigir que se dê à propriedade uma função 

social. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro156 defende a idéia de que um ente federativo maior 

pode desapropriar bem pertencente à ente federativo menor, porém, na ordem inversa 

tal situação não se afiguraria possível, senão veja: 

Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 
podem ser desapropriados pela União e, os dos Municípios, pelos Estados; 
quer dizer que a entidade política maior ou central pode expropriar bens da 
entidade política menor, mas o inverso não é possível; disso resulta a 
conclusão de que os bens públicos federais são sempre inexpropriáveis e a de 
que os Estados não podem desapropriar os bens de outros Estados, nem os 
Municípios desapropriar bens de outros Municípios (cf. acórdãos in RTJ 77/48, 
87/542, RDA 128/330, RT 482/160 e 541/176).  

Esse entendimento de que essa hierarquia federativa tem que ser respeitada é, 

sem dúvida, o encontrado pela maioria dos doutrinadores. Porém, embora minoritário, o 

entendimento de que não haveria tal hierarquia entre os entes é o que se mostra mais 

adequado aos ditames estabelecidos pela Carta Maior, sendo os entendimentos em 

sentido contrário, salvo melhor juízo, uma visão simplista e em desacordo com o real 
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conceito de função social. 

Posicionamento interessante é trazido por Celso Antônio Bandeira de Melo157, o 

qual já se posicionou acerca da possibilidade ou não de uma entidade política 

desapropriar bem pertencente à outra. Veja o posicionamento do referido autor: 

A desapropriação de bens públicos jamais foi assunto doutrinariamente 
pacificado. Muito pelo contrário. As mais distintas opiniões têm sido 
sustentadas e todas elas trazendo em seu socorro argumentos ponderáveis. O 
§ 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 3.365 de 1941, que cuidou do tema, cifrou-se a 
contemplar a possibilidade de expropriação de bens “dos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios” pela União e municipais pelos Estados, 
silenciando e deixando, pois em aberto a expropriabilidade recíproca de bens 
pertencentes a pessoas do mesmo escalão, obviamente quando sediados no 
espaço territorial do eventual expropriante. Além disso – e será este o ponto 
mais importante – já tem sido posto reparo no fato de que a solução adotada 
no referido diploma, ao estabelecer uma gradação entre estes eventuais 
expropriantes de bens públicos e a possibilidade de que fosse efetuada 
unicamente em função da posição abstrata deles, menosprezou um tópico que 
deveria ter sido considerado de máximo relevo, qual seja: o da categirização 
tipológica do bem a ser desapropriado em confronto com a destinação que se 
lhe pretenda dar. Destarte, deixou-se, então, de sopesar a proximidade da 
vinculação do bem ao interesse público, que é a final, a verdadeira justificativa 
do instituto da desapropriação. Com base nisto e na própria índole de um 
regime federativo podem ser levantados sérios questionamentos ao dispositivo 
em questão. 

Nesse aspecto, Marcos César Gonçalves de Oliveira158 traz, inclusive, trecho de 

um parecer do renomado autor Celso Antônio Bandeira de Mello envolvendo o tema, 

senão veja: 

Intolerável o exercício da desapropriação de bem estatal por outro Estado ou 
bem municipal por outro Município quando os interesses postos entrechoque 
são ambos interesses públicos, dado o equilíbrio deles; mas, reservadamente, 
a desapropriação será possível quando o bem atingido não estiver preposto à 
satisfação de uma necessidade pública, pois nesse caso não se cogita de 
interesses públicos revelados, mas de confrontação de um interesse primário 
com interesse meramente patrimonial. 

Pelo que se percebe, o tema denota grandes debates no meio jurídico gerando 

posicionamentos em ambos os sentidos quanto à possibilidade, ou não, de 

                                                                                                                                                         
156 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009, p.170/171. 
157 Celso Antônio Bandeira de Mello in ANDRADE, Letícia Cristina QUEIROZ de. Desapropriação de 
bens públicos à luz do princípio federativo. Coleção de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p.05. 
158 Celso Antônio Bandeira de Mello in OLIVEIRA, Marcos César Gonçalves de. O federalismo e a função 
social dos bens públicos sob a ótica do interesse local. Dissertação de mestrado defendida em 17 de 
novembro de 2010  junto à Pontifícia Universidade Católica de Goiás disponível no endereço eletrônico 
http://tede.biblioteca.ucg.br/, acessado em 13 de maio de 2013, p.165. 
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desapropriação de um bem público por parte de outro ente da federação. Outrossim, 

comunga-se do entendimento no sentido de que, uma vez não sendo dada utilidade à 

algum bem imóvel, seja ele particular, seja ele público, o que se deve ter como foco é o 

primado constitucional que determina que a propriedade deve atender à sua função 

social. 

Em sendo assim, o que deve ser observado em casos de conflitos, sem dúvida 

alguma, é o juízo da ponderação, com a observância, em todos os casos, do interesse 

público, o qual deverá se perfilhar com o necessário acolhimento do mandamento 

constitucional que determina a observância da função social da propriedade. 

