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“Disse o Cristo que o homem não vive só 
do pão. Sim: porque vive do pão e do 
ideal. O pão é ventre, centro da vida 
orgânica. O ideal é o espírito, órgão da 
vida eterna. Entendei, como quiserdes, a 
eternidade e a espiritualidade” (BARBOSA, 
Rui. Discursos, orações e conferências. V. II. Tomo 
II. São Paulo: Livraria Editora Iracema Ltda., p. 
465).          
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R E S U M O 
 
 
Esta dissertação versa sobre o tema “Propriedade das Terras Devolutas: Função Social 
e Usucapião. Em síntese, aborda a propriedade territorial rural, privada e dominical 
devoluta. Trata da origem e formação, conceito, tipo, formas especiais de acesso à terra, 
como a demarcação, desapropriação, divisão, legitimação de posse, o usucapião, mas 
principalmente o usucapião especial rural ou pro labore. Admite que as terras devolutas 
constituem um instituto genuinamente nacional e, que, apesar do entrave constitucional 
(Parágrafo único do art. 191, da Constituição Federal), excluídas as terras indispensáveis 
à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de 
comunicações e à preservação ambiental (art.20, da CF), são suscetíveis de usucapião 
especial rural ou pro labore. Mostra que o Estado do Piauí, apesar de sua atividade 
econômica se assentar, essencialmente, na agropecuária, é o maior proprietário, em seu 
território, de terras privatizáveis, para fins de reforma agrária. Por isso que é titular do 
domínio de aproximadamente sete milhões, trezentos e cinqüenta mil hectares de terras 
rurais, sendo trezentos cinqüenta mil públicas, registradas em seu nome, e sete milhões de 
terras devolutas, não patrimoniais, não cadastradas e não registradas. Estes latifúndios 
improdutivos de natureza privada, pública patrimonial e devoluta não patrimonial, 
existentes no Piauí e no Brasil, geraram, e continuam gerando,  conflitos agrários de toda 
ordem, altamente prejudiciais à economia piauiense e nacional. O trabalho lembra, 
também, que Direito Agrário é ministrado na UFPI como disciplina opcional do curso, 
mas que deveria ser obrigatória, para uma melhor identificação de ordem econômica e 
social com a comunidade piauiense, como um todo. A dissertação termina com uma 
conclusão geral, apoiada em conclusões parciais sobre os capítulos abordados. Defende a 
filosofia que exige um teto vital mínimo de sobrevivência para o homem do campo. Uma 
maior conscientização do leitor àqueles assuntos, principalmente, quanto à função social 
das terras devolutas, no sentido de que elas, como latifúndios dominicais por extensão 
inexplorados, sejam aproveitadas logo, na reforma agrária. Sustenta e sugere que a elas 
(terras devolutas) se aplique o usucapião especial rural ou pro labore como modo de 
aquisição, ao lado das formas tradicionais já conhecidas, inclusive, no sentido de que este, 
sob a forma de usucapião coletivo, seja, igualmente, estendido ao campo como foi na 
cidade. Tudo isso, em cumprimento dos princípios de justiça, em geral, e especialmente, 
do Direito Agrário e da função social da propriedade. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



       

 
 

R É S U M É  
 
 
Cette dissertation exerce sur le thème “Propriété de les Terres Dévolues: Fonction Sociale 
et Usucapion”. En syntèse aborde la propriété territoriale rurale, privée et dominicale 
dévolue. Traite de l’origine et formation, concept, type, formes speciaux d’accès à la terre 
comme la demarcation, désappropriation, division, légitimation de possession, 
l’usucapion, mais principalemente l’usucapion spécial rural au pro labore. Admettre que 
les terres dévolues constituent un institut purement national et que, malgré l’obstacle 
constitucional (Paragraphe  unique, de l’article 191, de la Constituition Fédérale), écartées 
les terres indispensables à la défense des frontières, des fortifications et construtions 
militaires, des routes fédérales de comunictions et à la préservation d’ambiante (article 
20, de la Constitution), son  susceptibles d’usucapion special rural ou pro labore. Montre 
que l’Ètat du Piauí, malgré son activité économique s’asseoir, essentiellment dans 
l’agropecuaire, est le plus grand propriétaire de terres privatizables pour fins de la 
réforme agraire. Par ce que est titulaire du domaine de plus ou moins sept millions, trois 
cents et cinquante, mil hectares de terres rurales, étant troi cents cinquante mil publiques, 
registrées dans son non et sept millions de terres dévolues non patrimoniales, non 
cadastrées et non régistrées. Cets latifunduns improductifs de nature privée, publique 
patrimonial et dévolue non patrimonial, existants au Piauí et ou Brésil, ont formé et 
formente, conflicts agraires de tout ordre, très préjudiciables à la économie piauiense et 
nationale. Le travail rapepele aussi, que Droit Agraire est ministrée dans l’Université 
Fédérale du Piauí (UFPI) comme discipline optionale du cours, mais que doit être 
obrigatoire, pour une meilleure identification d’ordre économique et sociale avec la 
communauté piauiense, comme un tout. La dissertation termine avec une conclusion 
général, approuvée en conclusions partieles sur les chapitres abordés, Défendre la 
philosophie qui exige un toit vital le plus petit de survie pour l’homme de la champagnhe. 
Une plus grande conscientization  du lecteur celui-là thèmes, principalement, combien à 
la fonction social de les terres dévolues, dans le sens de qu’elles, comme latifundiuns 
dominicaux par extentions inexplorés sont profitées bientôt dans la réforme agraire. 
Sustente et suggére que là (terres dévolues) s’applique l’usucapion spécial rural au pro 
labore comme façon d’aquisition, au côté des formes traditioneles déjà connues, 
inclusivement dans le sens de que cet, sous  la forme d’usucapion collectif, soit, 
également, étendu au champ comme a été dans la cite. Tout cela, en compliment de les 
principes de la justice en général, et specialement, du Droit Agraire et de la fonction 
social de la propriété.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
 

                               R E S U M E N  

Esta disertación versa el tema “Propriedad de las tierras vacías: función social y 
prescripción para adquirir” (Propriedade das Terras Devolutas: função social e 
usucapião). En síntesis, aborda la propiedad teritorial  rural, privada y dominical vacía. 
Trata de la origen y formación, concepto, tipo, formas especiales de acceso a la tierra, 
tales como la demarcación, la desapropiación, la división, la legitimación de la posse, 
prescripción para adquirir, pero, principalmente, del “Usucapião Especial Rural ou pro 
labore”. Admite que las tierras vacías constituyen un instituto genuinamente nacional de 
Brasil y que, a pesar del óbice constitucional (Párrafo único del artículo 191 de la 
Constitución de Brasil), ellas son susceptibles de usucapión (más precisamente, del 
“Usucapião Especial Rural ou pro labore”), con exclusión de las que son indispensables 
a la defensa de las fronteras, de las fortificaciones y construcciones militares, de las vías 
federales de comunicaciones y a la preservación ambiental, definidas en ley (artículo 20 
de la Constitución de Brasil). Muestra que el Estado de Piauí (Brasil), a pesar de su 
actividad económica se basar, esencialmente, en la agropecuaria, es el mayor propietario, 
en su territorio, de tierras susceptibles de privatización con fines de reforma agraria, por 
eso que es titular del dominio de cerca de siete millones y trescientos y cincuenta mil 
hectáreas de tierras rurales, siendo, de ellas, trescientos y cincuenta mil publicas, 
registradas en su nombre, y siete millones de tierras vacías, no patrimoniales, no 
cadastradas y no registradas. Estos latifundios improductivos, de naturaleza privada, 
pública patrimonial y vacía no patrimonial, existentes en Piauí y en los desmás Estados-
Miembros de Brasil, generarón y continuan a generar conflictos de todo orden, 
grandemente prejudiciales a la economía de Piauí y de todo el Brasil.  La pesquisa evoca, 
también, que el Derecho Agrario es ministrado en UFPI (Universidad Federal del Piauí) 
como disciplina opcional del curso, pero que habría de ser obligatoria, para una mejor 
identificación de orden económica y social con la comunidad de Piauí como un todo. La 
disertación es finalizada con una conclusión general, apoyada en conclusiones parciales 
sobre los capitulos abordados. Defiende la filosofía que exije un teto vital mínimo de 
sobrevivencia para el hombre del campo; una mayor concientización con aquellos 
asuntos, principalmente, cuanto a la función social de las tierras vacías, en el sentido de 
que ellas, como latifundios (latifundios domicais por extensão) inexplorados que son, 
sean aprovechadas luego en la reforma agraria. Sustenta y sugere que a ellas (tierras 
vacías) sea aplicado el el usucapión especial rural o pro labore como modo de aquisición, 
juntamente  com las formas tradicionales ya conocidas, incluso en el sentido de que tal 
usucapión, bajo la forma de “usucapião coletivo”, sea, igualmente, extendido al campo 
como fuera en la ciudad. Todo eso, en cumplimiento de los principios de la justicia en 
general, y especialmente del derecho agrario y de la funcion social de la propriedad. 



       

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

“Propriedade das Terras Devolutas: Função Social e Usucapião” é o tema 

proposto para este trabalho. Como se pode inferir, o objetivo geral são as terras devolutas, 

para demonstrar que o usucapião especial ou pro labore pode ser utilizado como 

instrumento de aquisição tanto de terras do domínio privado, mas, também, do domínio 

público, em atendimento ao imperativo dos princípios de justiça e da função social da 

propriedade. Que esse novo modo de acesso à terra somado aos já existentes, imprimirá 

maior celeridade ao processo de desenvolvimento agrário, visando à justiça social no 

campo, com reflexos na sociedade brasileira como um todo. Com isso, espera-se provocar 

a conscientização e mobilização do setor agrário visando ao conhecimento desses 

conceitos. 

 

A dissertação foi dividida em seis capítulos. O Capítulo I abrange a Propriedade 

em geral; Capítulo II - Terras Devolutas; Capítulo III - Formas e Processos de Aquisição 

da Propriedade Pública e Devoluta; Capítulo IV - Latifúndio e Conflito Agrário; V - 

Usucapião; e VI - Conclusão. 

 

A matéria (terras devolutas) foi abordada por renomados jus-agraristas nacionais, 

em diversas épocas. Porém, o assunto, por ser controvertido, continua atraindo e 

empolgando parcela considerável dos que se interessam e participam do processo do 

desenvolvimento agrário, social e econômico do país.  

 

 O instituto das terras devolutas é importante por sua natureza, peculiaridade, 

finalidade e ainda porque integra o ordenamento jurídico do país, através da Constituição 

Federal e da legislação infraconstitucional. O trabalho mostra que aquele instituto não foi 

ainda assimilado, inteiramente, por boa parcela dos brasileiros, talvez por falta de uma 

maior divulgação do ideário dos cultores da teoria do direito agrário e da legislação 

pertinente. São, pois, um importante instituto originário do Brasil e aqui forjado, mas nem 

por isso, mereceu, ainda, um estudo mais acurado de parte de autores nacionais e 

estrangeiros.  



       

Do seu aproveitamento racional e econômico, advirão o aumento da 

produtividade, a melhoria do poder aquisitivo do rurícola, o cumprimento da função 

social da propriedade imobiliária rural e, conseqüentemente a almejada justiça social, no 

campo, com reflexos positivos na cidade bem como em todos os setores produtivos e de 

consumo da nação. 

 

A dissertação informa que as Terras Devolutas é um instituto com o qual se 

convive desde 1532, quando da ocupação fundiária do País, e foram dados em sesmarias 

os primeiros grandes lotes do território rural. Todavia, continua sendo um tema polêmico, 

palpitante e merecedor de atenção por parte de estudiosos ou não e do campesino, em 

geral, pela sua importância até hoje. Apesar dessa familiaridade com o instituto não se 

tem, ainda, as informações, nem os conhecimentos jurídicos e históricos satisfatórios 

acerca de sua origem, conceito, natureza jurídica, função social, destinação e sobre a 

possibilidade de sua aquisição através de usucapião.  

 

 O tema da função social da propriedade, em geral, foi abordado por consagrados 

autores nacionais e estrangeiros de todas as épocas, mas com relação aos outros assuntos 

citados, relacionados com terras devolutas, somente alguns juristas nacionais têm se 

interessado por seus estudos. 

 

 Era intenção, inicialmente, abordar-se tão somente a origem, o conceito e o 

usucapião de terras devolutas. Entretanto, ao iniciar os trabalhos de pesquisa, constatou-se 

que o tema está tão intimamente ligado aos outros afins, que seria temeroso dissociá-los, 

sem prejuízo do resto do texto. 

 

 Pelo trabalho se propõe delimitar melhor o instituto e dar-lhe maior divulgação 

entre os leitores e interessados, em geral, através do estudo feito a respeito de sua origem 

e formação, conceito, natureza jurídica, função social, destinação e usucapião, 

relacionado-o com as sesmarias.  

 

 Por sinal, fala-se em função social e em usucapião das terras devolutas, mas 

poucos foram os autores que a tanto se afoitaram à procura de soluções e tiveram a 

ousadia de defendê-los. 

 



       

 Evidentemente, que com o presente trabalho não se vai convencer, inteiramente, o 

leitor de que se esgotou toda a matéria. Todavia, através dele, pretende-se chamar a 

atenção dos interessados acerca da importância das terras devolutas, como um instituto 

tipicamente brasileiro.   

 

Sendo as terras devolutas uma subespécie da propriedade pública imobiliária rural, 

a compreensível abordagem daquelas só será possível com uma amostragem do 

conhecimento sobre o instituto da propriedade em geral. Por isso, a problemática a 

respeito das terras devolutas, além de hipóteses extraídas de seu próprio âmago, enseja 

outros fatos relacionados com a propriedade, de que se originou.    

 

Será visto, pois, no Capítulo da propriedade em geral, sua origem, formação, 

conceito, natureza jurídica, modos de desapropriação.  Verá que a propriedade evoluiu da 

mais remota antiguidade e de entre os antigos gregos e romanos, onde era considerada 

comunial, para adquirir, na Idade Média, um caráter tipicamente feudal, absolutista, 

individualista e exclusivista até hoje, com as pósteras modificações impostas pela teoria 

da função social, capitaneada por Leon Dugüit, Karl Marx, Santo Tomás de Aquino e as 

Encíclicas Papais, que viram na propriedade um bem de produção sujeito à função social. 

As Constituições brasileiras acolheram a teoria da função social da propriedade, a qual foi 

absorvida, também, pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e já agora pelo novo 

código Civil brasileiro.  

 

Ver-se-á no Capítulo das Terras Devolutas, que estas, como bens dominicais do 

Poder Público, sujeitas a uma função social, são reguladas ora pelo direito constitucional 

(Constituição Federal), ora pelo direito civil (propriedade), auxiliados por contribuições, 

indispensáveis, da sociologia, da economia e da filosofia, as quais oferecem a base e a 

essência mais profundas de sua discussão. Por isso, o estudo daquele instituto insere-se e 

concentra-se, indubitavelmente, no amplo conteúdo epistemológico da Filosofia e da 

Teoria Geral do Direito por força de sua inegável vinculação àqueles ramos jurídicos e 

igualmente à sociologia e à economia, face à sua obediência aos ditames dos princípios da 

função e da justiça social. Sabe-se que o objeto da Teoria Geral do Direito é bastante 

vasto, indo do âmbito dos bens e direitos regulados pelas normas de direito público ao do 

direito privado. Razão por que se justifica a colocação do tema desta dissertação entre os 

abrangidos tanto pela teoria quanto pela filosofia do direito. 



       

A dissertação oferece ao leitor o conceito vulgar e legal de terras devolutas, sendo 

o primeiro, capitaneado pela doutrina e o segundo, atribuído pela legislação, sua natureza 

jurídica de bem público dominical, mas também sui generis, sujeitas a uma tradição de 

aquisição pelo particular por usucapião administrativo e judicial por mais de cem anos, 

desde o início do Império até à Constituição de 1988, que se supõe tenha incorrido num 

retrocesso por não o haver acolhido como fez todas as outras constituições a partir do 

Império.   

 

 Aprender-se-á que não são todas as terras devolutas que se sujeitam à função 

social, para fins de reforma agrária ou de usucapião, mas tão somente aquelas que não são 

indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias 

federais de comunicação e à preservação ambiental, de acordo com a Constituição 

Federal.   

 

  As terras devolutas na faixa de fronteira, desde que não sejam indispensáveis à sua 

defesa, estão subordinadas ao princípio da justiça distributiva, e, portanto, também, à 

função social da propriedade como meio de produção, sujeita à colonização ou reforma 

agrária.  

 

 Espécie do gênero terras públicas, as terras devolutas sobressaem por sua 

expectativa de relevância social e econômica e se destinam, prioritariamente, à reforma 

agrária, o que nem sempre vem ocorrendo. De propriedade da União, dos Estados e por 

vezes dos Municípios, elas ocupam quase metade do território brasileiro e seriam 

suficientes - não fossem os óbices emergenciais - à realização integral da reforma agrária 

do País, se transferidas racional e adequadamente aos produtores rurais vocacionados, 

sem terra. 

 

 As terras devolutas, ressalvadas as exceções legais, a partir das constituições 

republicanas passaram a integrar, definitivamente, o patrimônio público fundiário do 

Estado-membro, em cuja circunscrição se encontrem localizadas. Com a proclamação da 

República, o Estado do Piauí integrou, também, ao seu patrimônio público, além das 

terras devolutas, as antigas Fazendas Nacionais, localizadas, principalmente, no Centro, 

Sul e em outras regiões geográficas, convertendo-se em detentor de um imenso latifúndio 

por extensão, de proporções gigantescas, só comparável ao latifúndio dos antigos 



       

donatários da Casa da Torre, com sede na Bahia e tentáculos no Ceará, em todo o sertão 

de Rodelas (onde se localizaria o Piauí do futuro) e Maranhão.   

 

 Dentre as formas e processos de aquisição da propriedade pública, foram 

abordados no Capítulo III, a demarcação, discriminação, divisão e a legitimação por sua 

íntima ligação e aplicação às terras devolutas e públicas em geral. Da desapropriação 

falar-se-á no capítulo reservado à propriedade em geral. Embora o processo de 

discriminação seja privativo da separação das terras públicas e devolutas, entre si, e destas 

das do domínio privado, pode ser cumulado com as ações de demarcação e de divisão por 

serem estas ações usadas, indiferentemente, para regularização de terras públicas ou do 

domínio privado, quando necessário. A legitimação, entretanto, constitui processo de 

aquisição de terras públicas ou devolutas pelo particular, uma vez preenchidos os 

requisitos legais, de área de até cem hectares e acima deste teto. Outro modo de aquisição 

defendido pelo autor desta dissertação é o usucapião especial rural ou pro labore, o qual 

foi articulado no Capítulo V, reservado ao tópico usucapião.   

 

 O Capítulo IV tratará do latifúndio e conflito agrários, mas, apenas, 

superficialmente, como se fosse uma amostra do que acontece hoje no Piauí e no País. De 

qualquer maneira, entendeu-se conveniente abordá-lo para demonstrar que o latifúndio 

improdutivo, do domínio privado e público, é nocivo ao direito, à sociologia e à 

economia, por fomentar a pobreza e o conflito social agrário no campo, com reflexos 

danosos para toda a sociedade.  

 

A pesquisa utilizada no trabalho constatou que o Piauí, por exemplo, é o maior 

latifundiário em terras públicas e devolutas, em sua jurisdição, sujeitas à reforma agrária, 

com uma área aproximada de mais de sete milhões e trezentos mil hectares, localizadas, 

principalmente, em sua zona Sul (cerrado) e Central, cujas terras têm sido fonte de sérios 

e constantes conflitos agrários entre ocupantes ou não pelo uso e posse delas. O conflito 

faz parte da questão agrária, cuja problemática é gerada, preponderantemente, pelos 

latifúndios, rural privado e público improdutivos, ligado este, visceralmente, às terras 

devolutas. Que o Piauí era para ser hoje uma economia forte no setor agropecuário, como 

foi no final do século XVIII e durante o século XIX, mas como ocorreu na antiga Roma, 

foi engolido pelo latifúndio improdutivo. Demais disso, Direito Agrário, como disciplina 

obrigatória em quase todos os cursos de direito do Brasil, em nosso Piauí é apenas 



       

facultativa e pode deixar de existir, se uma providência mais séria não for tomada nesse 

sentido.  

 

 O Capítulo V estudará, inicialmente, o usucapião em sentido genérico, contando 

um pouco de sua história no espaço e no tempo, principalmente em Roma antiga onde já o 

previa a Lei das XII Tábuas como modo de aquisição da propriedade móvel e imóvel, sob 

a forma de usucapião extraordinário e ordinário, com a prescrição de um ano para o 

primeiro e dois anos para o segundo. Virá que no Brasil estas formas aquisitivas foram 

recepcionadas pelo Código Civil de 1916 e agora pelo novo Código Civil de 2002, com 

vigência a partir de 11.01.2003. E que o Usucapião Especial Rural ou Pro labore, apesar 

de não regulamentado pelo revogado Código de 1916, foi introduzido em leis e depois nas 

Constituições brasileiras desde o início do Império até nossos dias.    