Finalmente, valendo-se mais uma vez das palavras utilizadas por Marcos César 

Gonçalves de Oliveira159: 

É de sapiência natural que não existe plausibilidade jurídica em privilegiar a 
propalada hierarquia federativa ao atendimento da função social, destarte o 
bem desafetado encontra-se absolutamente vulnerável a qualquer afetação 
que venha a surgir e em se encontrando vinculado a algum fim social deve-se 
ponderar a prevalência, ou não, deste àquele. 

Portanto, diante dos argumentos trazidos e defendidos nesse ponto, pode-se 

concluir, mesmo diante de posicionamentos contrários, que  todo ente federativo estaria 

apto a desapropriar todo e qualquer bem, independente de quem seja o seu 

proprietário, ou seja, ainda que pertença a outro ente da federação valendo-se para 

tanto, do fundamento escorado na atribuição da função social à propriedade. 

3.8.1 A viabilidade de intervenção segundo a jurisprudência 

No que tange à posição da jurisprudência acerca da possibilidade de 

intervenções no âmbito da autonomia de um ente da federação por outro, ainda que 

fulcrado em razões relacionadas à não utilização adequada de seus bens a fim de se 

assegurar a sua função social, os posicionamentos ainda são minoritários, vencendo a 

posição que entende ser impossível a aplicação de sanções à entes públicos. 

Por outro lado, é importante destacar, sobretudo levando-se em conta os 

argumentos já delineados no item 3.7 sobre o asssunto e em atenção às regras 

                                                 
159 Idem nota 136, p.167. 
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relativas ao pacto federativo, que o Decreto-Lei n º 3.365/41160veda aos entes 

federativos menores a possibilidade de desapropriação de bens pertencentes às 

pessoas políticas maiores, cuja redação do citado instrumento legal assim dispõe: 

Art. 2º - Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 
desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios. 
§ 1º - A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará 
necessária, quando de sua utilização resultar prejuizo patrimonial do 
proprietário do solo. 
§ 2º - Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos 
Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização 
legislativa. 
§ 3º - É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições 
e emprêsas cujo funcionamento dependa de autorização do Govêrno Federal 
e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por 
decreto do Presidente da República. (Incluído pelo Decreto-lei nº 856, de 
1969) 

Nesse sentido, oportuno colacionar o entendimento de José dos Santos 

Carvalho Filho161 no sentido de que a intenção do legislador ao prever tal procedimento 

específico a ser observado no caso da desapropriação de bens públicos foi preservar o 

pacto federativo, tendo em vista a preponderância de interesses existentes entre os 

entes federados, senão vejamos: 

A despeito de não ser reconhecido qualquer nível de hierarquia entre os entes 
federativos, dotados todos de competências próprias alinhadas no texto 
constitucional, a doutrina admite a possibilidade de desapropriação pelos 
entes maiores ante o fundamento da preponderância do interesse, no qual 
está no grau mais elevado o interesse nacional, protegido pela União, depois o 
regional, atribuído aos Estados e Distrito Federal, e por fim o interesse local, 
próprio dos Municípios. 

Outrossim, dispõe o Decreto-lei nº 3.365/41 em relação à ordem hierárquica que 

a desapropriação de bens públicos pertencentes a Estados e Municípios estaria sujeita 

à aprovação por lei específica, cuja legislação, por entendimento da doutrina seria do 

ente que irá empreender a desapropriação. 

Quanto à essa exigência de de lei específica, conveniente trazer à baila a lição 

                                                 
160 BRASIL. Decreto-Lei n º 3365/41. 
161 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 17. Ed. Rio de Janeiro, Ed. 
Lumen Júris, 2007, p. 703. 
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de José Carlos de Moraes Salles162, para o qual: 

O escopo de tal requisito seria pôr os entes menores a salvo de eventuais 
excessos cometidos pelo Poder Executivo do ente maior, em prejuízo da 
autonomia e independência daqueles. Destarte, a exigência seria uma forma 
de inibir e fiscalizar tais excessos, de acordo com o sistema de freios e 
contrapesos existentes entre Executivo e Legislativo. 

Com a devida venia, embora bem delineado pelo referido autor, tenho 

entendimento diverso do exposado, haja vista que a autorização legislativa a que alude 

o parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 3.365/1941 tem por finalidade  justamente 

gerar a possibilidade de pessoas políticas maiores expropriarem bens das menores. A 

imposição de tal norma tem por objetivo impedir, não a desapropriação, mas sim, que 

pudessem as entidades menores ser alvo da prepotência ou arbítrio das maiores, no 

tocante à desapropriação de seus bens. 

Ademais, a necessidade de submissão ao Poder Legislativo para a 

concretização da pretensão expropriatória, é, na verdade, nos dizeres de Paulo 

Brandão Cavalcanti Neto163, “uma forma de controle imposta pela lei à ação do Poder 

Executivo, perfeitamente compreensível tendo em vista o princípio de freios e 

contrapesos acolhido pela Constituição, segundo o qual os vários Poderes se fiscalizam 

e controlam mutuamente”. 

E o referido autor complementa que: 

Apesar de o art. 2º referir-se apenas a bens sob o domínio de Estados e 
Municípios (portanto bens públicos), há posicionamento doutrinário e 
jurisprudencial adotando a regra do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 
(pelo menos, no que tange à necessidade de respeito à ordem hierárquica ali 
insculpida) a bens de entes de natureza privada afetados à prestação de 
serviços públicos, como é o caso dos bens pertencentes a empresas públicas 
e sociedades de economia mista (bens privados) empregados na prestação de 
serviços públicos.164 

                                                 
162 MORAES SALLES, José Carlos de. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência, 5. ed.  
rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; fls. 131/132. 
163 NETO, Paulo Brandão Cavalcanti. Da desapropriação de bens pertencentes a sociedades de 
economia mista ou empresas públicas que não estejam afetados à prestação de serviços públicos. 
Disponível no endereço eletrônico http://jus.com.br/artigos/18111/da-desapropriacao-de-bens-
pertencentes-a-sociedades-de-economia-mista-ou-empresas-publicas-que-nao-estejam-afetados-a-
prestacao-de-servicos-publicos#ixzz2cpcEdzYF, acessado em 23 de agosto de 2013.  
164 Idem nota anterior. 



88 

 

 

 

Também relevante as lições de Maria Sylvia Zanella di Pietro165 nesse sentido: 

Com relação aos bens pertencentes às entidades da administração 
indireta, aplica-se, por analogia, o artigo 2º do Decreto-lei n º 3.365/41, sempre 
que se trate de bem afetado a uma finalidade pública. Tais bens, enquanto 
mantiverem essa afetação, são indisponíveis e não podem ser desafetados 
por entidade política menor. 

 

Paulo Brandão Cavalcanti Neto166, ilustrando o tema, chama a atenção para o 

teor do RE 172.816, onde o Egrégio STF concluiu pela impossibilidade de um Estado-

membro da federação desapropriar bem de empresa pública federal prestadora de 

serviço público de competência da União em desrespeito à ordem hierárquica 

estabelecida no art. 2º do Decreto-Lei n º 3.365/41: 

EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO, POR ESTADO, DE BEM DE SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA FEDERAL QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO 
PRIVATIVO DA UNIÃO. 1. A União pode desapropriar bens dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos territorios e os Estados, dos Municípios, 
sempre com autorização legislativa especifica. A lei estabeleceu uma 
gradação de poder entre os sujeitos ativos da desapropriação, de modo a 
prevalecer o ato da pessoa jurídica de mais alta categoria, segundo o 
interesse de que cuida: o interesse nacional, representado pela União, 
prevalece sobre o regional, interpretado pelo Estado, e este sobre o local, 
ligado ao Município, não havendo reversão ascendente; os Estados e o Distrito 
Federal não podem desapropriar bens da União, nem os Municípios, bens dos 
Estados ou da União, Decreto-lei n. 3.365/41, art. 2., par. 2.. 2. Pelo mesmo 
princípio, em relação a bens particulares, a desapropriação pelo Estado 
prevalece sobre a do Município, e da União sobre a deste e daquele, em se 
tratando do mesmo bem. 3. Doutrina e jurisprudência antigas e coerentes. 
Precedentes do STF: RE 20.149, MS 11.075, RE 115.665, RE 111.079. 4. 
Competindo a União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os portos maritimos, fluviais e 
lacustres, art. 21, XII, f, da CF, está caracterizada a natureza pública do 
serviço de docas. 5. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, sociedade de 
economia mista federal, incumbida de explorar o serviço portuario em regime 
de exclusividade, não pode ter bem desapropriado pelo Estado. 6. 
Inexistência, no caso, de autorização legislativa. 7. A norma do art. 173, par. 
1., da Constituição aplica-se as entidades públicas que exercem atividade 
econômica em regime de concorrência, não tendo aplicação as sociedades de 
economia mista ou empresas públicas que, embora exercendo atividade 
econômica, gozam de exclusividade. 8. O dispositivo constitucional não 
alcança, com maior razão, sociedade de economia mista federal que explora 
serviço público, reservado a União. 9. O artigo 173, par. 1., nada tem a ver 
com a desapropriabilidade ou indesapropriabilidade de bens de empresas 
públicas ou sociedades de economia mista; seu endereco e outro; visa a 
assegurar a livre concorrência, de modo que as entidades públicas que 