  

 Lembra, contudo, que o usucapião especial rural constitucional ou pro labore foi 

utilizado, com êxito, pelo posseiro ou ocupante, como medida administrativa ou judicial, 

para adquirir área rural dos domínios público (terra devoluta) ou do domínio privado 

(terra particular) até a entrada em vigor da Constituição de 1988. Esta Constituição aboliu 

o usucapião especial constitucional ou pro labore sobre os imóveis públicos. Há corrente 

contrária alegando que houve um retrocesso e a favor do dispositivo Constitucional. A 

dissertação trata deste assunto (usucapião especial) com mais profundidade para 

demonstrar, jurídica, cientificamente e na prática, que apesar de revogado pela atual 

Constituição, ele existe de fato no meio rural, ao lado de outras medidas como forma 

aquisitiva da propriedade devoluta, para tornar mais ágil a reforma e o desenvolvimento 

agrários no País.  

 

O trabalho defende a continuidade do usucapião especial rural individual sobre 

terras particulares e devolutas no ordenamento jurídico positivo. Sugere, outrossim, a 

criação do usucapião especial rural coletivo à semelhança do já existente no meio urbano, 

como modo de aquisição, por vários ocupantes ou posseiros, de áreas rurais, privadas ou 

devolutas, contínuas, cuja soma ultrapasse cinqüenta hectares ou o módulo rural, mas 

reduzida proporcionalmente àqueles limites. Estas medidas são perfeitamente 

justificáveis, na filosofia e no direito, porque procuram assegurar ao trabalhador rural 

aquelas necessidades básicas de preservação da vida, que alguém já chamou de teto vital 



       

mínimo, e, que, normalmente, correspondem à alimentação, à moradia e ao trabalho, as 

quais, embora, morosamente, já estão sendo concedidas ao trabalhador urbano.  

  

O trabalho prossegue com uma conclusão no Capítulo VI, subdividido em itens de 

conclusões parciais sobre cada um dos assuntos articulados no corpo da dissertação.  

 

Informa que a propriedade, apesar de individualista e exclusivista, sofreu 

modificações ditadas pelo princípio da justiça social para se ajustar às transformações 

exigidas pela humanidade e pautadas no dever de solidariedade humana. No Brasil, a 

propriedade exerce uma função social, mas a pequena, a média e a propriedade rural 

produtiva não estão sujeitas à desapropriação por interesse social, para fins de reforma. 

Em geral, é garantido o pleno direito de propriedade pela Constituição Federal e pelo 

novo Código Civil brasileiro, tanto é que, na Constituição, desfruta de igual posição  com 

o direito à vida, à liberdade , à igualdade e  à segurança1.  

 

As terras devolutas são um instituto genuinamente brasileiro prioritárias para a 

reforma agrária. Foram adquiridas pelo usucapião especial rural ou pro labore durante 

mais de cem anos, mas a Constituição de 1988, criando um retrocesso, o aboliu. Este 

trabalho, fortalecido pela doutrina, defende que o usucapião especial rural de terras 

devolutas deve ser reintegrado ao direito positivo brasileiro, porque representa um dos 

modos mais ágeis e seguros de aquisição de área rural de até cinqüenta hectares ou 

correspondente ao módulo pelo seu possuidor ou ocupante, o qual deve ser estendido 

também a áreas maiores e contínuas possuídas por vários possuidores. O usucapião assim 

concebido deverá denominar-se usucapião especial rural coletivo rural à semelhança do 

usucapião especial urbano coletivo já existente no meio urbano, regido este pelo Estatuto 

da Cidade.  

 

Dúvida não há, também, sobre que a solução do problema do campo passa 

necessariamente por sua discussão e participação na cidade. Hoje mais do que antes, 

cidade e campo formam um todo só, diverso e contraditório, porém uno e indivisível2. 

 

                                                 
1 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 (...)”. 
2 OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. A geografia das lutas no campo. São Paulo: Editora Contexto, 2001, p. 
128. 



       

Virá também a desapropriação, a demarcação, a discriminação e a divisão como 

formas e processos de aquisição da propriedade pública e devoluta ou com esta 

relacionada, como maneira de facilitar o estudo, notadamente, das terras devolutas.  Que a 

ação discriminatória é privativa das terras públicas e devolutas, enquanto que as outras 

podem ser usadas, cumulativa ou individualmente, tanto pelo particular na Justiça 

estadual como na federal, quando se tratar de propriedade pública devoluta ou não. 

 

Quanto à problemática do latifúndio improdutivo e do conflito agrário, a hipótese 

a ser confirmada é destes resultantes: pobreza e a miséria no campo. Isto porque, não 

havendo produção não há a criação de moradia, emprego nem de renda. Conflito pela 

posse e uso da terra pela falta de distribuição ou a má distribuição das terras do domínio 

público e privado. No Piauí esse problema é sério e demanda solução urgente, 

principalmente, porque o Estado detém mais de sete milhões e trezentos mil hectares de 

terras devolutas (sete milhões de hectares) e públicas patrimoniais (trezentos mil 

hectares). Números esses que convertem essa unidade federativa no maior latifundiário de 

terras rurais, sujeitas à reforma agrária dentro de seu próprio território. 

 

O Capítulo V, da dissertação trata, no geral, do usucapião, mas, especificamente, 

defende a hipótese de que o usucapião especial rural ou pro labore, também, chamado 

constitucional, apesar de abolido pela Constituição de 1988, deve ser restaurado como 

modo adequado e ágil de aquisição de terras devolutas pelo particular, quando este 

explore individualmente ou em regime de economia familiar, por mais de cinco anos 

contínuos e ininterruptos, tendo nele a sua moradia. 

 

 A pretensão do usucapião especial rural de terras devolutas deve ser justificada, 

primeiramente, porque constitui uma forma a mais de aquisição da propriedade para fins 

de reforma agrária ao lado das já existentes. Por outro lado, com a terra conquistada 

através do usucapião, o ocupante, agora proprietário, além de angariar um certo poder e 

dignidade, pode conseguir o chamado teto vital mínimo consistente no somatório da  

existência de alimentação farta e sadia, moradia e emprego (no caso a exploração regular 

do imóvel rural adquirido).  

 

 Sustenta-se, igualmente, a inclusão, no campo, do usucapião especial rural, 

coletivo ou pro labore, como modo de aquisição por particulares, ocupantes ou 



       

possuidores, de áreas rurais contínuas do domínio privado ou devoluto, superiores a 

cinqüenta hectares ou ao módulo rural, reduzidas aquelas a estes limites, após a divisão 

das áreas, proporcionalmente, pelo número de seus possuidores legitimados.  

  

 Um dos critérios de classificação da pesquisa se faz com base nos objetivos gerais. 

O objetivo geral do trabalho é, predominantemente, teórico, permitindo, nesse caso, 

flexibilidade na escolha. Assim, a pesquisa empregada enquadra-se no grupo das 

pesquisas descritivas, exigindo, para tanto, o método dogmático, cumulado com o 

levantamento bibliográfico relacionado com a doutrina nacional e estrangeira; não se 

podendo relegar a dedução e indução da pesquisa. O autor esforça-se para usar uma 

linguagem persuasiva, concisa e precisa. 

  

Preponderantemente, a pesquisa se ateve à consulta da bibliografia sobre a 

matéria. Entretanto, como o tema abordado dependeria da confirmação de dados 

estatísticos, além da bibliografia, colheu-se informações sobre o tamanho e ocupação das 

terras devolutas no Estado do Piauí, as quais foram confirmadas pelo Instituto de Terras 

do Piauí - INTERPI e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí - 

FETAG-PI, através de funcionários daquelas instituições.  

 

Neste trabalho, empregam-se aqui e acolá os formatos em negrito, em itálico e 

notas de rodapé. “O formato em negrito para enfatizar, para chamar atenção de 

determinadas expressões. O formato em itálico é reservado para palavras estrangeiras, 

título de obras referidas no texto, referência e termos específicos, enfim: para destacar 

sem enfatizar” 3. As notas de rodapé foram utilizadas seguidamente, independentemente 

da numeração dos capítulos. Nestas, como recomenda João Maurício Adeodato, “as obras 

são citadas por completo” 4, para ser evitado, o quanto possível, a consulta à bibliografia, 

no final do trabalho. No caso de repetição de obra do mesmo autor, recorre-se à expressão 

obra citada, abreviada em latim com a expressão op.cit. Se a referência se deu 

imediatamente anterior, utiliza-se o termo idem. 

   

 Pessoalmente, duas finalidades persuadiram o autor desta dissertação a abordar o 

tema das terras devolutas. A primeira foi o interesse em mostrar a grande contribuição 

                                                 
3 Cf. ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência.São 
Paulo: Saraiva, 1996, p.18. 
4 Cf. ADEODATO, João Maurício. Op.  cit., p.18. 



       

que elas prestariam, através de sua função social, se facultado a posseiros ou a ocupantes 

a sua aquisição por meio do usucapião especial ou pro labore. Em segundo lugar, moveu-

lhe a curiosidade científica, com a qual se pretende conferir brasílica primazia àquele 

instituto, dando maior destaque à sua importância e significado.  

 

 

                                                                                                                                                  
 



       

 

 

 

CAPÍTULO I: PROPRIEDADE 
 

1  CONCEITO DE PROPRIEDADE 

 

As terras devolutas quanto à sua natureza são espécies do domínio ou propriedade. 

São oriundas do uso, do uso irregular, ou, mesmo, do não uso da propriedade imobiliária 

rural no Brasil. Daí, a necessidade e conveniência de se incluir, também, neste estudo, 

alguma notícia da concepção e função da propriedade, porque a noção deste instituto, 

explicada por suas doutrinas, vai facilitar a explicação, também, da função social 

daquelas.  

 
“(...) Na linguagem, em sentido comum, propriedade, sem fugir ao 
sentido originário, é a condição em que se encontra a coisa, que 
pertence, em caráter próprio e exclusivo, a determinada pessoa. É, 
assim, a pertinência exclusiva da coisa, atribuída à pessoa. Nesta 
razão é que, extensivamente, aplica-se mesmo propriedade para 
designar a própria, ou o bem que pertence exclusivamente a alguém. 
Mas conceituada como instituição jurídica, é compreendida como o 
próprio direito exclusivo ou o poder absoluto e exclusivo que, em 
caráter permanente, se tem sobre a coisa que nos pertence”5. 

  

 O Código Civil francês, que serviu de base a várias outras legislações da época, 

definiu o direito de propriedade como o direito de gozar e de dispor das coisas da maneira 

mais absoluta, desde que delas não se faça uso proibido pelas leis e regulamentos. Com 

esse caráter absolutista do direito francês, o direito de propriedade foi definido pelo artigo 

524, do Código Civil brasileiro de 1916, agora revogado pelo novo Código Civil, que 

entrou em vigor em 11.02.2003, como sendo o poder de usar, gozar e dispor dos bens e de 

reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.  

 

 O Código Civil brasileiro não conceituou a propriedade, propriamente, mas o 

direito que lhe corresponde, porque, como foi visto atrás, a propriedade constitui a 

característica de alguma coisa ou é a própria coisa em si mesma. Suas características 

principais são: o caráter absoluto ou ilimitado e exclusivo, ressalvados os casos em que a 

                                                 
5 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 650. 



       

propriedade pode sofrer restrições para atender à sua função social, tal qual se contém na 

Constituição Federal6 e em lei infraconstitucional7. 

 

 Por sua vez, a propriedade se classifica em plena ou limitada. “É plena a 

propriedade, quando todos os seus direitos elementares se acham reunidos nos do 

proprietário; limitada, quando tem ônus real, ou é resolúvel ”8. 

 

 Os elementos constitutivos da propriedade plena são o jus utendi, fruendi et 

abutendi e se acham reunidos em favor de um único titular. Quando, entretanto, um 

desses atributos se desmembra dos demais, por força de um direito real, tem-se a 

propriedade limitada. Ou ainda enquanto não se cumprir a cláusula que a onera. Como 

exemplo de propriedade plena ou consolidada cita-se aquela em que o titular do domínio, 

uma vez remido o foro, reúne em seu poder o domínio direto e o útil.   

  

 Eis aí, pois, apenas algumas notícias sobre o conceito de propriedade. Nos itens 

seguintes, abordar-se-ão com mais profundidade a origem e formação da propriedade e 

sua função social, como temas mais importantes para justificar os objetivos da dissertação 

sobre terras devolutas.  

 

2  ORIGEM E FORMAÇÃO DA PROPRIEDADE NO MUNDO E NO 

BRASIL 

 

A origem e formação da propriedade são temas bastante controvertidos, tendo sido 

objeto de estudo e atualização de diversas teorias. Para uns, a propriedade mesmo 

primitivamente considerada estava condicionada ao interesse coletivo. Para outros, o 

direito de propriedade era simples curiosidade metafísica do homem. E, finalmente, para 

outros num estágio mais avançado da sociedade no tempo e no espaço, constituía um 

direito individual9. O direito de propriedade como categoria jurídica, plasmada no 

                                                 
6 Cf. Constituição Brasileira, arts. 5º , XXIII e 170, III.  
7 Estatuto da Terra (Lei nº 4504, de 30.11.1964), art. 12. 
8 Código Civil brasileiro de 1916, art. 525. 
9 Cf. PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A teoria da função social da propriedade rural e seus 
reflexos na acepção clássica de propriedade. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). A Questão agrária e a 
justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 90. 



       

convívio social, tem origem no fenômeno da apropriação, privada e coletiva e na 

distribuição dos bens10. 

 

A propriedade evoluiu lentamente em sua história. Inicialmente, mais ou menos no 

Período Paleolítico Superior da Pedra Lascada, o homem era nômade, vivendo em estado 

de natureza, ou seja, dos produtos naturais que esta oferecia, como a caça, a pesca e dos 

frutos silvestres, deslocando-se periodicamente de um lugar para outro, à procura de 

alimentos, à medida que estes escasseavam. Por isso, embora conhecessem bem a terra 

em que habitavam e extraiam os frutos de sua subsistência, desconheciam inteiramente o 

significado do que seria a propriedade, dada a instabilidade do homem primitivo. 

Entretanto, para sua defesa, os homens da pedra lascada organizavam-se no clã.  

 

Somente quando o homem passou a ter uma vida sedentária, com o 

desenvolvimento da atividade agrícola, surgiu a propriedade coletiva, em que a terra 

pertencia a toda comunidade, cujos produtos cultivados eram repartidos entre a tribo toda. 

Depois, o cultivo da terra passou a ser feito entre grupos de família, surgindo a 

propriedade familiar, que trouxe uma separação entre a propriedade coletiva (pertencente 

ao grupo ou tribo) e a propriedade particular ou privada (pertencente à família). Por esse 

tempo, o titular da propriedade particular era, ainda, a gens ou a família e não a pessoa 

física 11. 

 

Pode-se assegurar, pois, que a propriedade privada foi conhecida de todos os 

povos da antiguidade clássica, ou seja, dos hebreus, egípcios, assírios, gregos e romanos. 

Os gregos associaram a propriedade à família. O direito de propriedade entre os romanos 

correspondeu a um período de mais ou menos dez séculos de evolução. 

 

Aristóteles dizia que a propriedade não deve ser comum como querem alguns 

escritores. Mas que o território seja dividido em duas partes, sendo uma propriedade 

comum e outra que pertença aos particulares. A fração da parte comum é destinada à 

adoração aos deuses e para os gastos com o banquete público; a fração da parte destinada 

                                                 
10 RIOS, Roger Raupp. Função social da propriedade e desapropriação para fins de reforma agrária. 
In: PAUSEN, Leandro (org.). Desapropriação e reforma agrária. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, 
p.16.  
11 Cf. PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A teoria da função social da propriedade rural e seus 
reflexos na acepção clássica de propriedade. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). A Questão agrária e a 
justiça. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2000, p. 91. 



       

aos particulares, para a vizinhança da fronteira e para a da cidade, para que a separação 

dos terrenos de cada indivíduo reúna todos os cidadão a uma e outra posição12 

 

Sobre a propriedade na antiguidade, Max Weber supôs que o solo antes de mais 

nada poderia ter sido considerado um lugar de trabalho, baseado, inicialmente no trabalho 

feminino; uma  propriedade dos homens, conseguida e obtida com a espada,  uma vez que 

pessoa sem arma como era a mulher, de maneira alguma, poderia conseguir. Sempre 

ocorreu que a terra foi ganha por uma comunidade mediante desmatamento comum, isto 

é, por trabalho masculino. Neste caso não tolera que as terras passem por herança a filhos, 

que não participem dos deveres da associação, ou, finalmente, que a terra pode ser o 

resultado de posse de uma comunidade especial com caráter de quartel, constituída por 

um grupo materno, conduzindo a uma posição relativamente autônoma da mãe e dona de 

casa, tal como nos é exemplificado por Esparta 13. 

 

Demais disso, as invasões de um modo geral, na Ásia ou na Europa, na 

antiguidade até agora, tiveram por objetivo fundamental a posse e a propriedade da terra.  

 

A propriedade da terra no Brasil teve como marco inicial o Tratado de 

Tordesilhas, de 07.06.1494, firmado entre D. João, rei de Portugal, e D. Fernando e 

Isabel, reis de Espanha, homologado por bula papal e que pacificou as reivindicações 

entre os dois reinos. O tratado consistia numa linha imaginária, que partindo do Ártico em 

direção ao Antártico, dividia as terras a descobrir entre Espanha e Portugal. As terras que 

ficassem à esquerda passariam a pertencer à Espanha e as que ficassem à direita 

passariam ao domínio de Portugal.  Formou-se aí a propriedade no Brasil e o embrião do 

direito pertinente em terras depois pertencentes ao Brasil14. 

 

Recorde-se que, mesmo antes da independência do Brasil, todo o patrimônio 

fundiário, constituído pela propriedade territorial rural, pertencia à Coroa Portuguesa15. 

Durante o Governo Regencial e o Império, as terras devolutas pertenciam somente à 

União. No Piauí, passaram a pertencer à União até mesmo  as antigas Fazendas de terras 

                                                 
12 ARISTÓTELES. Política. [Trad. Torrieri Guimarães]. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001, p. 135-
136. 
13 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. [Trad. Regis 
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa]. V. 1. 4ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 254. 
14 BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito agrário. v. 1. 4ª ed. Porto alegre: Livraria do 
Advogado, 2002, p. 47. 
15 CAMINHA, João Borges. Um Exemplo às Novas Gerações. Teresina: Gráfica da UFIPI, 1996, p. 15. 



       

compostas de pastagens, de gado de toda espécie e fábrica de laticínio16, de propriedade 

dos Jesuítas, confiscadas quando da expulsão destes, na segunda metade do século XVII 

pelo Governo Português de sua Majestade, D. José I de Portugal, por ato de seu ministro, 

o Marquês de Pombal17, depois Conde de Oeiras. Ditas fazendas, com o confisco, 

passaram a pertencer à Coroa Portuguesa e depois ao Império, até à proclamação da 

República, em 1889. Na Colônia e no Império, as Províncias eram uma espécie de 

Departamento da Coroa Imperial, sem autonomia política. Com a República, as antigas 

Províncias foram elevadas à categoria de Estados-membros, dotados de autonomia 

politico-administrativa e de território delimitado.  

 

Com a transformação das antigas Províncias em Estados-membros, estes 

adquiriram as terras devolutas situadas dentro de seus territórios, na forma do artigo 64, 

da primeira Constituição Republicana de 1891, exceto as terras devolutas situadas na 

faixa de fronteira, criada esta pela Lei nº 601, de 1850, que passaram do domínio da 

União18 .  

 

Desse modo, a Lei nº 601, de 18.09.1850, continuou em vigor, exclusivamente, 

para as terras do domínio da União, uma vez que os Estados passaram a disciplinar o 

regime da posse e uso de suas terras, através de leis próprias, denominadas até hoje de 

“Leis de Terras”. Inicialmente, os Estados-membros adotaram para o regramento de suas 

terras devolutas a referida Lei nº 601 de 18.09.1850 e seu regulamento, o Decreto nº 

1.318, de 30. 01.1854, especialmente sobre o conceito de terras devolutas.  

 

Na antiguidade clássica, Aristóteles esboçou as primeiras idéias relativas à função 

social da propriedade. Platão, em A República defendeu uma forma de organização 

comunista para a propriedade, em que os bens de uma sociedade pertenciam a todos os 

membros dessa sociedade, a qual foi contestada na Política de Aristóteles, sob a alegação 

de que os bens existiam para a satisfação das necessidades dos homens. Para Aristóteles, 

a maneira mais eficaz de assegurar a destinação social dos bens é através da apropriação 

pessoal da coisa. Para ele era preferível que os bens pertencessem aos particulares, que os 

usariam de maneira a satisfazer às necessidades da comunidade, ou seja, os homens têm o 

                                                 
16 Conforme constatamos, pessoalmente, no Município Piauiense de Campinas do Piauí, distante uns 90 
quilômetros da cidade de Oeiras, antiga Capital do Piauí. 
17 Trata-se de Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, Marquês de Pombal (Cf. LELLO. 
Dicionário Prático Ilustrado. Porto - Portugal: Lello & Irmãos Editores, 1988,  p. 1872).  
18 LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 337. 



       

direito de usar os bens, não só para a sua própria manutenção como para satisfazer à 

coletividade19. 