                                                 
165 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 14. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 
165. 
166 NETO, Paulo Brandão Cavalcanti. Da desapropriação de bens pertencentes a sociedades de 
economia mista ou empresas públicas que não estejam afetados à prestação de serviços públicos. 
Disponível no endereço eletrônico http://jus.com.br/artigos/18111/da-desapropriacao-de-bens-
pertencentes-a-sociedades-de-economia-mista-ou-empresas-publicas-que-nao-estejam-afetados-a-
prestacao-de-servicos-publicos#ixzz2cpcEdzYF, acessado em 23 de agosto de 2013. 
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exercem ou venham a exercer atividade econômica não se beneficiem de 
tratamento privilegiado em relação a entidades privadas que se dediquem a 
atividade econômica na mesma área ou em área semelhante. 10. O disposto 
no par. 2., do mesmo art. 173, completa o disposto no par. 1., ao prescrever 
que "as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderao 
gozar de privilegios fiscais não extensivos as do setor privado". 11. Se o 
serviço de docas fosse confiado, por concessão, a uma empresa privada, seus 
bens não poderiam ser desapropriados por Estado sem autorização do 
Presidente da República, Súmula 157 e Decreto-lei n. 856/69; não seria 
razoável que imóvel de sociedade de economia mista federal, incumbida de 
executar serviço público da União, em regime de exclusividade, não 
merecesse tratamento legal semelhante. 12. Não se questiona se o Estado 
pode desapropriar bem de sociedade de economia mista federal que não 
esteja afeto ao serviço. Imóvel situado no cais do Rio de Janeiro se presume 
integrado no serviço portuário que, de resto, não e estático, e a serviço da 
sociedade, cuja duração e indeterminada, como o próprio serviço de que está 
investida. 13. RE não conhecido. Voto vencido. (RE 172816, Relator(a):  Min. 
PAULO BROSSARD, TRIBUNAL PLENO, julgado em 09/02/1994, DJ 13-05-
1994 PP-11365 EMENT VOL-01744-07 PP-01374). 

O que se percebe com o julgado acima é que a ordem hierárquica fora 

preservada tal qual prevista no Decreto-Lei n º 3.365/41, porém, o ponto de relevância 

maior foi o fato de que o bem estaria afetado a um serviço de competência de um ente 

de hierarquia superior, não sendo admissível, portanto, que a prestação 

descentralizada de um serviço tornasse os bens do concessionário particular menos 

protegidos do que o seriam caso o serviço estivesse sendo prestado diretamente pelo 

Poder Concedente. 

Outrossim, embora já delineado no item 3.7 desse trabalho que a maioria da 

doutrina entende que não existe hierarquia entra as pessoas políticas da federação, 

esta, por outro lado, se agarra à essa suposta hierarquia para fundamentar a 

competência para desapropriação de bens públicos. E é justamente essa suposta 

hierarquia que justifica a possibilidade da União desapropriar bens dos Estados e 

Municípios e vedar a mesma situação quando em ordem inversa. 

Porém, mesmo respeitando os argumentos defendidos pela doutrina dominante, 

também ouso discordar de tal entendimento, uma vez que, o que se deve levar em 

conta, na minha concepção, é a prodominância do interesse coletivo com o alcance da 

justiça social, ou seja, dar aos bens pertencentes à administração pública um 

verdadeiro grau de utilização, de forma a garantir aos cidadãos a plena utilização dos 

mesmos, atendendo-se assim, à sua funcão social nos moldes como pretendida pelo 

legislador constituinte. 
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Importante nesse ponto trazer à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça em 

sede de Recurso Especial em Mandado de Segurança que tramitou sob o nº 13.252-

PR167, cujo relator foi o Ministro Francisco Peçanha Martins, onde se impôs à União, 

aos Estados-membros e também aos Municípios a competência para garantir o uso 

adequado da propriedade em benefício do bem comum, senão vejamos: 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDA TURMA. RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.252/PR – PARANÁ. EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA. 
EDIFICAÇÃO LITORÂNEA. MUNICÍPIO DE MATINHOS. EMBARGO PELO 
ESTADO. LEGALIDADE. USO DO SOLO URBANO. INTERESSE DA 
COLETIVIDADE. LEI E DECRETO PARANAENSE 7.389/80 E 4.605/84. O uso 
do solo urbano submete-se aos princípios gerais disciplinadores da função 
social da propriedade, evidenciando a defesa do meio ambiente e do bem 
estar comum da sociedade. Consoante preceito constitucional, a União, os 
Estados e os Municípios têm competência concorrente para legislar sobre o 
estabelecimento das limitações urbanísticas no que diz respeito às restrições 
do uso da propriedade em benefício do interesse coletivo, em defesa do meio 
ambiente para preservação da saúde pública e, até, do lazer. A Lei 7.389/80 e 
o Decreto 4.605/84 do Estado do Paraná não foram revogados pelo art. 52 do 
ADCT Estadual, nem interferem na autonomia do Município de Matinhos, 
devido à mencionada competência legislativa concorrente. Recurso ordinário 
conhecido, porém, improvido. 

Assim, resta claro pelo posicionamento acima que é possível sim a intervenção 

de um ente da federação na esfera patrimonial de outro, desde que, para isso, se tenha 

como objetivo o atendimento ao interesse comum, motivado, sobretudo, pela desídia 

daquele que estará sofrendo a inteverção. 