 

Embora, o exercício do direito de propriedade na antiga Roma se relacionasse, de 

certo modo, com as exigências do bem comum, a verdade é que a organização da família, 

de índole individualista e religiosa influenciou decididamente, a partir, de então na 

instituição da propriedade. A família organizada sob o poder do pater família tinha direito 

de vida e de morte sobre esposa, filhos, escravos e funcionava como um pequeno estado.  

 

 Essas características da família romana foram transmitidas, paulatinamente, ao 

novo tipo de propriedade que ia surgindo, impregnada de exclusividade e individualismo.  

“No Direito Romano a propriedade principia com um extremado individualismo, sendo 

exercida através de três  jus: o direito de usar, de fruir e de abusar da coisa (jus utendi, jus 

fruendi, jus abutendi). Aponta-se como elementos de exclusividade e perpetuidade tão 

consistentes que muitos autores lhes atribuem um caráter absoluto” 20. 

 

Todavia, aquele direito de propriedade exclusivista e perpétuo sofreu grandes 

transformações no longo período em que vigorou o Direito Romano. Essas 

transformações vieram se juntar a outras tantas advindas do Direito canônico e 

costumeiro, as quais contribuíram para amenizar o caráter individualista da propriedade, 

de modo que estava mais social na época do imperador Justiniano. 

 

“Com o Edito de Caracala, do ano de 212 da nossa era, que concedeu 
a cidadania a todos os habitantes do império, exceto aos peregrinos 
deditícios, houve um fortalecimento do poder Estatal, atrofiando os 
poderes do pater família e reduzindo, desse modo, o direito de 
propriedade. Finalmente, com Justiniano, extinguem-se os diversos 
tipos de propriedade, ocorrendo então a unificação da propriedade, 
que, no entanto, manteve o seu caráter exclusivista. Com a invasão 
dos bárbaros, cai o Império Romano do Ocidente, nascendo, da 
mescla das culturas bárbara e romana, um novo regime de 
propriedade” 21.   

 

Algumas teorias procuraram solucionar ou amenizar o sistema perverso do regime 

patrimonial mediante a introdução de algumas doutrinas sobre a função social da 

                                                 
19 Cf. PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A teoria da função social da propriedade rural e seus 
reflexos na acepção clássica de propriedade. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). A Questão agrária e a 
justiça. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2000, p. 93-94. 
20 PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues, op. cit. P. 93. 
21 PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues, op. cit. P. 93-94. 



       

propriedade. Por exemplo, a formulada por Santo Tomás de Aquino, para quem a 

propriedade dos bens deve favorecer o bem comum de todos, quando afirmou em sua 

Summa theológica que “quanto ao nosso direito de usar as coisas é preciso que as 

consideremos como bens da coletividade, de tal forma que as devemos utilizar para suprir 

as necessidades dos outros” 22.  

 

De acordo, ainda com a doutrina de Santo Tomás de Aquino, o conceito de 

propriedade privada resultou de um direito natural, a ser visto em três planos distintos, 

segundo uma ordem de valores. Num primeiro plano, o homem, em razão de sua natureza 

específica (animal racional) tem um direito natural ao apossamento dos bens materiais. 

Considera que esta exigência é de tal ordem fundamental para a própria sobrevivência da 

criatura humana, que se pode dizer que ela constitui um direito natural23.  

 

Naquele primeiro plano foi destacado apenas o dever de previdência inerente aos 

animais em geral. Todavia, o homem não deve pensar apenas na sobrevivência imediata, 

como acontece com os irracionais, corre-lhe o dever de previdência, ou seja, pensar 

também no amanhã. Por isso, num segundo plano, Santo Tomás de Aquino aborda o 

problema da apropriação dos bens, de que resulta, em última análise, no direito de 

propriedade propriamente dito24.  

 

O homem, para ser verdadeiramente livre, precisa estar ao abrigo das surpresas 

econômicas. Precisa ter, atrás de si, garantindo-lhe o exercício da liberdade, reservas 

econômicas sólidas ou uma ordem social que lhe assegure a subsistência sem perda de 

dignidade. Finalmente, num terceiro plano, a doutrina tomista permite o condicionamento 

da propriedade ao momento histórico da cada povo, desde que não se chegue ao extremo 

de negá-la25.  

 

Mais recentemente, o pensamento de Santo Tomás de Aquino foi reforçado pelas 

Encíclicas Rerum Novarum, do Papa Leão XIII e Mater et Magister, do Papa João 

                                                 
22 PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A teoria da função social da propriedade rural e seus reflexos 
na acepção clássica de propriedade. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). A Questão agrária e a justiça. 
São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2000,  p.95. 
23 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p.5. 
24 BORGES, Paulo Tormim, op. cit., p.5 
25 BORGES, Paulo Torminn. op. cit. p.5. 



       

XXIII26. Pontifica também esse entendimento a Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano, ocorrida em Medelin, na Colômbia, em 1968 e depois em Puebla, no México, 

de cunho regional, para a América Latina, para quem o direito à propriedade privada está 

subordinado ao direito, ao uso comum, subordinado à destinação universal dos bens27. 

Esses documentos da igreja católica reafirmam a autenticidade cristã do direito de 

propriedade privada.   

 

Do enunciado do Papa Leão XIII, manifestado através de sua Encíclica Rerum 

Novarum, afere-se que é justo que o trabalhador possa adquirir bens com a redução dos 

gastos de sua manutenção resultante do seu salário e sustenta, como exemplo, que um 

campo se equipara, também, ao salário para fins de garantia e proteção pelo público. 

 

Tudo faz crer que aí está a justificação filosófica da propriedade familiar, ou 

pequena propriedade, inserida na Constituição28 como um direito individual.   

 

Evidentemente que a doutrina tomista nunca chegou a negar o direito de 

propriedade, ao contrário indica os meios como fortalecê-lo quando o condiciona ao 

exercício da função social. “No Estado liberal clássico a propriedade aparece como um 

direito absoluto e exclusivo, no sentido de que exclui toda a sociedade, isto é, todos os 

não proprietários de qualquer participação em seu exercício. Esta configuração do direito 

de propriedade é devida a dois fatores: primeiro, é uma resposta do capitalismo, como 

dissemos, à estruturação da propriedade no sistema feudal, que, como sabemos, estava 

                                                 
26 Sobre a propriedade privada, assim se manifesta Leão XIII, na sua Rerum Novarum: “A razão intrínseca 
do trabalho empreendido por quem quer que exerça uma arte lucrativa, o fim imediato que se propõe o 
trabalhador é conquistar bens que terá como coisa sua e que lhe pertença. Porque, se à disposição de 
outrem, põe forças e indústrias, evidentemente não o faz senão para ter com que proveja a sua manutenção, 
às necessidades da vida, e do seu trabalho, espera, não só o direito ao salário, mas, ainda, o direito estrito e 
rigoroso de usar dele como lhe parecer. Se, pois, reduzindo as suas despesas, lograr fazer algumas 
economias, e se, para assegurar a conservação delas, as empregou, por exemplo, comprando um campo, mui 
claramente se patenteia que esse campo outra coisa não é senão o salário transformado, e o terreno assim 
adquirido, será sua propriedade pela mesma razão que a própria remuneração de seu trabalho. A terra, sem 
dúvida, fornece ao homem com abundância as riquezas necessárias à conservação da vida, e mais ainda ao 
seu aperfeiçoamento, mas não poderia fazer por si mesmo sem cultivo e sem os cuidados do homem” 
(LEÃO XIII. Rerum Novarum. 1891, citado in: MONTEIRO,  Francisco Brasil. Encíclica Rerum 
Novarum: 90º Aniversário de sua promulgação. Belém: Mitograph Editora Ltda., 1981,  p. 10-11).     
27 Cf. CAMINHA, João Borges. O Direito Agrário e a Constituição - II. Jornal do Advogado, nº 96. 
Teresina: OAB-PI, nov./dez., 1990, p. 10. 
28 BRASIL. Constituição Federal, art. 5º. XXVI. 



       

vinculada aos senhores feudais, o que impedia sua livre exploração pela burguesia 

ascendente”29. 

O caráter de exclusividade não repercute junto às classes populares como se estas 

estivessem condenadas e constituíssem uma casta inferior, sem qualquer possibilidade de 

trabalhar à terra ou mesmo de adquirir a sua propriedade. Todavia essa situação tornou-se 

intolerável pelo favoritismo do sistema, que se aburguesando, dificultou o acesso normal 

do homem de pouca renda ou sem ela aos frutos da propriedade rural.  

 

Apesar de a terra continuar barata, mas o homem é tão pobre que nem assim a 

poderia adquirir. Por outro lado, no Brasil, por exemplo, ainda que dono se tornasse da 

terra, os produtos dela auferidos não são compensadores pela falta de mercado 

competitivo. Os preços são aviltantes e, por isso, os próprios trabalhadores sem terra, 

mesmo os vocacionados para a agricultura, desinteressariam por sua aquisição, preferindo 

às vezes prestar serviços nas propriedades dos outros como diaristas ou empreiteiros. Nas 

condições de hoje, somente se poderá criar interesse pela aquisição da propriedade rural 

pelo trabalhador se o poder público oferecer recursos, técnicas, preços mínimos 

compensadores e mercados para colocação dos produtos agropecuários colhidos. Fora 

disso, não há como o trabalhador se aventurar na exploração agrária aqui no Brasil, uma 

vez que continuará cada vez mais pobre e sem dignidade econômico-financeira.  

 

Sobre a propriedade na Constituição, o Professor Titular da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Ceará, Dr. José de Albuquerque Rocha, em seu trabalho 

intitulado Função Social da Propriedade e Judiciário, sustenta que a “Constituição 

garante a propriedade privada sob um duplo aspecto: como instituição e como direito 

subjetivo. A propriedade privada, enquanto instituição, está garantida nos artigos 5º, XXII 

e 170, II e o direito subjetivo de propriedade com sua função social, nos artigos 5º, XXIII 

e 170, III”.   

 

No Caput do artigo 5º, como foi dito linhas atrás, a Constituição sobreleva o 

princípio fundamental da propriedade ao mesmo nível de outros como o direito à vida, 

cuja inviolabilidade é garantida, inclusive pelo Inciso XXII, do mesmo artigo 5º, como se 

não bastasse a segurança conferida pelo seu Caput. 

                                                 
29 ROCHA, José de Albuquerque. Função social da propriedade e o judiciário.  Lido no original digitado. 
Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1999,  p. 23.  
 



       

 

O Inciso XXIII, do aludido artigo 5º, dispõe que “a propriedade atenderá a sua 

função social”. No artigo 170, do Capítulo I, do Título VII, da Ordem Econômica e 

Financeira, a propriedade privada e sua função social destacam-se como princípios gerais 

da atividade econômica e assumem a importante função de assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social.  

 

Por falar em função social da propriedade, surge em mente a seguinte indagação. 

Será que qualquer propriedade exerce uma função social ou esta é privilégio dos bens de 

produção? 

 

A propriedade na Constituição é tida como um direito individual, em tudo 

semelhante e igual ao direito à vida, à liberdade e à segurança. Há uma evidente 

contradição entre o conceito de propriedade fornecido pela filosofia e a natureza jurídica 

dos direitos individuais na Constituição. Estes são reconhecidos como aqueles direitos 

que conferem aos seus titulares uma certa autonomia, independência e da liberdade de 

iniciativa diante dos demais membros da sociedade. Em geral, trata-se de uma proteção 

conferida ao homem concebido, na sua individualidade, não se incluindo aí o direito de 

propriedade. Esta só teria sentido de ser protegida como direito individual implícito, 

portanto se e enquanto utilizada como garantia da sobrevivência da pessoa humana. Como 

tal, a proteção à propriedade, enquanto direito individual, decorre do direito à vida e em 

conseqüência, exclusivamente até o limite em que o bem a ela é necessário. A conclusão, 

pois, é no sentido de que no capítulo das garantias dos direitos individuais, da 

Constituição Federal, não cabe a inclusão da propriedade, em sentido amplo, sem 

considerar a sua finalidade. A propriedade, juridicamente reconhecida como em direito 

individual, é a propriedade familiar, não pelo seu valor em si, mas por ser indispensável 

à sobrevivência do trabalhador e sua família30. 

 

No mesmo sentido se alinha o jurista Fábio Konder Comparato ao sustentar que: 

 

“Parte-se do princípio de que a propriedade existe para satisfação dos 
interesses do próprio titular. Como tal, ela é, sem dúvida, uma das 
garantias de proteção à dignidade da pessoa humana, desde que 
limitada aos bens indispensáveis à realização dessa finalidade. A 

                                                 
30 RIBEIRO, Nelson de F. Caminhada e esperança da reforma agrária: a questão da terra na 
Constituinte. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987, p. 170. 



       

propriedade, enquanto garantia de proteção à pessoa humana não 
pode ser suprimida ou sacrificada aos interesses sociais porque a 
dignidade da pessoa humana é o primeiro e mais fundamental valor 
social”31.  

 

 Fora desta contextualidade filosófica, a propriedade é um direito econômico que 

se insere na ordem econômica-constitucional como expressão de liberdade de iniciativa e 

da livre concorrência que permitem, aos membros da sociedade, se organizarem para 

implantação de empreendimentos econômicos. O exercício desse direito econômico volta-

se para o desenvolvimento nacional e subordina-se à justiça social. Portanto, a 

propriedade rural, mesmo quando não é indispensável à sobrevivência do trabalhador e 

sua família, merece a proteção do poder público, sempre que, por sua utilização, possa ser 

reconhecida como a serviço do desenvolvimento nacional e da justiça social. A 

propriedade assim conceituada é aquela que com grande lucidez foi denominada pelo 

Estatuto da Terra como empresa rural e, atualmente, como propriedade produtiva, pelo 

art. 6º,  da Lei nº 8.629, de 25.02.1993. Ademais, Ihering32 defendeu que a posse e a 

propriedade andam de mãos dadas, compreendendo ambas no seu sentido econômico. 

Este autor sustenta que a posse e a propriedade andam de mãos dadas e que a utilização 

econômica da propriedade tem como condição a posse. A utilização econômica da 

propriedade consiste, de acordo com as diversas características das coisas, no uti, frui, 

consumere.33 

 

Dos enunciados da Constituição Federal de 1988 sobre propriedade, chega-se à 

conclusão de que seu conceito é amplo porque abrange todas as espécies de bens, sejam 

eles materiais ou imateriais, móveis ou imóveis, reais ou pessoais ou mesmo fungíveis ou 

não fungíveis. Materiais como os imóveis urbanos e rurais ou imateriais como a clientela, 

a honra e a dignidade. Ou seja, a Constituição trata da propriedade em toda a sua 

plenitude ou inteireza.  

 

A largueza desse conceito de propriedade, no Direito Constitucional brasileiro, é 

confirmada por renomados juristas nacionais, de ontem e de hoje, como Lafayete Ferreira, 

Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Francisco Campos, Pinto Ferreira e muitos outros. A 

                                                 
31 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil, uma Constituição para o desenvolvimento democrático. 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1986, p. 56. 
32 IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. [Trad. Pinto de Aguiar]. São Paulo: Edipro, 1999, 
p. 13.  
33 IHERING, Rudolf Von, op. cit., p. 13. 



       

Constituição de Weimar de 11.08.1919, também, consagrou conceito pleno de 

propriedade, para significar todos os direitos que formam o patrimônio das pessoas.  

 

A Constituição não disse qual a espécie de propriedade que deve atender sua 

função social. Pelo contrário dispõe, em sentido genérico, que a propriedade atenderá sua 

função social, ou seja, qualquer tipo de propriedade pode sofrer limitações para 

proporcionar o bem-estar social ou o bem comum dos cidadãos. É claro que as 

especificidades são tarefas da legislação infraconstitucional. “Só os bens de produção, e 

não os de consumo, podem ser submetidos à delimitação da função social, justamente, por 

serem aqueles, cujo uso, geralmente, afeta os interesses da comunidade” 34.  

 

Com efeito, o dinheiro é bem fungível ou de consumo por excelência, inobstante, 

poderá ser sujeito e objeto de uma finalidade social de grandes proporções. Assim, fica 

demonstrado que não só o bem de produção mas também alguns bens de consumo podem 

ser e objeto da função  social da propriedade. 

 

Monteiro35 lembra que o exercício do direito de propriedade entre os romanos era 

subordinado às exigências do bem comum e que a propriedade nos primórdios da 

civilização, começou por ser coletiva, transformando-se, porém, paulatinamente, em 

propriedade individual. Segundo esse consagrado autor, trata-se, contudo, de ponto 

obscuro na história do direito e sobre o qual ainda não se disse a última palavra. 

  

O regime de propriedade individual da agricultura dos germânicos encontrou 

terreno fértil ao se juntar com o regime sucessório e liberal dos romanos. De fato, do 

caldeamento entre as culturas bárbaras e romanas nasceu o sistema feudal de propriedade, 

que vigoraria até à Revolução Francesa de 1789. Com os resultados da introdução das 

técnicas e processos adequados pelos bárbaros na cultura, o dono do solo se fortalece, 

uma vez que todos os benefícios da terra vão parar em suas mãos.  

 

Consta que da evolução do patronato e colonato surge o novo modelo de produção 

feudal e o Estado se identifica com o soberano em que todo o seu patrimônio passa a ser 

uma extensão do poder pessoal do soberano, interpenetrando as noções de soberania e 

                                                 
34 ROCHA, José de Albuquerque. ROCHA, José de Albuquerque. Função social da propriedade e o 
judiciário.  Lido no original digitado. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1999, p. 23. 



       

propriedade. Dá-se a confusão entre o direito público e privado em que os poderes de 

soberania são exercidos pelo proprietário. Na época feudal, a propriedade perde o seu 

caráter exclusivista, porque o seu domínio se reparte em domínio eminente (Estado), 

domínio direto (senhor) e domínio útil (vassalo)36. 

 

Saliente-se que apesar do desmembramento da propriedade no domínio eminente, 

direto e útil, o poder político ainda se manteve ligado a ela, pois, que ocorreu nesse 

período apenas uma fragmentação do poder político, sendo por isso chamada idade 

patrimonial. Ou seja, continuou com o seu caráter exclusivista, embora um tanto 

amenizado. 

 

Com o feudalismo até à queda deste pela Revolução Francesa, somente a nobreza 

e o clero tinham acesso à propriedade territorial rural, sendo vedada ao comerciante e às 

classes populares em geral. O Estado era absoluto e, como foi dito, linhas atrás, o poder 

pessoal do soberano se confundia com ele (Estado).    

 

Com a Revolução Francesa e conseqüente implantação do Estado liberal ou 

clássico, os antigos comerciantes ou burgueses tiveram realmente acesso à propriedade da 

terra, fortalecendo-se de maneira vertiginosa, quer econômica ou politicamente, enquanto 

que as classes populares continuaram excluídas do processo até os dias de hoje. 

 

 A concepção individualista da propriedade romana foi formulada pelo Código 

Francês ao consagrar a doutrina liberal burguesa e consolidar a propriedade como um 

direito pessoal, ilimitado e absoluto, o qual influenciou vários códigos do mundo, como o 

espanhol, o português e o brasileiro de 1916. Apesar disso, o Código francês fazia uma 

ressalva no sentido de que a propriedade, apesar de absoluta, não poderia ir de encontro 

ao bem comum.  

 

O direito de propriedade introduzido no Código Civil brasileiro de 1916 é sem 

dúvida tão individualista e exclusivista quanto a versão francesa desse mesmo direito, ou 

até mais, porque  não fez qualquer exceção. Seu artigo 524 dispôs que é assegurado ao 

                                                                                                                                                  
35 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: Direito das coisas. V. 3. 36ª  ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p.79. 
36 Cf. PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A teoria da função social da propriedade rural e seus 
reflexos na acepção clássica de propriedade. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). A Questão agrária e a 
justiça. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2000, p. 94. 



       

proprietário o direito de usar, gozar e dispor dos bens e de reavê-los do poder de quem 

quer que injustamente os possua. Como as Ordenações Afonsinas, Manuelinas, Filipinas, 

a Constituição do Império e a primeira da Velha República, o nosso velho Código não fez 

qualquer exceção quanto ao bem comum do povo ou ao interesse social, como fizeram as 

Constituições e legislação infraconstitucional posteriores quando trataram do direito de 

propriedade. 

 

O Novo Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406, de 10.06.2002)37 que entrou em 

vigor em 11.01.2003 dispõe no seu Caput e parágrafos 1º a 5º, do art. 1.128, que a 

propriedade dos bens fica condicionada ao cumprimento de sua função social. É sem 

dúvida requisito de alta importância acrescentado ao direito de propriedade referido no 

artigo 524 do revogado Código Civil de 1916, mas agora, não sob a forma de direito puro 

e simples, mas sim, de um dever ao proprietário, ou seja, condicionando a disposição da 

coisa à sua função social. Quer isso dizer, que o proprietário de um imóvel rural, por 

exemplo, agora para tê-lo por toda a sua vida em condições de dele dispor, deverá mantê-

lo produtivo, além de preservar o meio ambiente e os recursos naturais renováveis do 

solo.   

 

Constitui medida de alto alcance, sem dúvida, porque além de harmonizar o 

pensamento daquele Código com a Constituição Federal de 1988, irá facilitar sua 

interpretação pelo juiz e demais hermeneutas do direito, quando se tratar de matéria afeta 

ao direito de propriedade.   

 

Marx destaca que a causa das injustiças sociais é a propriedade privada, e por isso 

sugere a sua coletivização. Com base nesse ideário, ocorreu a revolução russa que 

implantou uma sociedade comunista mediante a apropriação de todos os bens de 

produção pelo Estado.  

 

Leon Duguit combateu ardorosamente o individualismo exacerbado decorrente do 

uso da propriedade e sustenta que a propriedade é por si mesma uma função social, ou 

seja, ela não exerce, mas ela é, realmente, uma função social. Essa teoria é contraposta 

pela doutrina tomista, que reafirma que a propriedade não é função social mas sim o 

exercício de uma função social em favor do bem comum. 

                                                 
37 Dispõe sobre a propriedade em geral nos arts. 1128 a 1368. 



       

 

Proudhon, por sua vez, formulou a teoria negativista contra a propriedade como 

direito natural, que diz ser um elo jurídico entre essa expressão filosófica e o Direito. Diz 

Proudhon que a propriedade é um roubo e, por isso, deveria ser extinta do ordenamento 

jurídico, como direito individual. Dizia que os detentores dos meios de produção se 

locupletam com o resultado do trabalho coletivo. Para esse autor, somente a posse seria 

justa e jurídica: 

 

“A posse individual é a condição da vida social; cinco mil anos de 
propriedade o demonstram: a propriedade é o suicídio da sociedade. 
Aposse está dentro do direito; e, só com essa alteração no princípio, 
mudareis tudo nas leis, o governo, a economia, as instituições: 
expulsareis o mal da terra” 38.  
 
“Na filosofia e no Direito, há outras teorias que justificam a 
propriedade. Considerando que a propriedade era resultante do 
trabalho do indivíduo, significava que, quem mais tinha era porque 
mais trabalhava. Essa idéia, no âmbito da filosofia, foi caracterizada 
como a Teoria da Especialização, que tem em Locke, Mac Culloche, 
Guyot e Rousseau seus mentores. A propriedade resulta do trabalho - 
o homem faz uso da coisa pela atividade laborativa, porque lhe 
incorpora seu esforço e sua personalidade” 39. 

 

Várias outras teorias, como a legalista, da ocupação e a personalista, procuram 

justificar a propriedade e o direito que lhe é inerente. Todavia, no presente trabalho 

interessa desenvolver, como já se fez, as doutrinas que dizem respeito à função social da 

propriedade.  

 

Muitos nações, após a implantação do Estado moderno ou liberal, procuraram 

inserir em suas Constituições os direitos humanos, sob o rótulo de direitos fundamentais 

ou individuais ou mesmo sociais. Um desses primeiros monumentos foi a Lei 

Fundamental da Alemanha, a denominada Constituição de Weimar, incluindo-se aí o 

direito de propriedade. 

 

Seguindo o exemplo da Constituição Alemã, diversos outros países adotaram 

também a inserção dos direitos humanos em suas Constituições. A brasileira dispôs sobre 

o direito de propriedade no seu art. 5º (Caput), ao lado do direito à vida, à igualdade e à 

                                                 
38 GODOY, Luciano de Souza. Direito agrário constitucional. 2.ed. São Paulo: Editora Atlas Ltda., 1999, 
p. 27. 
39 GODOY, Luciano de Souza. Op. cit., p. 27. 
  



       

segurança. Contudo, a propriedade continuou sendo um privilégio dos mais fortes e 

prestigiados do sistema. 

 

 O Código Civil brasileiro de 1916 nem o de 2002 conceituaram a propriedade, 

propriamente, mas o direito que lhe corresponde porque, como foi visto atrás, a 

propriedade constitui a característica de alguma coisa ou é a própria coisa em se mesma. 

Suas características principais são: o caráter absoluto ou ilimitado e exclusivo, 

ressalvados os casos em que a propriedade pode sofrer restrições para atender à sua 

função social, tal qual se contém na Constituição Federal40 e em lei infraconstitucional41. 

 

 Por sua vez, a propriedade se classifica em plena ou limitada. “É plena a 

propriedade, quando todos os seus direitos elementares se acham reunidos no do 

proprietário; limitada, quando tem ônus real, ou é resolúvel” 42. 

 

Baseada no direito natural, de início, de comunial, entre as antigas tribos hebraicas 

(Judá, Israel e Benjamim), gregas (dóricas, jônicas e eóleas) e em Roma, ligada ao Pater 

Familia, a propriedade se tornou individual, plena e exclusivista, na Grécia e na Roma 

Clássica. Esta situação exclusivista da propriedade forçou o surgimento de movimentos 

libertários, não só na Grécia, onde houve várias tentativas de fragmentação da terra 

(Platão, Licurgo, Agis IV, Solon), como em Roma (Licínio, Sêxtio, Irmãos Gracos e 

Catilina)43. 

 

Com o feudalismo, cujo nome já exprime a condição da dura realidade da terra, 

esta em nada se modificou. Pelo contrário, concentrou-se, ainda mais, nas mãos dos 

senhores feudais, que a detinham mediante poderes absolutos, como se fossem pequenos 

reinos, encravados em outros reinos ainda maiores e mais poderosos. 

 

Na Idade Moderna (Século XVII), com a Revolução Francesa (1789) e o 

surgimento do mercantilismo (movimento de transição), a propriedade adquiriu os seus 

principais contornos, que ainda hoje persistem. Todavia, a conquista do direito à 

liberdade, à livre iniciativa, além de outras, permitiram a discussão de teses tendentes à 

                                                 
40 Cf. Constituição Brasileira, arts. 5º, XXIII e 170, III.  
41 Estatuto da Terra (Lei nº 4504, de 30.11.1964), art. 12. 
42 Código Civil brasileiro, de 2002. 
43 FERREIRA, Antônio Pinto. Curso de direito agrário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.37-45 e 46-49. 



       

modificação do caráter exclusivista e absoluto da propriedade, de modo a torná-la mais 

humanizada e acessível ao povo, em geral.    

 

Apesar de a Constituição Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão tornarem-se paradigmas para outros países, pelo cunho democrático, de 

liberdade e igualdade, a propriedade continuou altamente individualista e exclusivista. 

Exemplo disso é a contradição verificada entre o dispositivo da Constituição e do Código 

Franceses. Enquanto a Constituição queria uma propriedade mais humanizada, permitindo 

até mesmo a desapropriação, o Código Civil francês, menosprezando aquela, estabeleceu 

que os poderes do proprietário eram exercidos da maneira mais absolutamente possível. O 

Código Civil do Brasil de 1916, em seu art. 524, foi tão insensível ou mais, ainda, do que 

o Código napoleônico, no que tange à modificação do direito de propriedade. 

 

3  FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
 

 Não obstante o caráter absolutista do direito de propriedade, as conquistas 

advindas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão permitiram o aparecimento 

de várias teorias visando à modificação e conseqüente democratização da propriedade 

territorial, dando-lhe um cunho mais social e humano. Assim, desenvolveram-se correntes 

doutrinárias, sobre a função social da propriedade, pugnando pela modificação desta, 

como a defendida por Leon Dugui e Santo Tomás D’aquino, para quem  a propriedade 

deve atender a uma função social. Ou seja, que o seu proprietário, além dos direitos de 

conservar, usar, gozar, dispor e reaver a coisa, tem o dever de dá a ela uma função 

própria, de que decorra o auferimento de benefícios que contribuam para o progresso 

social e econômico da humanidade. No caso da propriedade da terra, o seu titular deverá 

cultivá-la adequadamente, tornando-a produtiva, sob pena de sofrer restrição e 

intervenção do Poder Público, que pode ir da desapropriação por interesse social, para 

fins de reforma agrária, mediante indenização, até à sua perda total, em caso da 

exploração de atividade ilícita.  

 

 Os direitos à propriedade e à herança; a função social e a perda desses bens por 

causas justificadas de utilidade pública ou interesse social mediante a correspondente 



       

indenização são reconhecidos, por exemplo, nos números 1, 2 e 3, do art. 33, da 

Constituição Espanhola 44. 

 

 Por sua vez, o caput, do art. 128, da Constituição Espanhola45, subordina toda a 

riqueza do país, em suas distintas formas, seja qual for o seu titular ao interesse geral. 

Saliente-se que a riqueza de uma nação abrange não somente a propriedade dos bens 

móveis e imóveis, mas também quaisquer outros bens materiais ou imateriais. Na 

ocorrência de casos especiais, como de monopólio, oligopólio ou de quaisquer outros, 

prejudiciais à economia popular ou ao mercado, em geral, à semelhança do Brasil, a 

Espanha não só pode explorar atividade, para suprir o mercado, como pode intervir nas 

empresas quando assim o exija o interesse geral46.   

 

 Como se observa, no Brasil, a propriedade é garantida como princípio e como 

direito subjetivo individual mas sujeita à função social. Na Espanha está sujeita, também, 

à função social, mas é simplesmente um direito  comum igual a tantos outros, individuais 

ou  coletivos,  não se constituindo em  princípio fundamental.  

 

 Foi com o aval das doutrinas sociais, notadamente, da Igreja e de Duguit que o 

direito de propriedade (e o seu objeto, que é a propriedade) foi introduzido em nossa 

Constituição de 1988 (art. 5º, caput, XXIII, XXIV, XXVI e XXVII). Não obstante, a 

propriedade continua sendo substancialmente individual, uma vez que essa é a posição 

defendida pela doutrina dominante dos autores.     

 

Como visto, a propriedade no Brasil foi elevada à categoria de garantia, sendo 

considerada no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, em pé de igualdade com o 

direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. No título VII, da Ordem Econômica 

                                                 
44 Constituição da Espanha: Art. 33. 1. Se reconoce el derecho a la propriedad privada y a la herencia. 2. La 
función social de estos dertechos delimiará su contenido, de acuerdo com las leyes. 3. Nadie podrá ser 
privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de untilidad públcia ou interés social, meainte la 
correspondiente indemnización y de conformidad com lo dispoesto por las leyes (In: MARCIAL, Alberto 
Ballarín. Derecho agrário. Constitución española. Madrid: Ciencias Jurídicas, 1998, p.05).   
45 Constituição da Espanha: Art. 128. 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual furere su 
titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad 
económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios essenciales, especialmente 
en caso de monopolio y asimismo acordar la interevención de empresas cuando así lo exigiere el interés 
general (Cf. MARCIAL, Alberto Ballarín. Derecho agrário. Constittución Española. Madrid: Ciencias 
Jurídicas, 1998, p. 07). 
46 Assim é como reza o art. 128 da Constituição Espanhola, transcrito na nota antecedente.  



       

e Financeira, em seu artigo 170, II, a propriedade privada constitui princípio 

constitucional, ao lado de sua função social indicada esta no inciso III, do mesmo artigo.  

 

 Com sua glória e grandeza alcançadas em sua história, a propriedade se constituiu, 

sem dúvida, na mais eficiente fonte de riqueza dos povos e nações. Na Constituição 

Federal de 1988 foi condicionada ao cumprimento da função social (art.186), retratada 

esta no dever de seu titular explorar convenientemente, preservar e conservar os recursos 

naturais do solo e respeitar os direitos trabalhistas.     

  

A Constituição de 1988 cuidou de viabilizar a propriedade a valores inerentes à 

pessoa humana. O cumprimento isolado do fator produtividade econômica não garante a 

propriedade, se não forem atendidos os demais valores extra-patrimoniais que compõem a 

tábua axiológica  da Constituição. O latifúndio utilizado para fins especulativo, ainda que 

produtor de alguma riqueza estará descumprindo sua função social, por desrespeitar as 

situações jurídicas existenciais e sociais nas quais se insere. Não merecerá, portanto, a 

tutela jurídica que lhe seria inerente. Podendo ser desapropriado, por interesse social, para 

fins de reforma agrária47. 

 

 Durante muito tempo no mundo e no Brasil persistiu o pressuposto filosófico e 

político de que a propriedade tinha como única função satisfazer o seu proprietário, 

conferindo-lhe poder e prestígio. Com a Revolução Francesa, surgida com o propósito de 

modificar a estrutura feudal, apenas serviu para mudar a titularidade das figuras 

dominantes dos suseranos e do clero, substituídas que foram pelos novos ricos 

comerciantes e industriais.  A propriedade continuou individual e exclusivista no Código 

Civil francês e nos códigos da maioria dos outros países, por influência decisiva daquele, 

inclusive no Brasil, ao ser recepcionado pelo art. 524, do Código Civil do Brasil de 1916.  

  

Contudo, mesmo na Idade Média, no século XII, com Santo Tomás de Aquino, em 

sua Summa contra gentiles, surgia o embrião da função social da propriedade ao 

pontificar que cada coisa alcança sua colocação ótima quando é ordenada para o seu 

próprio fim. Sem respaldo, entretanto, por muitos anos essa teoria. 

  

                                                 
47 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. O papel do poder judiciário na eferivação da função 
social da propriedade. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). Questões agrárias. São Paulo: Editora 
Método, 2002, p. 127. 



       

Depois, Marx48, em “O Capital”, no ano de 1848, sustentou que a terra era um 

bem de produção, questionando, assim, a função individual da propriedade como única. 

Seguem-se-lhe, em 1850, Auguste Comte em “O Sistema de Política Positiva”; Leão XIII, 

com a encíclica Rerum Novarum; Pio XI, com sua Quadragesimo Anno de Pio XI e João 

XXIII, com a Mater et Magistra, continuando com o Papa João Paulo II, para quem a 

propriedade privada tem uma hipoteca social49.  

 Especificamente, no campo do direito, coube a Leon Duguit sustentar, em 

primeira mão, a função social da propriedade. Entretanto, a doutrina da função social da 

propriedade só se transformaria em principio com a Constituição Mexicana de 1917, 

quando o admitiu em seu art. 27, seguindo a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 

1919, declarando em seu art. 157, que a propriedade obriga e a do Chile, de 1925 (art.10).  

  

4  MODOS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

 Há vários modos de aquisição da propriedade, sendo os denominados originários e 

derivados os mais tradicionais. O novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002, 

Capítulo II, arts. 1.238 a 1.252) aponta o usucapião sob suas diversas espécies, o registro 

do título, acessão, aluvião e o alvéolo abandonado, todavia não incluiu nessa qualificação 

o denominado uti possidetis, tal qual usaram os antigos colonizadores de nossa Pátria.  

Interessa ao presente trabalho, o usucapião e uti possidetis, sendo aquele abordado no 

capítulo V, desta dissertação e este neste espaço. 

 

O denominado uti possidetis pode ser considerado modo originário de aquisição 

do domínio, uma vez que incide sobre res nullius, ou seja, sobre coisas que nunca 

pertenceram a ninguém, de que se valeram os antigos colonizadores da América, Ásia e 

Oceania, com a aprovação dos papas, através de suas bulas, para se apossarem das 

descobertas e conquistas. Pode ser tido como um meio de aquisição do território por quem 

primeiro dele se apossasse. Foi o caso, por exemplo, do Brasil, cujo território descoberto 

por Pedro Álvares Cabral, em 1500, foi imediatamente, declarado como propriedade da 

Coroa Portuguesa por aquele descobridor, cujo ato de posse foi por esse assinado, por 

Pero Vaz de Caminha e pelos demais integrantes das naus coloniais. 

                                                 
48 MARX, Karl. O capital: resumo dos três volumes por Julian Barchardt. [trad. Ronaldo Alves Schmidt]. 
7ª ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S/A, 1980. 
49 Cf. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito agrário. V. 1.  4ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
advogado Ltda, 2002, p. 42-43. 
  



       

  

Os limites das colônias de Portugal e de Espanha na América do Sul foram 

traçados por aqueles países, através do Tratado de Tordesilhas, de 07.06.149450, mesmo 

antes do descobrimento do Brasil. Por esse tratado, os limites dos dois países na América 

do sul estariam compreendidos entre uma linha que, partindo da ilha de Cabo Verde em 

direção ao mar (Atlântico) até onde completasse trezentos e setenta léguas e daí seguindo 

em direção ao antártico (Sul) até Laguna em Santa Catarina. Partindo desta linha do Norte 

para o Sul, as terras que ficassem à Oeste, ou à sua direita  pertenceriam à Espanha e as 

que ficassem a Leste ou à sua esquerda pertenceriam a Portugal, que formaria o território 

do Brasil do futuro. Ficou demonstrado posteriormente que, a cumprir o referido tratado 

em todas as suas cláusulas, o território da Colônia Portuguesa seria bem menor do que 

aquele apossado efetivamente pelos portugueses. Daí porque Portugal lutou e conseguiu 

anular o Tratado de Tordesilhas.  

   

 Todo o território constituído pelo Brasil, adquirido como res nullius em nome da 

Coroa Portuguesa, incorporou-se incontinente ao patrimônio público de Portugal. Daí 

poder-se afirmar que todas as terras do Brasil eram inicialmente de natureza pública e que 

as que constituem hoje o domínio privado passaram aos particulares, primitivamente, 

através do regime das sesmarias, posto em prática pelos donatários das Capitanias 

Hereditárias, por seus capitães mores e capitães generais e posteriormente pelos 

Governadores Gerais e até mesmo por governadores das antigas províncias.  

 

5  CLASSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE TERRITORIAL  E DOS BENS  

 

 O Código Civil brasileiro de 1.916, em seus artigos 43 a 69, ordenou os bens em 

grandes classes, a saber: a) os em si mesmo considerados, que são os imóveis e os móveis 

(arts. 43/46); b) reciprocamente considerados, compreendendo o principal, que existe 

sobre si, abstrata ou concretamente; c) os acessórios, que seguem o principal (arts. 58/64); 

d) em bens públicos e particulares (arts.65/66); e) finalmente o bem de família 

(arts.70/73)51. 

                                                 
50 Mapa apresentado por LACERDA, M. Linhares de. Tratado das terras do Brasil. V. I. Rio de Janeiro: 
Editora Alba Limitada, 1960, p. 24. 
51 O Novo Código Civil brasileiro classifica os bens no Livro II, num título único, nos seus arts.  79 a 102, 
ordenando-os, respectivamente, em bens considerados em si mesmos incluindo nesta classe os bens imóveis 
e os móveis, fungíveis e não fungíveis, em bens divisíveis, singulares e coletivos; e em bens reciprocamente 
considerados compreendendo o principal, acessório e as pertenças e finalmente em bens públicos, aqui 



       

 

 Aqui interessa, dentre as diferentes classes de bens  mencionadas, a classificação 

em imóveis e móveis. Com relação a esta, tem preferência os imóveis, e, em bens 

públicos e particulares, porque é a classificação que mais se adapta ao conceito de 

propriedade, de que se cuida aqui e acolá, ao longo deste trabalho.  

Como exemplo de bens imóveis citam-se o solo, com sua superfície e acessórios, o 

espaço aéreo e o subsolo, enquanto que tudo aquilo que pode ser deslocado de um lugar 

para outro, sem se destruir, chama-se móveis. Uns e outros poderão ser considerados 

imóveis ou móveis por força de lei. A classificação que interessa, mais de perto, ao 

presente trabalho é a dos bens em públicos e particulares. 

 

Os bens públicos, por sua vez, classificam-se em bens de Uso Comum do Povo, 

Especiais e Dominicais. Os primeiros abrangem os bens encontrados na natureza, como 

os mares, rios, lagos, as praias, e artificiais como as estradas, ruas e praças. Os segundos 

são os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou 

municipal, etc. Os últimos constituem o patrimônio de cada uma das unidades federais 

(União, Estado ou Município), como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas 

unidades. Todos os demais bens são particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem. 

 

Assim, o Código Civil brasileiro não incluiu textualmente as terras devolutas na 

classificação de bens públicos de uso comum do povo, especial ou dominical. Entretanto, 

a doutrina dominante considera que as terras devolutas pertencem à categoria dos bens 

dominicais. 

 

Duas outras categorias de bens são as que dizem respeito às coisas que estão fora 

do comércio e  ao bem de família. As terras devolutas, em geral, estão incluídas entre os 

bens negociáveis, isto é, podem ser alienadas e utilizadas na reforma agrária ou para 

outros fins úteis para produzir alimentos e serviços. O referido artigo 66 do Código Civil 

de 1916, revogado, foi omisso quanto às terras devolutas e aos terrenos de marinha52 . 

  

                                                                                                                                                  
incluídos os de uso comum do povo, os de uso especial, os dominicais e particulares. Considera como 
inalienáveis os bens comuns do povo e como alienáveis dominicais, observadas as exigências da lei. 
52 LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997,  p. 335. 
 



       

Em verdade, os bens dominicais ou são patrimoniais ou não-patrimoniais. Os 

bens patrimoniais e não-patrimonial podem ser públicos ou privados. Uns e outros são 

considerados patrimoniais se estiverem registrados em nome da pessoa física ou jurídica, 

de direito privado ou público, no Registro de Imóveis competente ou no Serviço do 

Patrimônio da União.   

 

Os bens não-patrimoniais são aqueles que não são conhecidos, não estão 

registrados em nome da União, dos Estados ou dos Municípios, quer no registro geral de 

Imóveis, quer nos registros dos órgãos competentes para a administração dos bens 

públicos, como, no caso da União Federal, os Departamentos do Patrimônio da União. 