Finalmente entendo que além dessas formas de intervenção, seria possível 

também a atribuição de responsabilidades ao gestor público pela sua omissão ou 

desídia. Muito embora o imóvel público possua um titular (ente público) totalmente 

distinto do administrador (gestor público) e do destinatário final (a coletividade), deve-se 

em linha de princípio, identificar os deveres jurídicos existentes, as sanções jurídicas 

imputáveis aos administradores dos imóveis públicos e fazer efetivamente incidir as 

conseqüências jurídicas decorrentes do descumprimento dos deveres de gestão. 

Assim, se é exigido do particular o dever de exercer o direito de propriedade 

atendendo à função social sob pena de vir a perdê-la por meio da desapropriação ou 

                                                 
167 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Mandado de segurança nª 13.252/PR.Parte(s): 
HAUER CONSTRUCÕES CIVIS LTDA e SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO 
PARANÁ. Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/08/2003, DJ 03/11/2003, p. 285. 
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até mesmo sofrer a perda das garantias possessórias ou da própria propriedade, não 

restam dúvidas de que tal obrigação também deverá recair sobre o Poder público ao 

exercer o seu direito de propriedade, o qual deverá atender aos interesses da 

coletividade. 

E para tanto, convém ressaltar que o descumprimento dos deveres de gestão 

origina a responsabilidade do Estado e dos agentes públicos nos termos do 

ordenamento jurídico pátrio. A responsabilidade por comissão é objetiva, ou seja, basta 

a comprovação do ato estatal, do dano e do nexo causal.  A existência de dolo ou culpa 

é indiferente para gerar o efeito de reparar o dano, tornando-se questão subsidiária, 

cujos únicos efeitos jurídicos são o direito de regresso do Estado em relação ao agente 

público e as punições administrativas (art. 37, §6.º, CF). 

Já quanto à responsabilidade por omissão, embora haja divergência doutrinária 

quanto a sua natureza, se subjetiva ou objetiva, a doutrina majoritária entende que é 

subjetiva, ou seja, haverá responsabilidade por comportamentos omissivos, quando 

houver dolo ou culpa dos agentes públicos, originando o dever de reparação pelo dano 

causado e, ainda diversas sanções de natureza política e administrativa previstas na 

Lei 8.429/92 – Lei da Improbidade Administrativa, bem como a responsabilidade 

administrativa do agente público, nos termos da Lei 8.112/91. 

De toda forma, o tema ainda é bastante complexo e encontra grande resistência 

por parte da maioria dos doutrinadores, fato, contudo, que não obsta a discussão com 

ampliação dos debates relacionados à interpretação da expressão função social e o 

seu alcance, não só sobre a propriedade privada, como também sobre a propriedade 

pública.  

3.8.2. Apontamentos sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade 

pública 

Em que pesem os argumentos levantados nesse trabalho, cumpre salientar que 

existem posicionamentos contrários à possibilidade de aplicação da função social à 

propriedade pública, sob o argumento de que a noção de propriedade pública não teria 

sido suficientemente desenvolvida pela doutrina pátria, existindo alguns óbices para a 
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equiparação com o conceito de propriedade privada. 

Nesse sentido, surgem de consequência, obstáculos para a construção de uma 

função social atribuída à propriedade pública para fins de aplicação ao Poder Público 

das mesmas sanções previstas aos particulares quando não alcançada essa função 

social. 

O argumento levantado em sentido contrário se sustenta no fato de que a 

construção da doutrina da função social da propriedade teve início à partir do direito de 

propriedade privada, na forma como fora traçado pelos civilistas modernos e teve 

como objetivo a flexibilização da concepção absolutista da propriedade. 

Cumpre ressaltar que a idéia absolutista do direito de propriedade tinha como 

pressuposto a noção de que o titular do direito de propriedade privada é, ao mesmo 

tempo, o administrador e beneficiário de tal direito, o que torna de certa forma difícil a 

transferência para o âmbito publicista a configuração de uma função social para a 

propriedade pública. 

A necessidade progressiva de se criarem normas que protejam os interesses 

coletivos fez com que o conceito absolutista do direito de propriedade sofresse, com o 

decorrer do tempo, de uma flexibilização em seu tratamento jurídico. 

Assim, com a evolução caracterizada pelas Constituições brasileiras e à partir 

da reconfiguração da noção de função social da propriedade na medida em que o uso 

deva ser exercido não apenas para atender os interesses individuais, mas também 

para atender aos interesses coletivos, o não atendimento à tais princípios pode 

acarretar atualmente a perda da propriedade pela desapropriação. 

Gustavo Tepedino168 leciona que: 

A propriedade privada, todavia, na forma como foi concebida pelo Código Civil, 
simplesmente desapareceu do sistema constitucional brasileiro, a partir da 
Constituição de 1.988. A substituição da idéia de aproveitamento pelo conceito 
de função de caráter social provoca uma ruptura (line di frattura)”. 