 

Tanto o Código Civil de 1916 como o de 2002, este em vigor, foram omissos 

quanto às terras devolutas. Todavia, a doutrina inclui as terras devolutas na classe dos 

bens dominicais, que, como visto, fragmentam-se em patrimoniais e não-patrimoniais. 

Na subclasse dos bens não-patrimoniais sobrelevam-se as terras devolutas, 

consideradas, hoje, a razão de ser da existência ou origem e formação da propriedade 

privada territorial e, também boa parcela contribuiu para a formação da propriedade 

territorial pública, urbana e rural.  

 

 Evidentemente, que no ordenamento jurídico nacional há outros critérios de 

classificação da propriedade. Pode ser levado em consideração, por exemplo, o critério da 

natureza jurídica da pessoa que enfeixa o poder desse direito real.  Assim, se o seu dono é 

uma pessoa jurídica de direito público, têm-se aí uma propriedade pública e privada se 

pertencente ao domínio privado.    

 

 Igualmente, poder-se-á considerar o critério baseado na consecução de um teto 

vital mínimo de renda ou para fins de reforma agrária. Assim no Brasil, a Constituição 

Federal (arts. 5º, XXVI e 185, I, II e Parágrafo único), nesse particular, criou a 

denominada pequena, média propriedade rural e a propriedade produtiva, as quais foram 

reguladas pela Lei nº 8.629/93. O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) baseado nos 

princípios de justiça e função social da propriedade pública e privada, em geral, 

classificou, também, os imóveis rurais em propriedade familiar, minifúndio, latifúndio 

por extensão, latifúndio por exploração e empresa rural.        

 



       

 Ainda poderia se aventar a classificação da propriedade em plena e limitada. Plena 

quando reúne em torno de um só titular todos os poderes que lhe são inerentes, tais como 

o domínio útil e o domínio direto. E é limitada quando resolúvel. 

 

6 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DO DOMÍNIO 

PRIVADOPARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL. 

 

 No espaço, reduzido desta monografia, não é possível abordar todos os aspectos 

modificadores da propriedade, até atingir a desapropriação por interesse social, para fins 

de reforma. Por isso, apresentamos, apenas, ligeiramente, algumas modificações do citado 

instituto para amoldar-se às contingências atuais da humanidade, e, finalmente, o assunto 

pertinente à desapropriação por interesse social no direito positivo pátrio. 

    

6.1  EVOLUÇÃO E CONCEITO DA PROPRIEDADE PARA CORROBORAR 

O ENTENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO. 

 

Como é notório, a propriedade na Grécia e Roma antigas era coletiva ou comunial. 

Somente muito depois, tendo em vista os sucessivos conflitos, é que a propriedade, 

principalmente, a da terra, foi se modificando, adaptando lentamente às contingências de 

tempo e dos povos, passando a impregnar-se do caráter individual53. Por isso, mesmo, 

ainda, na passagem da Idade Antiga para a Idade Média (476-1.453), o direito de 

propriedade tornou-se individualista, absoluto, ilimitado e altamente exclusivista54. Foi, 

assim, principalmente, durante o feudalismo. Nesses períodos da história do direito e da 

propriedade apesar das lutas em Roma de plebeus (irmãos Gracos, Catilina e outros) 

contra patrícios, o regime da propriedade da terra pouco se modificou, face ao 

absolutismo que cercava a propriedade. Há quem afirme, porém, que os romanos antigos 

e medievos já usavam uma espécie de desapropriação da terra. 

 

 A Revolução Francesa de 1789, através de sua Declaração do Homem e do 

Cidadão, consagrou no texto desta, suas conquistas jurídicas, econômicas e sociais. Pelas 

conseqüências advindas daquela revolução, e do movimento de independência dos 

Estados Unidos, houve a queda do feudalismo, de que decorreu a modificação no estatuto 

                                                 
53 MONTEIRO. Washington de Barros. Curso de direito civil. 3º V. 36ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
79.  
54 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 2. 



       

da propriedade privada, tornando esta mais humano. A Constituição Francesa, vinda após 

aquela Revolução dispôs sobre a desapropriação, “que mandava pagar indenização pelo 

bem desapropriado”55. Entretanto, o Código francês, contrariando a própria Constituição, 

em seu artigo 544 conceituou uma propriedade, ainda, altamente individualista e 

exclusivista, dispondo que “la proprieté est le droit de jouir et disposer de choses, de 

lamaniére le plus absolue” 56, devendo respeito somente à lei.  

 

Este Código serviu de modelo para o ordenamento jurídico da maioria das Nações 

ocidentais independentes da época, como o português, o espanhol, o italiano, bem como 

para as Colônias da época, inclusive o Brasil. “A consolidação  do direito de propriedade 

foi uma conquista na área dos direitos individuais contra o absolutismo do Estado”57.  

 

Ainda hoje, defrontam-se duas correntes sobre os alicerces mal consolidados da 

propriedade. Uma, dominante, capitaneada pelo Ocidente, pretendendo que este direito, 

real por excelência, continue com seus caracteres individualistas e ilimitados, desde que 

com suas restrições e modificações, favoreça o bem comum da humanidade, através de 

sua função social. A outra corrente, liderada pelo marxismo, pretende a coletivização 

completa da propriedade da terra como bem de produção do domínio do Estado. Quanto 

ao deslinde do papel da propriedade e seu direito, no porvir, somente o futuro vai 

demonstrar.  

 

A verdade é que o direito de propriedade, liderado pelo Código Civil francês, 

apesar de amenizado do absolutismo, foi introduzido no Brasil, através do artigo 524 e 

seguintes do Código Civil brasileiro, de 1.916, dispondo que “o proprietário tem o direito 

de usar, gozar e dispor da coisa e de reaver do poder de quem quer que injustamente a 

possua”.  

 

 Evidentemente, que o direito de propriedade foi recepcionado, também, pelas 

Constituições do Império de 1824, da Velha República de 1890 e outras. Houve tímidas 

modificações, somente a partir da Constituição ditatorial de 1937. A de 1946 disse que a 

propriedade deve favorecer o bem comum, enquanto que as Constituições, a partir de 

                                                 
55 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 2. 
56 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Posse e propriedade. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2000, p. 213.     
57 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 2. 
 



       

1967, influenciadas pela teoria tomista, reforçada pelas Encíclicas Papais, introduziram 

em seus bojos a função social da propriedade, de caráter social, visando à justiça social no 

campo. 

 

 A Constituição de 1988 manteve incólume o direito de propriedade, permitindo, 

apenas, algumas modificações no seu direito de uso e posse da terra. Foi-lhe conservada a 

mesma inviolabilidade e garantia conferida ao direito à vida, à liberdade, à igualdade e à 

segurança. Além disso, a propriedade foi elevada à categoria de direito subjetivo e 

princípio econômico. Dentre as modificações importantes, introduzidas no direito de 

propriedade, citam a da função social, que condiciona a propriedade ao cumprimento 

daquele princípio; a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, 

mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na 

Constituição; o confisco da propriedade utilizada na exploração de atividades ilícitas. 

Criou o instituto da pequena propriedade e declarou-a não sujeita ao pagamento de 

empréstimo decorrente de sua exploração. Demais disso, isentou a pequena, a média e a 

propriedade produtiva da desapropriação para afins de reforma agrária, desde que o seu 

proprietário não possua outra propriedade 58.  

 

6.2 CONCEITO E ESPÉCIES DE DESAPROPRIAÇÃO 

 

 Atualmente, são três os modos de perda de bens por meio da ação de 

desapropriação impetrada pelo Poder Público. Contudo, primeiramente, só conhecíamos 

as formas de desapropriação por utilidade e necessidade pública, as quais foram 

introduzidas em nosso ordenamento positivo somente a partir da Constituição de 1937.  

 

 O procedimento para a desapropriação por necessidade, utilidade publica e 

interesse social foi indicado pelo inciso XXIV, do art. 5º e os arts. 184 a 191 da 

Constituição Federal de 1988, além de sua regulamentação através de lei ordinária. 

 

 As desapropriações por necessidade e utilidade pública foram regulamentadas pelo 

Decreto-lei 3.365, de 21.6.1941 (LD), com as modificações posteriores. A por interesse 

social, para fins de reforma agrária, constituiu objeto de regulação, primeiramente, da Lei 

nº 4.504, de 30.11.1964 (Estatuto da Terra), e depois da Lei nº 8.629, de 25.02.1993 e da 

                                                 
58 Constituição Federal de 1988, arts. 5º, caput, XXII, XXIII,XXIV, 170, II e III, 184, 185 e 186. 



       

Lei Complementar 76, de 6.7.1993. O velho Código Civil brasileiro (Lei nº 3.071, de 

1.1.1.916) dispôs sobre a desapropriação em seu artigo 590 e o Novo Código Civil (Lei nº 

10.406, de 10.01.2002) indicou-a, como causa de perda da propriedade no Inciso V, do 

artigo 1.275.  

 

 Que “realmente, pela expropriação, o titular perde a propriedade, que se transfere, 

por necessidade ou utilidade pública, e também por interesse social, para o patrimônio do 

expropriante. No interesse da coletividade, opera-se a passagem do domínio para a 

entidade que promova a desapropriação” 59. 

 

 A desapropriação é, pois, um dos modos de perda da propriedade do domínio do 

particular para o Poder Público, mediante justa indenização, a qual deve ser precedida do 

devido processo legal. Em matéria de procedimento judicial, a desapropriação por 

interesse social, como mecanismo de reforma agrária, para ser justo, como exige o Estado 

Democrático de Direito, deve subordinar-se às formalidades do devido processo legal, tal 

qual insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, conforme se 

apreende da interpretação de opiniões abalizadas de juristas de nomeada como José 

Afonso da Silva60 e Vivian Josete Pantaleão Caminha61, além de outros.  

  

Às vezes, inadvertidamente, se pensa que em matéria de meios e modos de acesso 

de produtores e trabalhadores rurais à terra, só existe a desapropriação por interesse 

social, para a reforma agrária, quando a própria legislação ordinária registra vários outros 

como a tributação progressiva (e efetiva), o incentivo à realização de contratos agrários, 

como a parceria e o arrendamento e a utilização de terras públicas, que podem se revelar 

mais adequados e menos traumáticos na busca de uma melhor situação fundiária62 . 

 

 Além da desapropriação por interesse social, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 

30.11.1964), em seu art. 17, prevê como medidas de acesso à propriedade rural, a compra 

                                                 
59 MONTEIRO. Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das coisas. V. 3. 36ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 161. 
60 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, 
p. 272. 
61 CAMINHA, Vivian Josete Pantaleão. A garantia do devido processo legal. In: PAUSEN, Leandro 
(Org.). Desapropriação e reforma agrária. Edição única. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 86-
87.  
62 PAUSEN, Leandro. Desapropriação e reforma agrária. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 
94. 
 



       

e venda, sob suas diversas formas, a arrecadação dos bens vagos, a reversão à posse do 

Poder Público de terras de sua propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas, a 

qualquer título, por terceiros, a herança ou legado.  

 

6.3  A DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE 

REFORMA AGRÁRIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO 

ORDINÁRIA 

 

 A desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária, inicialmente, 

foi introduzida na Constituição de 1967 e no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964, art. 

19), todavia só se tornou uma prática constante pela Constituição e legislação 

infraconstitucional a partir de 1988.  

 

 Neste trabalho, interessa a desapropriação por interesse social para fins de reforma 

agrária. Trata-se de uma espécie do gênero desapropriação, cujo procedimento  

estabelecido, como visto, no art.184, da Constituição Federal, dispõe que somente a 

União pode desapropriar o imóvel rural, que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização, em títulos da dívida agrária. Dispõe que esses títulos 

devem ter o seu valor preservado contra sua desvalorização, os quais devem ser 

resgatados no prazo de vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, cuja utilização 

seria definida em lei.  

 

 De acordo com a mesma Constituição (art.184, Parágrafo 1º) e a Lei nº 8.629, de 

25.02.1994 (art.5º, Inciso 1º), as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em 

dinheiro.  

 

 A prévia indenização significa que o preço da indenização quer em dinheiro, ou 

em títulos da dívida agrária, deve ser posto à disposição do expropriado desde logo. Há 

muita digressão quanto à justiça ou não do preço da indenização. Alegam uns, 

principalmente os que defendem o Estado, que o preço deve ser o declarado no INCRA 

pelo proprietário. Outros defendendo como justo o decorrente da avaliação judicial ou 

extrajudicial e finalmente, outros, afirmando que o preço justo é aquele encontrado no 

mercado ao tempo da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária e 



       

que é suficiente para aquisição de outro imóvel rural ou bem com as mesmas 

características, utilidade e valor do que foi expropriado.  

 

 Diria, também, com os doutrinadores, que o preço justo é aquele de mercado, com 

o qual se pode comprar outro imóvel com as mesmas características, utilidades e 

qualidades ou outro bem de igual valor.  

 

A terra nua é indenizada, como se viu, em títulos da dívida agrária. Estes títulos 

serão resgatados, no prazo de vinte anos. De acordo com a Lei nº 8.629/1.993 (art.5º, 

parágrafo 3º, I a IV) serão resgatados do segundo ao quinto ano, quando emitidos para 

pagamento de imóveis com área inferior a quarenta módulos fiscais; do segundo ao 

décimo ano, quando emitidos para satisfação do preço de imóvel com área acima de 

quarenta até setenta módulos fiscais; do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos 

para indenização de imóvel com área acima de setenta até cento e cinqüenta módulos 

fiscais; e do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com 

área superior a cento e cinqüenta  módulos fiscais. 

 

6.4  PROPRIEDADES RURAIS INEXPROPRIÁVEIS PARA FINS DE 

REFORMA AGRÁRIA 

 

 No mecanismo da desapropriação, um dos fatos que mais suscita os conflitos da 

questão agrária no Brasil, é o desconhecimento ou a falta de informação de ponderável 

parcela da população, sobre qual a propriedade territorial rural que está sujeita ou não à 

desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária. Como se sabe, ao lado 

dos imóveis rurais manifestamente reformáveis, há os que não podem ser desapropriados 

para a reforma agrária, de acordo com a Constituição Federal e a legislação pertinente.   

 

 A respeito deste atual e palpitante assunto, a Constituição de 1988 estabelece que: 

“art.185 - São insusceptíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I - a pequena 

e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua 

outra; II - a propriedade produtiva. Parágrafo único - A lei garantirá tratamento especial à 

propriedade produtiva”.  

 



       

 Viu-se, portanto, que a Constituição Federal proibiu, terminantemente, a 

desapropriação da pequena, média e da propriedade produtiva, para fins de reforma 

agrária, desde que o seu titular não possua outra. Deflui, pois, da interpretação ao 

mencionado artigo, que a pequena e a média propriedade não poderão ser desapropriadas 

para fins de reforma agrária, “desde que o seu proprietário não possua outra”. Esse artigo 

(185) e todos os outros do capítulo III, do título VII, da Constituição Federal, que tratam 

da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, foram regulados pela Lei nº 8.629, 

de 25.02.1993 e pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30.11.1964). Infere-se, da 

interpretação do art.185, I, da Lei Fundamental, em harmonia com o art.4º, parágrafo 

único, da Lei nº 8.629/93, que as pequenas e médias propriedades rurais não poderão ser 

desapropriadas para a reforma agrária, sejam ou não produtivas, salvo se o seu titular 

possuir outra propriedade rural. O Parágrafo único do art.4º da última lei referida foi 

bastante incisivo em sua redação, ao dispor, completando, que não haverá desapropriação 

para fins de reforma agrária, se o proprietário não possuir outra propriedade rural.  

 

 A condição à qual a Constituição quis se referir, e que a lei reguladora o fez, de 

modo inequívoco, para esclarecer a exceção, foi a de que o dono não possua outra 

propriedade rural e não qualquer outra. O cidadão poderá ter outras propriedades urbanas, 

nem por isso, a única que possua, no campo, estará sujeita à desapropriação para reforma 

agrária. Mesmo porque, normalmente, o imóvel urbano não é susceptível de reforma 

agrária, mas, sim, de reforma urbana.  

 

 As pequenas e médias propriedades rurais, à luz da Constituição, poderão até ser 

desapropriadas por utilidade, necessidade pública ou outra causa, mas para outros fins, 

que não a reforma agrária. 

 

 E o que são as pequenas e médias propriedades rurais? Segundo os arts. 4º, II e III, 

da  Lei  nº 8.629,  de  25.02.1963,  pequena  propriedade  é  o “imóvel de área 

compreendida  

 

entre um e quatro módulos fiscais” (Inciso II)63 e média propriedade “aquele imóvel rural 

de área superior a quatro e até quinze módulos fiscais” (Inciso III). Exemplifiquemos. 

                                                 
63 Módulo Fiscal - é uma variante do módulo rural. Pode ser considerado um sistema de medida de terra, 
utilizado sob a forma de hectare, de tamanho médio, variável segundo a região e tipo de exploração da 
cultura agrária. 



       

Suponha-se um imóvel rural com duzentos e quarenta hectares, cujo módulo fiscal da 

região foi fixado em sessenta hectares. Tem-se aí uma pequena propriedade porque a sua 

área de duzentos e quarenta hectares, obtida pela divisão da área do módulo fiscal, não 

ultrapassou aos quatro módulos fiscais, permitidos pela lei. Esta é, pois, uma propriedade 

não sujeita à reforma agrária. O seu proprietário deve, de acordo com o bom senso e com 

a interpretação da legislação agrária, em geral, explorar convenientemente tal imóvel 

rural, para cumprir a função social. Todavia, deve fazê-lo livre de qualquer conflito, 

turbação ou esbulho possessórios, provocados por qualquer cidadão, quer com ou “sem 

terra”, ou mesmo pelo Poder Público (INCRA). 

 

 Quanto à média propriedade, o raciocínio é o mesmo sobre sua não sujeição à 

desapropriação. Tome-se, por exemplo, um imóvel rural com a área de novecentos 

hectares, situado numa região, cujo módulo fiscal são sessenta hectares. Trata-se, pelo 

visto, de média propriedade porque sua área situa-se entre quatro e quinze módulos fiscais 

(900:60=15), razão pela qual é, também, imune de desapropriação por interesse social, 

para fins de reforma agrária, desde que o seu dono não possua outra. 

 

 Não pode ser desapropriada, também, para fins de reforma agrária, a propriedade 

produtiva. Nos conceitos de pequena e média propriedade não estão visíveis os elementos 

evidentes da função social das terras, ou seja, os dispositivos da Lei Fundamental 

(Constituição) e da Lei Ordinária (Infraconstitucional) não dispuseram acerca da 

obrigatoriedade do cumprimento da função social em tais propriedades rurais. Não se 

pode, contudo, extrair a mesma interpretação no respeitante à propriedade produtiva. O 

vocábulo “produtivo”, empregado pelo legislador já traduz a função social a que fora 

submetido este tipo de imóvel rural. A produtividade constitui uma característica por 

excelência da função social da terra. Em termos legais, no mínimo oitenta por cento da 

área aproveitável deve ser utilizada na exploração, com grau de eficiência igual ou 

superior a cem por cento.  

 

 Destarte, na legislação brasileira, uma propriedade que apresente um grau de 

utilização de oitenta por cento de suas terras exploráveis, independentemente, de sua 

extensão (abatidas as benfeitorias, desertos, morros, aguadas, reservas, pastagens naturais 

                                                                                                                                                  
 
  



       

e artificiais, etc.) e cem por cento ou mais de eficiência na exploração, é considerada 

produtiva,  e, portanto, insusceptível de desapropriação para fins de reforma agrária.  

 

 Quanto ao seu tamanho, a propriedade produtiva só é limitada pela média 

propriedade, ou seja, por aquele imóvel rural que se situa entre quatro e quinze módulos 

fiscais. Quer dizer que tal propriedade (produtiva) deve ter mais de quinze módulos 

fiscais e seus extremos superiores são ilimitados, no pertinente à sua área total, mas 

limitada pelos graus de utilização e eficiência na exploração. Significa que pode ser 

considerado produtivo um imóvel rural com a área de mil hectares ou mesmo de vinte mil 

hectares, contanto que esteja exercendo a sua função social e cumprindo os demais 

princípios universais e nacionais do Direito Agrário. O tamanho da terra vai influir, 

apenas, na determinação dos graus de utilização e de eficiência na exploração. Todavia, 

não é conveniente em matéria de reforma agrária ou fundiária, que a propriedade 

produtiva seja tão grande quanto um país, um estado ou mesmo um município, com 

território considerável.  

 

 Lembre, que não é só o fato de pensar, de ver ou ouvir dizer, que uma propriedade 

é produtiva ou não, que se leve a uma dessas conclusões. É preciso que a demonstração 

seja evidente, para evitar a injustiça no campo. Somente a pressão ou o conflito agrário 

provocado por trabalhadores, não justifica a desapropriação do imóvel rural sob a 

alegação de que não é produtivo. É indispensável constatar o seu tamanho medido em 

módulos fiscais da região, a fim de certificar-se de que não é pequena ou média 

propriedade, as áreas ocupadas com benfeitorias, águas, montanhas, morros, desertos, 

reservas ecológicas e do meio ambiente, pastagens naturais e artificiais, matas virgens, 

etc. A exploração tanto pode ser agrícola, como pastoril, extrativo vegetal e animal e 

agroindustrial. 

 

 Alerta-se no sentido de que a propriedade produtiva não perde essa qualidade por 

razões decorrentes de casos fortuitos, força maior ou de renovação de pastagens 

tecnicamente conduzidas, comprovadas pelo órgão competente, deixe de atingir, no ano 

respectivo, os graus de eficiência na exploração (Lei  8.629/93, art.6º, parágrafo 7º).   

 



       

 

 

 

CAPÍTULO II: TERRAS DEVOLUTAS 
 

1  ORIGEM E FORMAÇÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS 

 

O termo terra tem várias conotações em nosso vernáculo. Tanto pode significar o 

planeta em que habitamos, incluída aí a sua parte líquida, formada pelas águas, como a 

parte sólida onde crescem os vegetais. Pode ser a terra própria e destinada à agricultura, 

também, chamada de terra de planta e a que nunca foi cultivada ou lavrada, por ser 

virgem. Para o Direito agrário, terras correspondem aos terrenos próprios e destinados à 

agropecuária e à indústria extrativo vegetal e animal, como um bem de produção64. É 

neste último sentido que o assunto tem especial interesse nessa dissertação na parte que 

diz respeito às terras devolutas.  

 

Terras Devolutas constitui, sem dúvida, o principal capítulo da presente 

dissertação de mestrado. Evidentemente, que não se pretende exaurir todos os aspectos 

pertinentes a este instituto, forjado no Brasil, ou com ele relacionados. Todavia, para uma 

melhor compreensão, serão abordados, embora perfunctoriamente, além do conceito, 

origem, formação, tipos e destinação do instituto, com mais profundidade, a questão da 

aplicabilidade do usucapião especial como forma de acesso às terras devolutas pelo 

produtor rural, sem terra, exclusivamente, para os fins de reforma agrária.  
 

Todas as terras do Brasil, quer as públicas de uso comum do povo, as especiais, 

dominiais ou particulares, originariamente, eram todas públicas, por virtude de sua posse 

por ato do descobrimento do Brasil, em nome da Coroa Portuguesa, ou seja, pelo direito 

de ocupação ou ut possidetis, ato considerado válido para o direito internacional da época. 
 

Demonstrando a origem pública da propriedade territorial no Brasil, Tomás Pará 

Filho65, transcreve voto resumido, proferido no STF por Aliomar Baleeiro, vazado nos 

seguintes termos: 

                                                 
64 SODERO, Fernando Pereira. Terra. In FRANÇA. R. Limongi (Coord). Enciclopédia Saraiva do direito. 
v. 72. São Paulo: Saraiva, 1977, p.324-325. 
65 PARÁ FILHO, Tomás. Terras devolutas – I. In: FRANÇA, F. Limongi (Coord.). Enciclopédia saraiva 
do Direito. v. 72. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 337.  



       

“(....) As terras do Brasil foram objeto de conquista e posse por Pedro 
Álvares Cabral para o rei de Portugal. Elas passavam a ser da 
fazenda do Rei, ficando no domínio real até a Independência, quando 
foram transferidas para o Patrimônio Nacional, lá durante todo o 
tempo do Império, até que o art. 64, da Constituição de 1891 as 
distribuiu aos Estados, em cujos limites se encontravam. Então, os 
Estados, como sucessores da Nação brasileira, e a Nação brasileira, 
como sucessora do patrimônio pessoal do rei de Portugal, não 
necessitam de nenhum título. O título é a posse histórica, o fato 
daquela conquista da terra. A terra do Brasil, originariamente, era 
pública” ( Rec. Extr. N. 51.290). 

 

Pelo registro da história fundiária de Portugal e do Brasil, o instituto das Terras 

Devolutas é genuinamente nacional, embora as suas origens embrionárias remontem às 

sesmarias66 aqui implantadas pelo colonizador português, a partir de 1532. Apesar da 

origem portuguesa do instituto das Sesmarias - de onde surgiram as terras devolutas -, 

com a Lei Régia de 1.375, promulgada pelo rei de Portugal D. Fernando, o Formoso, as 

terras devolutas somente se originariam e se desenvolveriam no Brasil, posto que 

desconhecidas, naquele tempo, de quaisquer outros colonizadores, inclusive do vizinho 

espanhol. 

 

Consta que “a palavra sesmaria deriva de sesmar, ou sesma, isto é, a Sexta parte 

de alguma coisa, Sesma procede de sênsina, do latim Sex, seis com síncope, por 

influência de sétima” 67. 

 

As antigas leis portuguesas, constituídas pelas Ordenações Manuelinas e Filipinas 

assim definem as sesmarias: “Sesmaria são propriamente as dadas de terras, casaes, ou 

pardieiros, que foram, ou são de alguns Senhorios, e que já em outro tempo foram 

lavradas e aproveitadas, e agora o não são” 68. 

 

Em sua “Pequena História Territorial do Brasil”, Ruy Cisne Lima69 afirma que: 

 

“Sesmaria deriva, para alguns, de sesma, medida de divisão das 
terras do alfoz; como, para outros, de sesma ou sesmo, que significa 
a Sexta parte de qualquer cousa; ou ainda, para outros, do baixo latim 

                                                 
66 A sesmaria ou dada de terras rurais é uma medida agrária antiga correspondente, nos dias de hoje, a 
13.068,00 (treze mil e sessenta e oito) hectares. Na divisão de terras particulares apenas estas podem ser 
rateadas entre os condôminos, a sobra, se houver, destina-se ao Estado, ou, dependendo da situação jurídica, 
será dividida entre os condôminos.  
67 Cf. FERREIRA, Antônio Pinto. Curso de direito agrário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p 109.  
68 Cf. ORDENAÇÕES Manuelinas, liv. IV,  tit. 67; ORDENAÇÕES Filipinas, liv. IV, tít.43. 
69 Apud SANTOS, Delmiro dos. Direito Agrário. 1ª ed. Belém: Edições CEJUP, 1986, p. 15. 



       

caesina, que quer dizer incisão, corte. Herculano parece tê-la como 
procedente de sesmeiro, cuja filiação etimológica, entretanto, não 
indica”.  
 

Portugal, no final do século XIV atravessava sérias dificuldades ocasionadas pela 

escassez de produtos primários de origem agrária, motivada pela má distribuição de sua 

propriedade territorial rural e por outras razões, como por exemplo a peste negra. Por isso, 

resolveu reinventar e adotar o regime sesmarial consistente na distribuição de suas terras 

públicas ao agricultor com a obrigação de explorá-las conveniente e regularmente, sob 

pena de comisso. 

 

O termo comisso no sentido em que foi usado, acima, tem o significado de pena 

pela falta de cumprimento de uma obrigação, conforme define o Lello: 

 

“pena cominada aos sesmeiros consistente na devolução à Coroa ou 
ao Império da propriedade das terras dadas em sesmaria por falta de 
cumprimento dos encargos relacionados com sua exploração 
estabelecidos na lei ou na própria carta de sesmaria” 70. 

 

Para tanto, consta que foi buscar no vetusto regime das jeiras, disciplinado nas 

Leis Licínias de 367 ª C., dos antigos romanos, cujos dispositivos foram renovados mais 

de dois séculos depois pelos irmãos Gracos, em 133 e 123 ª C., o modelo que considerou 

ideal para Portugal. 

 

Sobre as leis agrárias romanas preleciona Rafael Augusto de Mendonça Lima, que 

elas nunca tiveram por finalidade nivelar as fortunas dos cidadãos, mas, simplesmente, 

visavam à recuperação e distribuição do campo público, ex verbis: 

 

“(...) Nenhuma lei agrária teve o intuito de nivelar fortunas. A 
quimera da igualdade patrimonial jamais preocupou o espírito 
romano. Todas elas visaram à recuperação e distribuição do“ager 
publicus” 71.  
 
 

A verdade é que a maioria das leis da antiguidade pré-clássica tinha como 

objetivos a mera ocupação das terras públicas por particulares, as quais poderiam ser 

depois retomadas pelo Estado e redistribuídas novamente, até mesmo à formação de uma 

classe média rural. 

                                                 
70 Cf. LELLO. Dicionário prático ilustrado. Porto - Portugal: Lello & Irmãos Editores, 1988, p. 269.   



       

 

 Segundo Messias Junqueira, as Leis Licínias foram assim concebidas: 

 

“Nenhum cidadão poderá assumir mais de 500 jeiras (125 ha) de 
terras públicas. Ninguém conservará nas pastagens públicas mais de 
100 cabeças de gado de grande porte e 500 cabeças de gado de 
pequeno porte. Das terras restituídas ao Estado, tomar-se-á o bastante 
para distribuir a cada cidadão pobre 7 jeiras (1 ha e 74 a). Os que 
continuarem ocupando terras públicas recolherão ao Tesouro Público 
1/10 do produto da terra, 1/5 do fruto das oliveiras e da vinha, e a 
contribuição devida para cada cabeça de gado”72 .  

  

 Como se observa, na antiguidade já era mantida uma filosofia de vida, que 

inspirando a criação das leis, quanto ao uso e posse da terra pública, procurava evitar a 

formação de latifúndios e fomentar a produção e a produtividade. Contudo, o Erário 

Público exigia do foreiro o recolhimento das contribuições devidas pelo uso da terra 

pública. Evidentemente, que as Leis Licínias, nem a sua reformulação pelos irmãos 

Gracos em 133 e 123 a.C. impediram, num futuro longínquo, o absolutismo no direito de 

propriedade, inclusive com a formação de grandes latifúndios improdutivos, quer mesmo 

na antiga ou na Roma Pré-Clássica, na Idade Média e Moderna ou, posteriormente, no 

Brasil.  

  

 A jeira assemelhava-se ao atual módulo rural brasileiro e correspondia a uma área 

de quatro hectares. O módulo rural nacional varia de acordo com a região e o tipo de 

exploração a ser cultivado. A verdade é que em alguns períodos da antiguidade ninguém 

podia ser ocupante de mais de quinhentas jeiras de terra pública, ou seja, de cento e vinte 

e cinco hectares. Aqui, no Brasil do ano 2003, do século XXI, consta que existe ocupante 

irregular de terras devolutas (terras públicas dominicais) com mais de dois milhões de 

hectares. 

 

 O instituto das Sesmarias foi muito importante não só para o direito português, 

mas, conseqüentemente, para o direito brasileiro.  

 

 Diz Costa Porto, que a Lei de D. Fernando, mencionada, foi a primeira lei de 

sesmarias. Contudo, refutando, Virgínia Rau afirma que existiu antes em Portugal, a lei 

                                                                                                                                                  
71 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 78-
79. 
72 LIMA, Rafael Augusto de Mendonça, Direito agrário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 79. 



       

denominada presúria, sancionada nos tempos coloniais, e que tinha como objetivo regular 

as posses usurpadas aos árabes quando da reconquista do território.  
 

 Sobre a presúria disse Virgínia Rau, citada por Lima73:   

“Portanto, a Reconquista acarretou um movimento de colonização 
intenso no qual se integra a presúria, ocupação das terras sem dono, 
das terras que por conquista tinham passado a fazer parte da 
propriedade real”.  

 

 Mais à frente em sua obra enfatiza a autora, ainda citada por Lima: 

 

“Mas, como as presúrias dos séculos IX e X foram, em grande parte, 
por homens livres – ou que durante emigrações agitadas se tinham 
liberto de antigas peias sociais – que não possuíam “capital  bastante, 
em servos, gados e utensílios de lavoura para ocupar grandes 
extensões”, a ocupação teve como conseqüência a formação de 
pequenas, ou, quando muito, médias propriedades”74.     

 

 As presúrias eram terras tomadas aos mouros, no tempo da reconquista. Vêm, 

talvez, do latim, aprrehensio, onis, as quais podiam se transformar em propriedade, desde 

que concedidas com segurança.  

 

Todavia, consta que foi nas Leis Licínias e, por conseguinte, no instituto da antiga 

jeira dos romanos, que se inspirou o colonizador português, para empregá-la 

posteriormente, não somente em Portugal, mas também, nos seus Domínios Ultramarinos 

de África, Ásia e América (Brasil).  

  

 Sobre jeira, o Dicionário Lello registrou que é uma medida agrária que abrange 

um pedaço de terra capaz de ser preparada por uma junta de boi em um dia. Veja-se:  

  

“Jeira, s.f. (lat. Diária). Antiga medida agrária (...). Terreno que uma 
junta de boi pode lavrar em um dia. Ant. Obrigação de serviço de 
lavoura” 75.  

 

Em linguagem jurídica, o Dicionário de Plácido e Silve, além de outros, indica 

para jeira os significados de medida de terra e de cobrança de foro, como abaixo: 

 

                                                 
73 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 83.  
74 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça, op. cit., p. 339-340. 
75 Cf. LELLO. Dicionário prático ilustrado. Porto - Portugal: Lello & Irmãos Editores, 1988, p. 673. 



       

“(...) Jeira. Mas na linguagem jurídica antiga, jeira, além do sentido 
de medida e de porção de terra, significava a imposição ou foro que 
era pago por uma pessoa, constando de serviços na lavoura. A 
Ordenação Manuelina registra-a como serviço obrigatório e gratuito 
que se fazia ao juiz. E neste sentido também a empregava o Código 
Filipino. Assim se dizia jeirão para a pessoa que estava obrigada à 
prestação da jeira (serviço)” 76. 
 
 

As terras devolutas originaram, desenvolveram e se consolidaram no Brasil, num 

período longo, que vai desde 1532 com a  primeira outorga de sesmaria a Martins Afonso 

de Souza até os nossos dias. Os Donatários e depois os Governadores-Gerais, Vice-Reis, 

o Rei de Portugal e os Imperadores do Brasil cediam grandes extensões do patrimônio 

público rural aos Sesmeiros para que estes procedessem à sua medição, confirmação e 

cultura efetiva, tornando-as produtivas, pelo prazo de 2(dois) anos. Decorrido esse prazo, 

sem o cumprimento pelo Sesmeiro dessas condições contidas na própria Carta de 

Sesmaria, referidas terras eram devolvidas ao Poder Público (Coroa Portuguesa ou ao 

Império do Brasil).  

 

A primeira forma adotada de transmissão de terras no Brasil foi a sesmarias, que 

teria sido criada por D. Afonso I, de Portugal, em 1375 e continha cláusula obrigando o 

seu adquirente devolvê-lo à Coroa, caso não o cultivasse conveniente.  

  

 A sesmaria era meio formal e generalizado utilizado no Brasil, pela primeira vez 

em 1532, na Capitania de São Vicente, por seu donatário Martim Afonso de Sousa. Foi a 

carta de sesmaria o título de concessão dominial, de que lançou mão o colonizador 

português para a consolidação da conquista do território incorporado ao reino de Portugal, 

em 1500, naquele momento exato em que na descrição de Pero Vaz de Caminha se 

definiu o apossamento da terra inventada por Cabral, há dias desviado do roteiro do 

Goma. Esse procedimento contra o proprietário desidioso que não quer cultivar as suas 

terras, não é inovação do direito português, diz Lobão, uma vez que Strikio já observa 

semelhante procedimento nos costumes dos belgas e dos galos.77 

 

A Coroa portuguesa não aplicou nas terras do Brasil o regime feudal, eis que não 

admitiu o morgado nas transferências das sesmarias, nem admitiu a concentração do 

                                                 
76 Cf. SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000,  p. 456. 
77 JUNQUEIRA, Messias. O instituto  brasileiro das terras devolutas. Edições Lael. São Paulo: Livraria 
dos advogados Editora Ltda., 1976,  p. 11 e 13. 



       

patrimônio da donatária nas mãos do capitão mor que, se quisesse terras, além das suas 

próprias, teria de comprá-las.78  

  As Ordenações Filipinas, adotadas no Brasil, ao lado das Afonsinas e Manuelinas, 

é a fonte jurídica de onde começa se formar o conceito legal de terras devolutas, no 

Brasil, à medida que os seus dispositivos, que tratavam da transmissão de terras por meio 

das Cartas de Sesmarias, não eram cumpridos. O contrato era considerado sem efeito e as 

terras transferidas mediante condição de serem cultivadas eram devolvidas ao senhorio 

para aforá-la novamente, conforme deflui da citação abaixo.  
 
“E o contrato fique nenhum e de nenhum vigor, e pelo mesmo feito 
fique devoluto ao senhorio, para o aforar de novo a quem quiser” 79. 

  

 O instituto jurídico das terras devolutas nasceu no Brasil de circunstâncias 

históricas e conjunturais políticas especialmente brasileiras. Dentre essas circunstâncias 

apontam-se a suspensão das concessões das Cartas de Sesmarias, em julho de 1822; o 

silêncio da Assembléia Geral Constitucional Brasileira, em não fornecer nova disciplina 

ao instituto das concessões de terras; a tolerância do governo Imperial durante 3 décadas, 

face à intrusão sistemática das terras brasileiras, tituladas ou não; e por fim, dificuldade 

de medição por carência de pessoal habilitado. Finalmente, conclui Junqueira que, ao 

aplicar a disciplina prevista nas Ordenações Filipinas, às sesmarias brasileiras, caídas em 

comisso, nos termos liberais em que o fez, o legislador de 18.09.1850 criou um instituto 

jurídico, que prosperou, devido ao inúmero assombrosamente elevado de casos que 

abrangia. Só por isso.  

 

Evidentemente, que a aquisição de bens por devolução é tão velha quanto o 

próprio direito. Sem se possa afirmar que as raízes do instituto das terras devolutas 

estejam em Roma, num mero particípio latino, o legislador de 1850 mais de um exemplo 

poderia aí colher. Em Roma, o que mais se aproxima das terras devolutas brasileiras é o 

ager vegtigalis, as terras públicas pertencentes ao provo romano, entregues à indústria dos 

particulares, mediante tributo pago ao fisco (res communes, res publicae, res 

universitatis) pertence à ordem das res publicae. Sua origem exatamente como a das 

sesmarias brasileiras, era enfitêutica, como está no Digesto, livro 6, título  380. 

 

                                                 
78 JUNQUEIRA, Messias.  Op. cit.,  p. 36.  
79 JUNQUEIRA, Messias, O instituto brasileiro das terras devolutas. Edição Lael. São Paulo: Livraria 
dos Advogados Editora Ltda., 1976, p. 73. 
80 JUNQUEIRA, Messias. Op. cit.., p. 86-87 e 89.  



       

  A essa evolução do imóvel sesmarial enfitêutico ao patrimônio da Nação era, 

afinal, a aplicação da regra jurídica que passou das Ordenações Filipinas, em Portugal, 

para o Artigo 1663 do Código Civil e no Brasil, para a Consolidação das Leis Civis 

(arts.627 e 628), chegando ao art. 795, do Projeto Clóvis Bevilacqua do código Civil de 

1916, uma vez que alude ao domínio útil “devoluto” do senhorio direito81. 

 

 Ainda hoje existe uma imensidão de terras devolutas federais e estaduais oriunda 

do antigo regime ditado pela legislação sesmarial, ainda em vigor e até mesmo criada pela 

legislação atual sobre terras. Em suma, terras devolutas no Brasil, certamente, nunca 

deixarão de proliferar, por isso, sempre existirão. Como foi visto, linhas atrás, em 

cumprimento de exigências do Regime Sesmarial, o Sesmeiro, a quem era cedido a terra, 

era obrigado cultivá-la e torná-la produtiva no prazo de dois anos, para poder adquirir 

definitivamente a propriedade. Como nem sempre cumprissem as exigências insertas nas 

Cartas de Sesmarias, os Sesmeiros perdiam a sua posse, a qual era devolvida à Coroa 

Portuguesa ou ao Império do Brasil. Assim, essas terras que estavam em vias de serem 

privatizadas pelo Poder Público (Coroa Portuguesa ou Império do Brasil) e que de um 

momento para outro volveram novamente ao patrimônio público passaram a ser chamadas 

de terras devolutas. 

 

Teoricamente, o regime das sesmarias vigorou somente até 17.07.1822. Todavia, 

ainda hoje persistem os seus efeitos danosos no concernente ao uso e posse da 

propriedade territorial rural decorrente, principalmente, da formação indiscriminada do 

latifúndio improdutivo.  

 

Parar corrigir as distorções deixadas pelo regime sesmarial, no campo agrário, a 

Lei nº 601 e seu Regulamento baixado pelo Decreto nº 1318, somente entrariam em vigor 

em 1850 e 1854.  Sobre a gênese da Lei nº 601/1850, alguns escritores de esquerda 

costumam afirmar sem fundamento plausível que esta lei é uma obra dos latifundiários 

brasileiros para  conservar o braço assalariado por mais tempo, a fim de impor preço alto 

às terras devolutas que essa lei pretendia  apurar e vender. 