Já Fábio Konder Comparato169 defende a idéia de que a função social é um 

dever fundamental, cujo descumprimento significa uma violação ao direito fundamental 

                                                 
168 TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. Revista de Direito 
Comparado, v.12, n.2, março/1998. 
169 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In: 
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de acesso à propriedade, o qual é reconhecido pela Constituição, não sendo mera 

recomendação ao legislador e sim, uma vinculação jurídica efetiva. 

Tratando-se de um dever fundamental imposto ao particular, portanto, pode-se 

concluir que o direito de propriedade privada no Brasil consiste em um conjunto de 

direitos e deveres concomitantes, permanecendo como um direito absoluto, oponível 

erga omnes, porém, não mais ilimitado ante as determinações impostas em relação ao 

atendimento dos interesses coletivos e difusos. 

Nesse sentido, analisando-se o artigo 187 do Código Civil170 atual, o não 

cumprimento dos deveres ao proprietário impostos como meio de exclusão da posse 

de outros sobre o seu bem pode caracterizar abuso de direito, o que seria considerado 

nos termos da legislação civil como um ato ilícito. 

Assim, não é mais o direito de propriedade irrevogável e perpétuo, uma vez que, 

o seu não uso de modo adequado pode caracterizar o descumprimento da função 

social, o que sujeita o seu proprietário às sanções jurídicas. 

Portanto, não se questiona a existência do dever de se atribuir uma funcão 

social à propriedade, uma vez que tal princípio encontra-se expresso não só na Carta 

Magna como também no Código Civil brasileiro. 

O que se coloca em discussão é se essa função social poderia ser aplicada em 

relação aos bens públicos, uma vez que a Constituição prevê a função social da 

propriedade urbana no seu artigo 182171 e, em seu artigo 186172 a função social da 

                                                                                                                                                         
Juvelino Strozake (coord.), A questão agrária e a justiça. São Paulo: RT, 2000, p.145. 
170 BRASIL. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes. 
171 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. § 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º - A 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. § 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 
prévia e justa indenização em dinheiro. § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
172 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. Art. 187 – A política agrícola será planejada e 
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propriedade agrária, havendo um perfil traçado para cada uma delas. 

Portanto, nos termos do dispositivo constitucional citado, no que tange à 

propriedade urbana, existe uma previsão de que o imóvel cumprirá sua função social 

quando atender às exigências do plano diretor, o qual é uma lei municipal e que tem 

por missão justamente definir o uso adequado do solo urbano definido dentro do 

planejamento urbano da cidade. 

Desta forma, compete ao Município exigir do proprietário de um imóvel urbano o 

seu aproveitamento adequado sob pena de vir a sofrer as conseqüências jurídicas de 

sua inércia, a qual poderá resultar em alguns casos até mesmo na desapropriação. 

Nesse sentido, Nilma de Castro Abe173 defende a idéia de que sendo um dever 

fundamental a atribuição de uma função social à propriedade previsto na Constituição, 

deve ela ser entendida como aplicável somente aos particulares e não ao ente público, 

uma vez que, cabe à este aplicar as sanções pelo descumprimento de tal princípio, 

sendo, de consequência, inaplicáveis ao ente público as punições decorrentes do 

descumprimento desse dever. 

Assevera a referida autora que a aplicação de sanções pelo Município nesses 

casos de descumprimento da função social por uso inadequado conforme o plano 

diretor da cidade a outro ente estatal resultaria em uma invasão de autonomia de outro 

ente federativo, o que seria inaceitável ante o pacto federativo, haja visa o recebimento 

por parte de cada um, do poder de auto-administração de seus bens. 

Para a autora174 “não há título constitucional para que o Município promova o 

sacrifício de direitos de outros entes, somente tendo por fundamento o 

descumprimento da função social”. 

Seguindo esse entendimento, estaria ocorrendo uma ofensa à autonomia 

                                                                                                                                                         
executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, 
levando em conta, especialmente: I - os instrumentos creditícios e fiscais; II - os preços compatíveis com 
os custos de produção e a garantia de comercialização; III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; IV - a 
assistência técnica e extensão rural; V - o seguro agrícola; VI - o cooperativismo; VII - a eletrificação rural 
e irrigação; VIII - a habitação para o trabalhador rural. § 1º - Incluem-se no planejamento agrícola as 
atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. § 2º - Serão compatibilizadas as ações 
de política agrícola e de reforma agrária. 
173 ABE, Nilma de Castro em trabalho publicado na Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC 
n.11 – jan/jun. 2008. 
174 ABE, Nilma de Castro em trabalho publicado na Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC 
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administrativa sob o aspecto do princípio federativo, bem como, uma violação ao 

princípio da eficiência, uma vez que cabe à estrutura administrativa de cada ente 

estatal mobilizar seus recursos para fiscalizar o cumprimento dos fins coletivos para os 

quais seus bens devem atender. Sob esse prisma, seria também inaplicável a 

cobrança por parte do Município de imposto predial e territorial de forma progressiva 

ante a imunidade tributária constitucional. 

Já no que tange à propriedade rural, a Constituição Federal de 1988 definiu 

expressamente quando a propriedade atinge sua função social, trazendo em seu artigo 

186 os critérios e graus de exigências que deverão ser observados. 

Assim, a resistência à aplicação dos efeitos do descumprimento da função 

social à propriedade em relação aos bens públicos rurais recai ante o fato de que seria 

inaplicável em relação ao poder público haja vista que, o conjunto de deveres que 

caracteriza a função social da propriedade, conforme traçado na Constituição Federal, 

pressupõe que o proprietário seja, simultaneamente, o titular do direito, o administrador 

e o único beneficiário, situação inaplicável quando se tratar de um ente estatal. 

Acredita-se que os entes públicos estão obrigados a cumprir a Constituição 

Federal e a legislação infra-constitucional que prevê inúmeros usos de interesse 

público. Ademais, impõe-se observar que, sendo a função social um dever jurídico a 

ser atendido pelo ente estatal, a responsabilização da União, do Estado, do Município 

ou do Distrito Federal, por serem estes os titulares do direito de propriedade, não 

alcança efetivamente o agente público que, via de regra, foi quem deixou de cumprir 

com as obrigações decorrentes da gestão do patrimônio imobiliário. 

Ressalte-se aqui que o afastamento da atribuição de função social por parte do 

ente estatal em relação aos bens públicos não significa dizer que este não tenha 

deveres jurídicos em relação ao seu patrimônio, o qual deve atender aos interesses da 

coletividade. 

Se o particular deve atender a função social da propriedade sob pena de sofrer 

sanções que poderão chegar à perda do seu bem pela desapropriação, é inconteste 

que o poder público também deverá exercer o seu direito de propriedade com vistas a 

atender ao interesse coletivo. 

                                                                                                                                                         
n.11 – jan/jun. 2008. 
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Porém, esse dever decorre do próprio regime de direito público ao qual está 

submetido e que é inerente ao exercício da função administrativa, não se podendo 

falar em sujeição às normas que resguardam a função social da propriedade tal qual a 

atribuída aos particulares. 

Impende salientar ainda que a corrente que defende a inaplicabilidade dos 

princípios da função social da propriedade aos bens públicos entende que a gestão do 

patrimônio público engloba diversos deveres, tais como a utilização e conservação dos 

bens, o dever de destinação, de delimitação, de fiscalização, regularização e outros 

mais daí decorrentes. 

Assim, o descumprimento dos deveres de gestão origina a responsabilidade do 

Estado e dos agentes públicos nos termos do ordenamento jurídico pátrio, o qual prevê 

sanções próprias para tais casos através de punições administrativas aos agentes 

públicos, seja pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), seja pela lei que 

regula a atividade do servidor público federal, estadual ou municipal. 

Por outro lado, também não se pode aceitar que, com fundamento em tais 

preceitos delineados por aqueles que defendem a inaplicabilidade da função social aos 

bens públicos, que a função social da propriedade em relação à estes entes não seria 

exigível, sob pena de termos desfigurado o preceito constitucional que visa justamente 

ampliar o alcance social e econômico da propriedade, independentemente de quem 

seja o seu titular.



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

O que se conclui com o presente trabalho é que a propriedade, nos tempos 

atuais, é garantida constitucionalmente como sendo um direito fundamental do 

indivíduo, porém, à despeito da garantia de inviolabilidade, restou ela condicionada 

para sua proteção, ao cumprimento de sua função social com sobreposição do 

interesse coletivo ao interesse individual. 

Não se pode negar que a construção da doutrina da função social da 

propriedade teve como ponto de partida o direito de propriedade privada tal como 

traçado pelos civilistas modernos e buscou alcançar uma flexibilização da concepção 

absolutista. 

Importante ressaltar que, a função social da propriedade definida como um 

direito fundamental assegurado na Constituição causou um efeito importantíssimo, haja 

vista que seu conteúdo não pode ser alterado por estar dentre as cláusulas pétreas da 

Constituição. 

Outro fator de grande relevância é a sua conexão com o princípio da ordem 

econômica, o que vincula o proprietário ao dever de agir de acodo com os requisitos da 

função social da propriedade sob pena de perdê-la inclusive. 

Por outro lado, a transposição das normas diretivas do sistema de direito civil do 

texto do Código Civil para o da Constituição acarretam relevantíssimas consequências 

jurídicas que se delineiam a partir da alteração da tutela que era oferecida pela 

legislação civil aos "indivíduos" para uma proteção, garantida pela Constituição, da 

dignidade da pessoa humana e por ela elevada à condição de fundamento da 

República Federativa do Brasil. 

Extrai-se do texto constitucional os pressupostos da função social, quais sejam, o 

aproveitamento racional da propriedade, sua utilização adequada aos recursos naturais
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 disponíveis, bem como, a preservação do meio ambiente. 