 

 Enganaram-se aqueles autores porque, em verdade, a aquela lei foi uma conquista 

não dos latifundiários brasileiro, mas sim, uma obra do pobre e humilde posseiro contra o 

                                                 
81 JUNQUEIRA, Messias O instituto  brasileiro das terras devolutas. Edições Lael. São Paulo: Livraria 



       

latifundiário do café e do criatório, como disseram José Bonifácio de Andrade e Silva, 

Messias Junqueira e Ruy Cisne Lima, citados por Octávio Mello Alvarenga. Tanto isso é 

verdade, que o projeto de 1843 obteve aprovação somente em 1850 e o decreto que a 

regulamentou quatro anos depois, em 1854. Toda essa demora, para aprovação dessa nova 

legislação agrária, adveio, evidentemente, porque: 

 

O “Parlamento brasileiro em 1850, e nos anos que se seguiram, não 
era composto de posseiros pobres das áreas do café e da criação, nem 
de “supostos possuidores de fracas e tributárias engenhocas” da área 
canavieira. A verdade histórica brasileira é a seguinte. As levas 
numerosíssimas de aventureiros que adentraram o nosso sertão, à 
cata de ouro e em busca de minas de diamantes, só esmoreceram de 
1750 para cá. Refluindo do sertão essa frustrada caudal humana 
procurou no apossamento das terras o seu único meio de 
subsistência. Foram então intrusadas as sesmarias e as terras ainda 
vagas. Aliás, as sesmarias sempre foram concedidas sob condição 
essencialíssima de serem medidas, demarcadas e confirmadas. Um 
século de intrusão sugeriu ao legislador a elaboração da Lei nº 601, 
fazendo convalescer o simples apossamento da terra em domínio 
territorial. Até 17.07.1822, a propriedade territorial brasileira, de 
caráter latifundiária, foi concedida através de cartas de sesmarias, 
pelo governo: era um privilégio de casta. A pequena propriedade 
brasileira surgiu aí, nessa lei de 1850, como conquista do pobre 
posseiro sobre o orgulhoso sesmeiro. Só então é que a terra, de 
privilégio, no Brasil, passou a ser mercadoria” 82.  

 

Como se observa, a lei nº 601/1850 pretendeu regularizar a situação caótica da 

propriedade territorial rural, deixada pelo regime das sesmarias, cumulada com um 

período relativamente grande em que aquelas terras estiveram completamente 

desreguladas. A intenção dessa nova lei agrária era, sem dúvida, solucionar o problema 

fundiário, inclusive das terras devolutas, tal qual no nosso Estatuto da Terra. Tanto assim 

é que a Pequena Propriedade familiar, ainda hoje respeitada e considerada, foi por ela (lei 

nº 601/1850) criada, sugerida não pelos detentores das grandes propriedades, mas pelo 

posseiro pobre e miserável, advindo do mais longínquo interior brasileiro, 

desesperançado, por não haver encontrado ali nem ouro nem diamante. Agora a única 

esperança era a posse das terras remanescentes das sesmarias, além de outras vagas, 

desocupadas e sem donos. Evidentemente, que o problema agrário não foi resolvido até 

hoje, não por falta de lei, mas por descumprimento desta por aqueles mesmos 

representantes de hoje e de ontem da oligarquia fundiária, ainda saudosa das antigas 

Capitanias Hereditárias.  

                                                                                                                                                  
dos advogados Editora Ltda., 1976,  p. 90-91. 



       

 

 

 

2  CONCEITO DE TERRAS DEVOLUTAS 

 

Para melhor aquilatar o alcance do conceito e da importância das terras devolutas, 

urge se dê antes o seu conceito, embora esse assunto já tenha sido objeto de estudo em 

outras ocasiões. Depois, tornará mais fácil fornecer o conceito de outros institutos afins. 

No nosso ordenamento jurídico, foram consagrados dois conceitos de terras devolutas. O 

primeiro deles é o chamado conceito vulgar ou popular e o segundo é o denominado 

conceito legal, conforme consignou em seguida.  

 

Fulcrado na lei e em vários autores nacionais como Pontes de Miranda, Ruy Cisne 

Lima, Morais Silva, Rodrigo Otávio, Francisco Morato, José Cretella Júnior, dentre 

outros conceitos, definem-se terras devolutas como sendo aquelas que nunca tiveram 

dono ou que o tiveram e já não o tem. Podem estar sob a detenção ou sob a posse de 

alguém ou serem, além de sem dono, sem posse; adéspotas. Conceituando-as, ainda mais 

à frente, em seu artigo, como aquelas que não tinham donos ou pretendentes por não 

serem do domínio particular por algum título legítimo e as que não eram levadas ao 

Registro do vigário. Seu conceito é obtido por exclusão, tanto na doutrina, no direito 

positivo, como na jurisprudência83. 

 

Conceituar terras devolutas é, ainda, tarefa bastante árdua em virtude da 

dificuldade de se estabelecer um sentido uniforme para o termo devoluto, uma vez que os 

autores ora empregam-no com o significado de “desocupado”, “vago”, “inculto”, ora com 

o significado de “devolvido”, além de outros similares. Há autores que costumam 

distinguir entre o conceito legal e o popular ou vulgar, para “terras devolutas”.  

 

 O termo “devoluto”, no Dicionário Lello84, vem do latim devoluto, que significa 

adquirido por devolução; vazio, desabitado; casa devoluta; vago; lugar devoluto.  
 

                                                                                                                                                  
82 ALVARENGA, Octávio Mello. Política e direito agroambiental: comentários à Nova Lei de reforma 
Agrária (Lei nº 8629, de 25.02.1993).  2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 199. 
83 CRETELLA JÚNIOR, José. Terra devoluta. In FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva 
do Direito. v. 72. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 334-335. 
84 Cf. LELLO. Dicionário prático ilustrado. Porto - Portugal: Lello & Irmãos Editores, 1988, p. 363.  



       

Para o Dicionário Aurélio, “devoluto” significa “desocupado, desabitado, vago. 

Entretanto, a legislação fundiária brasileira ora emprega devoluto com o sentido de 

devolvido ora com o significado de vago” 85.    

 Por outro lado, Clóvis Beviláqua entendia como sendo devolutas as terras 

desocupadas, sem dono. Todavia, hodiernamente, o critério empregado para definir ou 

caracterizar terras devolutas é o critério da exclusão, com fundamento na mesma Lei nº 

601/5086. Em direito administrativo o termo devoluto tem mesmo significado, ao 

prelecionar que:  
 

“Devoluto” é tudo o que se encontrava vago ou desocupado. Assim, 
são terras devolutas as que, incultas ou não aproveitadas, embora 
pertencentes ao domínio público, se destinam à venda aos 
particulares. Além disso, devoluto alude ao terreno que, pertencendo, 
embora, ao patrimônio do Estado, é da ordem daqueles que se podem 
vender ou transferir a particulares para seu uso e domínio87.  

  

  As expressões, “adquirido por devolução”, “devoluto”, “desabitado”, “lugar 

devoluto”, “desocupado”, “sem dono”, “incultas”, “não aproveitadas”, atribuídas pelos 

autores citados, correspondem tanto ao conceito legal de terras devolutas como ao popular 

ou vulgar.  
  

 Assim, “devolutas” tanto podem ser aquelas terras que foram dadas em sesmaria 

aos particulares e que foram devolvidas ao Poder Público (Coroa ou Império) por falta de 

cumprimento de condições contratuais, como aquelas, igualmente do domínio público, 

comprovadamente desocupadas, sem dono, incultas e não aproveitadas.  

 

 Alguns sustentam que Portugal em 1.500 e tempos subseqüentes, não era titular 

daquilo que se convencionou chamar domínio privado do Estado, mas, apenas do domínio 

eminente. Ora, é sabido que, entre nós, a propriedade territorial é uma emanação do 

Direito Público, posto que ao ser descoberto o Brasil, Pedro Álvares Cabral tomou posse 

do território em nome do Rei de Portugal, ou seja, da Coroa Portuguesa. A formação da 

propriedade territorial, no Brasil, é marcadamente pública, porque aquela proveio do 

direito público, como emanação da propriedade do Estado88.   

                                                 
85 Cf. LUZ, Valdemar P. da. Curso de direito agrário. 1ª ed. Porto Alegre: Livreiros, Editores e 
Distribuidores Ltda., 1993, p.92.  
86 Cf. LUZ, Valdemar P. da, op. cit., p.93. 
87 Cf. SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000,  p. 265. 
88 PARÁ FILHO, Tomás. Terras devolutas  - I. In: FRANÇA , R. Limongi (Coord.) Enciclopédia Saraiva 
do Direito. v. 72. São Paulo: Saraiva, 1.977, p. 337. Segundo Aliomar Baleeiro, em voto proferido no STF, 



       

 Acrescente-se que o regime das terras devolutas só fora legalmente estabelecido  

pela denominada Lei das Terras, de 18.09.1.850.  

 

 Devolutas são as terras que, apesar de doadas ou ocupadas, não foram cultivadas 

ou aplicadas a algum uso público e, por isso, foram devolvidas ao domínio do Estado. Os 

pesquisadores dão conta de que a expressão existe na linguagem oficial desde 1.832, antes 

mesmo, pois, da promulgação da Lei nº 601, de 1.850. Por exemplo, a ordem de 

18.04.1.842 estabelecia que o terreno aforado seria declarado devoluto se julgado em 

comisso o foreiro pelos meios judiciais. Seguem a mesma trilha, o Decreto nº 160, de 

09.05.1.842 (arts. 2º e 3º, item 4º ) e o Regulamento da Lei nº 243, de 30.11.1.841, em seu 

art. 2º, além de muitos outros diplomas legais89. 

 

 Terras devolutas constituem espécie do gênero terras públicas, as quais se 

revestem de significativa relevância jurídica e social. Boa parte das terras públicas 

continuam  sendo devolutas, as quais têm sido objeto de acirradas polêmicas, mormente 

quanto ao propósito de gisar o seu caráter devoluto, uma vez que o seu conceito não é 

questão jurídica pacífica, mesmo porque, a sua formulação deverá ser precedida de uma 

visão filosófica  e social. No período compreendido entre 1.850 e 1.946, constata-se a 

tendência do legislador em não considerar devolutas as terras públicas desde que 

ocupadas e exploradas por particular com moradia habitual, dele ou de preposto seu. 

Acrescente-se que essa ocupação valeu a tal fim, ainda que sem titulação. 

 

 Os conceitos de terra devoluta, criados pelo legislador imperial e federal, 

justificam-se na realidade social da época, nos reflexos do total fracasso do sistema 

sesmarial, quanto às terras brasileiras, todas, originariamente públicas, e no papel 

desempenhado pelo ocupante - sem título - das terras do Estado, quem verdadeiramente 

penetrou e desbravou nosso território, desenvolvendo a agricultura, a pecuária e o 

extrativismo. Tem-se, assim, um conceito de terras devolutas estabelecido em diplomas 

                                                                                                                                                  
“as terras do Brasil foram objeto de conquista e posse por Pedro Álvares Cabral para o Rei de Portugal. Elas 
passavam a ser da fazenda do Rei, ficando no domínio real até a Independência quando foram transferidas 
para o Patrimônio Nacional, lá permanecendo durante todo o tempo do Império, até que o art. 64 da 
Constituição de 1.891 as distribuiu aos Estados, em cujos limites se encontravam. Então, os Estados, como 
sucessores da Nação brasileira, e a Nação brasileira, como sucessora do patrimônio pessoal do Rei de 
Portugal, não necessitam  nenhum título. O título é a posse histórica, o fato daquela conquista da terra. A 
terra do Brasil, originariamente, era pública” (Rec. Extr. n. 51.290).   
89 ARAÚJO, Tegla. Terras devolutas – II. In FRANÇA, R.Limongi (Coord). Enciclopédia Saraiva do 
Direito. v. 72. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 347 – 348.  
 



       

sucessivamente editados, derivado de uma visão filosófica e social que protegeu a 

ocupação produtiva da terra pública. 

   

A ocupação e usucapião são formas pelas quais particulares podiam adquirir terras 

públicas, sem origem em título expedido pelo Estado. A ocupação, conforme foi dito, é o 

apossamento pelo particular de terras do domínio público, sem a expedição de título de 

domínio pelo Estado, a título precário ou através de sua exploração agrícola, pecuária e 

extrativa, respeitado o requisito da moradia habitual. Quanto ao usucapião de terras 

devolutas é sabido que, embora tenha sido autorizado em todas as Constituições 

Republicanas até à Emenda Constitucional de 1969, foi, contudo, vedado pelo Parágrafo 

único do art. 191, da Constituição de 1988. Segundo corrente doutrinária e jurisprudência 

respeitável – conquanto não dominante -, as terras devolutas seriam usucapíveis se 

completado o prazo de trinta anos, antes da edição do decreto nº 22.785, de 31.05.1933. 

Consta que nos primórdios, a posse correspondia à pequena propriedade, criada pela 

necessidade, na ausência de providência administrativa sobre a sorte do colono livre, e 

vitoriosamente firmada pela ocupação90.   

  

 Feitas essas considerações sobre acepções do termo “devoluto”, apresenta, a 

seguir, o conceito legal e popular ou vulgar de terras devolutas. 

 

2.1 CONCEITO LEGAL DE TERRAS DEVOLUTAS 

  

Como o nome indica, foi dado pela lei. O art. 3º, da Lei nº 601, de 18.09.1850, 

definiu o conceito legal, nos seus incisos de I a IV, por exclusão de outras terras públicas 

ou particulares, não consideradas, de logo devolutas. Ou seja, na época em que entrou em 

vigor a Lei das Terras (Lei nº 601/1850), eram consideradas devolutas aquelas terras que 

não se destinassem a algum fim público ou particular. Desse modo, eram devolutas as 

que, apesar de não terem sido dadas em Sesmarias aos particulares, não foram utilizadas 

em algum uso público.   

 

 Com efeito, O Decreto-lei nº 9760, de 5.09.1946, em seu art. 5º, definiu melhor o 

conceito de terras do que a Lei nº 601/1850, ao assim dispor: 

                                                 
90 LIMA. T. H. Miranda. Terras devolutas - III. In FRANÇA, R Limongi (Coord).v. 72. São Paulo: 
Saraiva, 1977, p. 363-366. 
 



       

 

“terras devolutas são aquelas que, não sendo próprias nem aplicadas 
a algum uso público federal, estadual ou municipal, não se 
incorporaram ao domínio privado”. 
 

 A verdade é que o instituto das terras devolutas, apesar de algumas de suas raízes 

fincadas no regime português das Sesmarias, todavia, é ele genuinamente brasileiro, e foi 

criado por efeito de penalidades cominadas aos sesmeiros em virtude do não 

cumprimento da legislação agrária da Coroa Portuguesa e depois do Império do Brasil. As 

terras eram distribuídas inicialmente pelos Capitães-Mores, depois pelos Governadores-

Gerais, pelos Vice-Reis e até pelos Imperadores, através de Cartas de Sesmarias, aos 

sesmeiros, com a obrigação de demarcar as terras, confirmar e cultivá-las até dois 

anos, sob pena de incorrer na pena de comisso. Ou seja, se o sesmeiro ou ocupante não 

demarcassem, confirmassem ou cultivassem referidas terras, além do pagamento de penas 

pecuniárias, devolviam-nas à Coroa ou ao Império. Daí o nome até hoje consagrado de 

terras devolutas. Como os sesmeiros, ou ocupantes costumeiramente não cumprissem 

suas obrigações por falta de recursos ou mesmo por negligência, o Brasil se tornou 

proprietário de uma imensidão de terras devolutas que deveriam ser destinadas aos 

particulares. 

 

 Por isso é que se diz com base em autores nacionais, e na prática corrente, que as 

terras devolutas deram origem à propriedade privada individual e pública.  

 

Como se observa, mesmo em Portugal com a implantação do Regime das 

Sesmarias por Dom Afonso I, desde 1375, e depois no Brasil, com a transladação do 

mesmo regime, a partir da colonização, já havia uma preocupação dos governantes no 

sentido de tornar a terra produtiva através de uma legislação agrária adequada. Todavia, 

os seus destinatários que eram os ocupantes, posseiros ou proprietários não cumpriam os 

deveres impostos nas Cartas de Sesmarias e em outros regulamentos e as terras volviam, 

novamente, ao Poder Público (Coroa Portuguesa ou Impérios do Brasil). Aliás, por 

influência, ainda, da legislação sesmarial (Lei 601/1850 e seu Regulamento nº 1818/1854) 

e em menor escala até mesmo por influência da legislação de hoje, terras rurais, que 

deveriam ser particulares, retornam ao Poder Público, por descumprimento de obrigação 

legal ou contratual, não mais em virtude do comisso, mas da reversão. 

 



       

Aqueles que recebiam terras de Sesmarias, durante a Colônia e no Império, tinham 

o encargo de torná-las, produtivas, no prazo de dois anos, bem como de demarcá-las, 

medi-las e confirmá-las sob pena de comisso. Estes requisitos constam de dispositivo da 

Lei nº 601, de 18.06.1850 e fazem parte, pois, do conceito legal de Terras Devolutas. Vê-

se, pois, que a devolução das terras à Coroa ou ao Império era uma conseqüência do fato 

de haver o adquirente caído em comisso, por descumprimento das condições impostas. 

 

 As terras assim consideradas eram tidas como devolutas ou devolvidas ao Poder 

Público para redistribuições, de que adveio o designativo de “Terras Devolutas”. Este é 

um conceito legal português, mas que, também, é seguido, em parte pela doutrina 

brasileira. 

 

Deduz-se da interpretação de toda a legislação sesmarial, vigente a partir da 

Colonização, que toda e qualquer terra devoluta resulta da reversão ao Poder Público 

(Coroa, Império, hoje União) de uma sesmaria completa ou parte dela, distribuída 

anteriormente, cujos beneficiários incorreram em comisso porque não cumpriram as 

condições legais e contratuais impostas nas cartas de sesmarias.    

 

Assim, para o conceito legal, terras devolutas são aquelas, cuja tentativa de 

transferir ao particular, sob a forma de Sesmaria, não deu certo, e, por isso, voltou ao 

domínio público. Por este conceito não existem ou existiam terras devolutas, que não 

tenham sido dadas antes em Sesmaria e que por inação dos seus beneficiários foram 

devolvidas ao patrimônio público.  

 

Todavia, do estudo acurado da doutrina moderna, calcada nas obras literárias de 

jus-agraristas renomados e na tradição dos usos e costumes do povo brasileiro, chega-se à 

conclusão de que existiam, e, ainda hoje existem, terras devolutas não dadas em 

Sesmarias, e, que, nem por isso, perderam ou perdem a sua característica. Esta conclusão 

se funda no conceito popular ou vulgar de que devoluta quer dizer sem dono, desocupada, 

como disse Clóvis Beviláqua, ou de ninguém, solta ou sobra do Estado, no entender de 

qualquer do povo. 

 

O conceito legal, inicialmente, foi definido pelo artigo 3.º e seus parágrafos, da  

Lei nº 601, de 18.06.1850, quando descreveu quatro situações caracterizadas  como de 



       

terras devolutas. A primeira é prevista no parágrafo 1º, do art. 3º daquela lei, que 

considera devolutas as terras que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, 

provincial, ou municipal. A segunda, descrita pelo parágrafo 2º, considera como tais as 

não encontradas no domínio do particular por qualquer título legítimo, não incursas em 

comisso por falta de cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. A 

terceira situação é a do parágrafo 3º, que considera devoluta as terras que apesar de terem 

sido dadas por sesmarias ou outras concessões do governo, mesmo incursas em comisso, 

foram revalidadas pela lei. E finalmente, as indicadas pelo parágrafo 4º que não se 

acharem ocupadas por posses, nem se fundarem em título legal, forem legitimadas por 

aquela lei. 

 

O art. 3º, da mencionada lei, nos seus Parágrafos 1º a 4º, definiu terras devolutas 

por exclusão de suas finalidades, sempre utilizando a expressão “as que não (...)”.  

 

Quanto ao Parágrafo 1º, da mesma lei, quaisquer terras públicas que não estejam 

utilizadas num fim público nacional, estadual ou municipal, são tidas como devolutas.  

 

As terras devolutas de que cuida o Parágrafo 2º, do mesmo artigo citado, são 

aquelas que não se acham no domínio do particular por falta de um título legítimo não 

concedido ao pretendente na época oportuna, ou porque não foram dadas em sesmaria ou 

através de outras concessões do Governo-Geral ou Provincial. Por isso mesmo não estão 

incursas em comisso, uma vez que, sendo públicas, tais terras não estão sujeitas à 

medição, confirmação e cultura efetiva.  

 

O Parágrafo 3º faz referencia a terras que não foram identificadas como oriundas 

de sesmarias, ou concessões do Governo, que  entretanto, incursas em comisso, poderiam 

ser revalidadas pela mencionada lei.  

 

Pela semelhança entre os conceitos apresentados por Teixeira de Freitas e o legal, 

infere-se que o conceito de terras devolutas de que trata o art.3º, da Lei nº 601, de 

18.09.1850, tenha sido extraído do apresentado por aquele insigne jurisconsulto. 
 

Finalmente, o Parágrafo 4º, diz respeito às terras sem ocupação, que mesmo sem 

se fundarem em título legal, foram legitimadas. 

 



       

Daí porque as terras rurais abandonadas, por longo prazo, embora tenham tido, 

primitivamente, possuidores e proprietários, ainda que a justo título e boa-fé, 

transformaram-se em “terras desocupadas, sem dono”, no dizer do jurista Clovis 

Bevilaqua91 . 