Conclui-se também, embora existam entendimentos contrários, tais como os 

demonstrados ao longo da pesquisa, que a idéia de função social envolvendo o dever 

de utilização não é incompatível com a propriedade pública. 

É certo que esta já possui uma finalidade pública que lhe é inerente, porém, 

nada impede que esta seja ampliada para melhor atender aos interesses da 

coletividade e, em especial, aos objetivos constitucionais voltados para o pleno 

desenvolvimento das funções sociais e garantia do bem estar comum. 

Restou demonstrado, que em relação aos bens de uso comum do povo e os 

bens de uso especial, é possível a ampliação por parte da Administração a outros usos, 

desde que não haja, é claro, prejuízo para as finalidades para as quais o bem se 

encontra afetado. 

O mesmo se diga em relação aos bens dominicais, cuja função social impõe 

mais ainda ao poder público o dever de garantir sua utilização de uma forma que 

alcance às exigências fundamentais para o desenvolvimento urbano e rural. 

Como resultado da nova ordem constituída, enquanto o Código dá prevalência e 

precedência às situações patrimoniais, no novo sistema de direito civil fundado pela 

Constituição, a prevalência é de ser atribuída às situações jurídicas não-patrimoniais 

porque à pessoa humana deve o ordenamento jurídico inteiro, e o ordenamento civil em 

particular, dar a garantia e a proteção prioritárias. Por isso, nesse novo cenário, passam 

a ser tuteladas, com prioridade, as pessoas dos não-proprietários dentre outros. 

É neste ambiente que se torna necessário reconhecer, cada vez mais, a 

dimensão atribuída pelo ordenamento jurídico vigente ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. É, com efeito, este o princípio ético-jurídico capaz de atribuir unidade 

valorativa e sistemática ao direito civil, ao contemplar espaços de liberdade no respeito 

à solidariedade social. 

Tal é, justamente, a medida de aplicação do princípio da dignidade da pessoa 

humana: a ponderação, a ser feita em cada caso, entre liberdade e solidariedade, 
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termos que, strictu sensu, são considerados contrapostos. 

De fato, a imposição de solidariedade, se excessiva, anula a liberdade; a 

liberdade desmedida é incompatível com a solidariedade. Todavia, quando ponderados, 

seus conteúdos se tornam complementares: regulamenta-se a liberdade em prol da 

solidariedade social, isto é, da relação de cada um com o interesse geral, o que, 

reduzindo a desigualdade, possibilita o livre desenvolvimento da personalidade de cada 

um dos membros da comunidade inclusiva.  

Não se pode desconsiderar o posicionamento de alguns autores no sentido de 

que a aplicação do instituto da função social à propriedade pública esbarra em diversos 

obstáculos ante a incompatibilidade com o regime de direito público, de modo que sua 

incidência implicaria em um enfraquecimento e em um afastamento injustificado do 

regime jurídico público, ferindo o princípio federativo, que garante aos entes federados 

uma autonomia de administração de seus bens, o que não estaria em consonância com 

a leitura sistemática dos ditames constitucionais. 

E a conjugação de todos estes elementos deve ter um único objetivo, qual seja 

garantir que a Justiça seja alcançada, resguardando a dignidade humana e, para se 

conquistar isso tudo, deve-se sopesar o cumprimento da função social da propriedade 

que se sustenta, justamente no fato de com ela termos o atendimento dos fins sociais e 

econômicos para a qual a propriedade se destina. 

Desta forma, a função social da propriedade, por ser direito e garantia 

constitucional, é cláusula pétrea e de aplicabilidade geral, razão pela qual deve ser 

obedecida por todos, inclusive pelo próprio Estado. 

Em outras palavras, o imóvel, seja ele público, seja ele particular, deve se 

submeter à função social da propriedade e, apesar das divergências, não se pode 

negar a necessidade de qualquer deles, sobretudo o público, haja vista sua vinculação 

à uma finalidade, dever se vincular também a uma função social. 

Com esse entendimento e diante de todas as ponderações que foram feitas, não 

resta outro caminho senão concluir que os bens públicos também devem cumprir esse 

desiderato constitucional dando uma função social à propriedade, sob pena de sofrer 
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as intervenções legais que se fizerem necessárias para se alcançar tal fim, inclusive, 

podendo ter limitações em seus direitos patrimoniais por outro ente da federação. 

Por outro lado, também não se pode ignorar que a função social da propriedade 

se tornou elemento integrante do próprio conceito de propriedade, ante não só as 

disposições constitucionais como também as infraconstitucionais devendo esta função 

ser buscada por todos aqueles que a detém, independentemente da qualidade que 

possuem, devendo compreendê-la como um direito assegurado no plano dos direitos 

individuais e dos direitos coletivos, possuindo, de conseqüência, natureza jurídica 

pública, independentemente de ser ela pública ou privada, urbana ou rural ou de 

qualquer outra espécie. 
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