A verdade é que o conceito de “terras devolutas”, dado pelo art. 3º e seus 

parágrafos 1º a 4º, da Lei nº 601/1850, é bastante confuso e de difícil interpretação. Tal 

conceito é feito por exclusão de outras terras públicas ou particulares, não consideradas, 

de logo devolutas. Ou seja, na época em que entrou em vigor a Lei das Terras (Lei nº 

601/1850), eram consideradas devolutas aquelas terras que não se destinassem a algum 

fim público ou particular. Desse modo, eram devolutas as que, apesar de não terem sido 

dadas em Sesmarias aos particulares, não foram utilizadas em algum uso público.   
 

O conceito, a ser extraído dos Parágrafos 2º a 4º, do mencionado artigo 3º, tem 

estreita relação com os institutos de posse, do domínio e do comisso. Da redação do 

Parágrafo 2º, pode-se deduzir que são tidas como devolutas as que não se acharem 

ocupadas por particulares, sem título legal de sesmaria ou outras concessões do Poder 

Público, que, por isso, seus ocupantes não incorreram em comisso. Quanto ao Parágrafo 

3º, podem ser consideradas como tais aquelas que, apesar de não terem sido adquiridas 

por Sesmarias ou Concessões do governo e incursas em comisso por inadimplememento 

de obrigação legal ou contratual, foram revalidadas por aquela lei (Lei nº 601/1850). 

E, finalmente, aquelas que segundo o Parágrafo 4º, não estavam ocupadas por ninguém, 

todavia, havia um presuntivo dono com título irregular, que inobstante, foram legitimadas 

por aquela lei.  
 

Um sempre manifesto cuidado da Lei nº 601/1850 foi o de respeitar sempre, e se 

possível, legitimar a detenção de posse daqueles que, sem título dominial, satisfizessem 

os requisitos absolutamente imprescindíveis da cultura efetiva e morada habitual. 
 

 Todavia, “tudo o mais, que estivesse naquele tempo, desocupado, desabitado, não 

cultivado, vago, e não reservado para o uso público, seria devoluto” 92.      
 

O mesmo Delmiro dos Santos, calcado na Lei nº 601/1850, define terras devolutas 

como sendo aquelas que não estão incorporadas ao patrimônio público, como próprias, ou 

                                                 
91 Citado in: LUZ, Valdemar P. da. Curso de direito agrário. 1.ed. Porto Alegre: Livreiros, Editores e 
Distribuidores Ltda, 1993,  p.93.  
92 Cf. SANTOS, Delmiro dos. Direito agrário. 1ª ed. Belém: CEJUP, 1986,  p. 23. 



       

aplicadas ao uso público, nem constituem objeto de domínio ou de posse particular, 

manifestada esta em culturas efetiva e morada habitual. 
 

O Artigo 5º, do Decreto-lei nº 9760, de 5.09.1946, definiu “terras devolutas” como 

sendo aquelas que, não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público federal, 

estadual ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado. 

2.2 CONCEITO VULGAR OU POPULAR DE TERRAS DEVOLUTAS 

 

O conceito popular ou vulgar de terras devolutas foi definido, primeiramente, por 

Clóvis Beviláqua, para quem terras devolutas são aquelas terras, sem dono, desocupadas. 

Este é o conceito que se enraizou na índole do campesino, em geral, e até mesmo na do 

homem urbano brasileiro porque este, na sua maioria, provém do campo. É um conceito 

firmado pela doutrina e tem sua origem no termo devoluto (do latim, devolutu).Adquirido 

por devolução. Vazio, desabitado: casa devoluta. Vago: lugar devoluto93, que significa 

devolvido e foi consagrado pela doutrina brasileira. Apesar de vulgar, este conceito não é 

muito diferente do conceito legal. A legislação fundiária brasileira ora emprega o termo 

devoluto com o sentido de devolvido ora com o significado de vago94. 

 

Quanto a este conceito, veja-se os termos “desabitado” e “lugar devoluto”, 

também, citados no Lello. Eles coincidem com expressões como “terras desocupadas”, 

“sem dono”, ou a “terras de ninguém”, usadas pelo eminente jurista Clóvis Beviláqua 

para definir terras devolutas. Este conceito e outros similares são percebidos por qualquer 

do povo ou trabalhador rural no Brasil. Quando se indaga a qualquer deles sobre o que 

sejam aquelas terras, a resposta será sempre a mesma, ou seja: terra sem cultura, de 

ninguém, desabitada, inculta, sem dono, sobra do Estado ou da União etc. Por isso é que 

se diz que este é o conceito popular de terras devolutas. 

 

Para a lei, terras devolutas não são aquelas que em certa época foram distribuídas 

a alguém para torná-la produtiva e, posteriormente, por algum motivo, foram devolvidas 

ao Poder Público. Em geral, para o cidadão comum, devolutas são aquelas terras 

desocupadas, devastadas, sem dono, de ninguém, da União, de sobras do Estado, 

                                                 
93 Cf. LELLO. Dicionário prático ilustrado. Porto - Portugal: Lello & Irmãos Editores, 1988, p. 363. 
94 Cf. LUZ, Valdemar P. da. Curso de direito agrário. 1.ed. Porto Alegre: Livreiros, Editores e 
Distribuidores Ltda, 1993,  p. 92. 



       

devoradas, sem cultura, etc. Somente os eruditos ou jus-agraristas atribuem-lhe outros 

conceitos além destes.   

 

Da interpretação à legislação e à doutrina pertinentes, infere-se que, não obstante 

existam outros fatores ocasionadores de terras devolutas, o abandono, por longo prazo 

pelo seu ocupante ou proprietário, é sem dúvida, o elemento principal. O vocábulo 

“abandono”, aqui usado, abrange não só a ausência relativa do possuidor ou dono no 

imóvel rural, mas também a falta de cultura agrária efetiva, uma vez que é através desta, 

principalmente, que a propriedade rural pode cumprir a sua função social.  

 

Assim, vulgarmente, costuma-se conceituar terras devolutas como sendo aquelas, 

quaisquer que sejam as suas origens, que, presumivelmente, não estejam administradas 

por ninguém e se encontrem incultas e desocupadas.  

 

3  NATUREZA JURÍDICA DAS TERRAS DEVOLUTAS 

 

Para determinar a natureza jurídica do instituto das “terras devolutas”, não é 

bastante a interpretação restritiva da legislação. Mas há de ser levada em conta, também, 

além da legislação, a doutrina sobre o assunto.  

 

 Os artigos 65 a 69, do Capítulo III, do Código Civil brasileiro de 1916 definem e 

classificam os bens públicos e particulares. São públicos os bens pertencentes à União, 

aos Estados, ou aos Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a 

que pertençam. Dentre os bens públicos, estão incluídos no Inciso III, do art. 66 do velho 

Código Civil, os dominicais ou sejam, os que constituem o patrimônio da União, dos 

Estados, ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas 

entidades. O Código Civil brasileiro de 2002 tratou do mesmo assunto em seus arts. 98 a 

103.                          

 

 Embora o referido art. 66 do Código Civil de 1916 não tenha disposto quanto às 

terras devolutas, estas, geralmente, são classificadas na categoria de bens dominicais. 

Porém, alguns autores consideram que o referido artigo 66, do Código Civil de 1916 é 

omisso quanto às terras devolutas e de marinha, por não as ter citado literalmente. O novo 

Código Civil também incorreu em idêntica omissão. Os bens não-patrimoniais, portanto, 



       

são aqueles que não são conhecidos, nem estão registrados em nome da União, dos 

Estados ou dos Municípios, quer no Registro Geral de Imóveis, quer nos registros dos 

órgãos competentes para a administração dos bens públicos, como no caso da União, o 

Departamento do Patrimônio da União 95.  

  

 As terras devolutas são, pois, os bens não-patrimoniais que deram origem à 

propriedade privada territorial rural no Brasil. Daí porque o instituto das terras devolutas 

é, sem duvida, nacional.  

 

 Antes da independência do Brasil, todo o patrimônio fundiário, constituído pela 

propriedade territorial rural, pertencia à Coroa Portuguesa. Durante o Governo Regencial 

e o Império as terras devolutas pertenciam somente à União. Com a República, as antigas 

Províncias foram elevadas à categoria de Estados-membros, dotados de autonomia 

político-administrativa e de território delimitado 96. Por isso, de acordo com o art. 64 da 

Constituição Federal de 1891, as terras devolutas passaram a integrar, definitivamente, o 

patrimônio fundiário do Estado-membro em cujo território se encontrassem situadas, 

salvo as terras devolutas situadas na faixa de fronteira, nos termos da Lei nº 601, de 1850 
97. Hoje, são consideradas terras devolutas não somente as que constituem o patrimônio 

fundiário do Estado-membro, não registradas no Registro Geral de Imóveis, as 

indispensáveis à defesa das fronteiras, mas também as indispensáveis às fortificações e 

construções militares, às vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 

definidas em lei, na forma do Inciso II, do art. 20, da Constituição de 1988. 

 

A Constituição do Estado do Piauí, de 5.10.1989, seguindo as pegadas da 

Constituição Federal e do Código Civil, incluiu entre os seus bens as terras devolutas, 

ressalvadas as que estiverem no domínio da União, definidas em lei federal (art.17, V). 

Deflui da interpretação aos textos aludidos e da doutrina de renomados mestres do saber 

jurídico, que as terras devolutas constituem: a) uma propriedade territorial rural, 

integrante do bem público dominical não-patrimonial pertencente à União, Estado-

membro ou Município, de natureza específica e sui generis; b) um bem de produção 

                                                 
95 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, P. 335-
336. 
96 Cf. CAMINHA, João Borges. Um exemplo às novas gerações. Teresina: Gráfica da Universidade 
Federal do Piauí, 1996, p. 15. 
97 Cf. CAMINHA, João Borges, op. cit. P. 17.   



       

objeto de função social prioritária para a reforma agrária no Brasil; c) um instituto 

genuinamente brasileiro. 

 

 Assim, a doutrina classificou as terras devolutas na categoria de bens dominicais 

não-patrimoniais que deram origem à propriedade privada territorial rural no Brasil. 

Daí porque o instituto das terras devolutas é, sem duvida, uma criação genuinamente 

brasileira. 

 

4  FUNÇÃO SOCIAL DAS TERRAS DEVOLUTAS 

 

 Sobre umas e outra (terras devolutas e função social) foram estudados, linhas 

atrás, as origens históricas e formação, conceito, natureza jurídica, bem como foi dada 

uma vaga notícia da função das terras devolutas no estudo sobre a propriedade em geral. 

Neste capítulo é abordada mais especificamente a função social das terras devolutas, 

como um desmembramento da propriedade plena, exclusiva ou ilimitada.    

 

 De acordo com a interpretação dos dispositivos da legislação e doutrina sobre 

terras devolutas, o Poder Público, salvo em situações especialíssimas, não quer nem 

deseja a integração de bens nenhum quer móveis ou imóveis ao seu patrimônio.  

 

 Somente os bens absolutamente indispensáveis ao funcionamento dos órgãos da 

administração pública, à defesa interna e externa do Estado e os de uso comum do povo e 

especiais devem integrar o patrimônio do Poder Público. Os demais, embora lhe 

pertençam como decorrência do domínio eminente de sua soberania, não devem integrar o 

seu patrimônio, mediante registro em cartório ou em qualquer outro órgão público. É que 

estes são bens negociáveis e aqueles não. O negócio é sempre incompatível com o Estado 

Federal, Democrático de Direito mas perfeitamente compatível com a vocação dos 

particulares. 

 

 As terras devolutas são bens negociáveis, sujeitas a regime especial, como as 

terras particulares, vinculadas aos princípios da justiça e função social da propriedade. 

Assim, o Poder Público não quer qualquer imóvel, salvo nas situações acima referidas, 

como objeto de seu patrimônio.  

  



       

 De acordo com o que estabelece o art. 9º, III, da Lei nº 4.504, de 30.11.1994 

(Estatuto da Terra), dentre outras terras públicas, as devolutas da União, dos Estados e 

dos Municípios, terão prioridade para os fins de reforma agrária. O Poder Público 

explorará imóvel rural de sua propriedade, unicamente, para fins de pesquisa, 

experimentação, demonstração e fomento. Fora disso, somente o admitirá em sua 

propriedade, se não houver viabilidade em transferir imediatamente a terceiro. 

  

 Conforme foi suficientemente demonstrado, as terras devolutas somente depois de 

discriminadas devidamente é que são destinadas à reforma agrária. A chamada prioridade 

não existe, uma vez que a discriminação de tais terras leva, às vezes, anos a fio para se 

efetivar. Enquanto isso os trabalhadores, influenciados por movimentos alheios, até 

mesmo aos seus anseios, e por lhes faltar a própria paciência, passam a praticar tudo 

quanto é de ato de turbação e esbulho contra a propriedade, os seus recursos naturais e 

artificiais, ao meio ambiente, à flora,  à fauna e à natureza em geral.    

  

A verdade é que, de acordo com os princípios que norteiam a Constituição, demais 

regras nela contidas, o Direito Agrário e a legislação fundiária infraconstitucional, em 

geral, as terras devolutas se destinam, prioritariamente, à reforma agrária, inclusive 

aquelas do Poder Público (registradas) que não se encontrem ocupadas por órgãos da 

administração pública, ou utilizadas em quaisquer outras atividades essenciais, 

indispensáveis às necessidades e fins do Estado. 
 

 As terras devolutas são bens negociáveis, sujeitas a regime especial, como as 

terras particulares, vinculadas aos princípios da justiça e função social da propriedade. 

Assim, o Poder Público não quer qualquer imóvel, salvo nas situações acima referidas, 

como objeto de seu patrimônio.  

  

Demais disso, a destinação das terras públicas e devolutas deverá ser 

compatibilizada com a política agrícola (ou agrária) e o plano nacional de reforma agrária 

(C.F/88, art.188). 
 

 Apesar desses avanços, a Constituição de 1988 parece haver perpetuado um 

retrocesso, ao barrar o usucapião especial ou pro labore de terras devolutas, no seu 

Parágrafo Único do artigo 191, ao frustrar uma tradição jurídica de quase cento e quarenta 



       

anos, contados desde a vigência da Lei nº 601, de 1850 e seu regulamento, o Decreto-lei 

nº 1318, de 1854. 

 

5 CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS 

 

 As terras devolutas, embora estejam incluídas na categoria de bens públicos de 

natureza dominical, são não patrimoniais, uma vez que são desconhecidas, não arrecadas 

e não registradas em nome da União, do Estado ou do Município.   

 Esses bens não-patrimoniais, e que são as terras devolutas, constituem o objeto 

principal deste estudo, porque a origem da propriedade privada, no Brasil, é a terra 

devoluta98.    

 

 Daí porque o estudo das terras devolutas implica igualmente no estudo da 

propriedade, mesmo que superficialmente.  

 

  Os artigos 20 e 26 da Constituição Federal de 1988, fugindo de sua sistemática 

analítica filosófica, apesar de catalogar os seus assuntos, minuciosamente, em vários 

incisos, letras e parágrafos, desses artigos, não classificou os bens da União e dos 

Estados, como fez o Código Civil brasileiro. Apenas relacionou esses bens, incluindo os 

da União no artigo 20, incisos I a XI e os dos Estados no artigo 26, Incisos I a IV. Em 

verdade, sendo sintética a Constituição (o que não ocorre com a nossa), minudências, 

como definição, conceito e classificação, devem constituir matérias da legislação 

infraconstitucional. 

 

6 TERRAS DEVOLUTAS DA FAIXA DE FRONTEIRAS DO BRASIL 

 

O tema tem capital importância porque há, ainda, controvérsia sobre terras 

devolutas, em se consideradas, bem como acerca da área das terras, também, devoluta, 

que forma a faixa de fronteiras do Brasil. 

 

                                                 
98 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 335-
336. 



       

Quando se pensa na faixa de fronteira brasileira, surgem algumas indagações a 

respeito do seu conceito, configuração história e filosófica, natureza jurídica, propriedade 

e quanto à sua destinação.  

 

As respostas a essas indagações podem ser encontradas em nosso ordenamento 

jurídico, contudo não estão dispostas com bastante clareza. Assim a presente dissertação, 

além de apontar outros fatos ligados às terras devolutas, pretende responder a essas 

indagações de modo a que o leitor formule a sua própria convicção a respeito delas.  
 

Desde a colonização até à abolição do Império, todas as terras devolutas 

pertenciam à Coroa Portuguesa ou ao Império do Brasil. Com a proclamação da 

República, em 1889, as antigas Províncias transformaram-se em Estados-Membros, 

tornando estes autônomos, sendo que aquelas terras, a partir de então, passaram a lhes 

pertencer, ressalvadas as constitucionais ou, legalmente, reservadas à União.  

 

As terras devolutas, em geral, foram objeto de estudos por parte de autores 

nacionais. Todavia, poucos foram os que se interessaram por uma abordagem científica e 

jurídica, mais acurada, sobre as terras devolutas constituídas pelo território das fronteiras  

nacionais. Sabemos que as terras devolutas, apesar de pertencerem ao ente público, são de 

natureza dominical. São bens negociáveis e, ao menos no papel, destinam, 

prioritariamente, à reforma agrária. Contudo, as terras devolutas constituídas pela faixa de 

fronteira não têm outra destinação importante, que não a relacionada com a defesa do 

território. 

 

Ora, em pleno século XXI, quando o mundo todo quase não se preocupa com 

fronteiras geográficas, mas, simplesmente com interligações globalizantes de natureza  

financeira e comercial, a destinação de uma imensidão territorial exclusivamente a um 

presuntivo palco de guerras, que não virá, nos parece desprezível. Mesmo porque tais 

terras constituem, atualmente, uma faixa de 150 quilômetros de largura por 15.719 ditos 

de comprimento nos limites do Brasil com os paises da América do Sul, correspondendo a 

uma área geográfica de 2.357.850 km2, que é quase igual ao tamanho de toda a 

Argentina.  

 

A dissertação pretende suscitar a atenção do Poder Público e do leitor, em geral, 

não só para o aspecto puro e simples da defesa do território na Faixa de Fronteira, mas 



       

também para suas peculiaridades históricas, filosóficas e econômico-sociais, por 

considerá-las, também importantes. A curiosidade e o desejo de conscientizar o leitor 

acerca dos diversos aspectos que envolvem o estudo das terras devolutas, em si 

consideradas, motivaram-nos, também, a inclusão das fronteiras do Brasil, entre os 

assuntos preferidos desta dissertação.  

 

6.1 ACEPÇÃO E CONCEITO DE FRONTEIRA 
 

 Para este trabalho, interessam-nos, principalmente, as terras devolutas 

indispensáveis à defesa das fronteiras definidas em lei e as terras devolutas não 

compreendidas entre as da União, relacionadas nos Incisos II e IV do artigo 20, da 

Constituição federal de 1988. 

 O termo Fronteira provem “do latim frons, frontis, frente, fachada. Faixa interna 

de largura variável e de caráter principalmente estratégico, de base física de um Estado, 

delimitada por uma linha divisória ou limite, que a divide da faixa de fronteira do Estado 

contíguo. A fronteira é uma faixa de largura considerável e que se confronta com a linha 

de limites, na qual termina a ação jurisdicional do Estado. São finalidades da faixa de 

fronteira a delimitação da base física do Estado, a intercomunicação com os povos 

fronteiriços e a proteção contra a hostilidade externa. Fronteira, portanto, é faixa, limite é 

linha. Entre dois Estados confrontantes existem duas faixas de fronteira opostas e 

divididas por uma linha, a linha de limite. Ao tempo do Império, a lei marcava para a 

faixa de fronteira do Brasil uma largura de 10 léguas (60 km), a partir da linha de limite. 

A CF de 1934, art.166, estipulou a faixa de fronteira de 100 km, e as duas Constituições 

subseqüentes (1937 e 1946), de 150 km. Atualmente, nos termos da L. 6.634, de 02-05-

1979, art.1º, é considerada área indispensável à segurança nacional a faixa interna de 150 

km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será 

designada como faixa de fronteira. A nova CF dispõe semelhantemente a respeito, ao 

determinar no art. 20 (Bens da União), parágrafo 2º: “Art. 20, parágrafo 2º. A faixa de até 

cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada 

como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e 

sua ocupação e utilização serão reguladas em lei” 99. 

    
 

                                                 
99 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira, 1993,  p. 596-597.  



       

“Fronteira. Derivado do latim frons, frontis (frente), como feminino 
substantivado do adjetivo fronteiro, literalmente quer significar 
aquilo que se encontra à frente, tomado como adjetivo feminino de 
fronteiro. É comum o seu emprego no sentido de linha divisória ou 
limite, entre dois prédios ou entre dois territórios. Tecnicamente, a 
significação dos vocábulos não se mostra idêntica: fronteira e limites 
se distinguem. Os limites materializam-se em linhas de intercessão, 
linhas de contato, sendo, pois, propriamente, uma linha de separação 
entre duas coisas, que se acham juntas ou unidas, mas limitadas ou 
demarcadas por essas linhas. Fronteira é o espaço ocupado pela coisa 
em frente de outro espaço, ocupado por outra coisa: não se mostram 
linhas, possuindo maior grandeza ou extensão que estas. É a parte da 
frente que está em frente de outra parte. Praticamente, pois, a área da 
fronteira não é tão estreita como a dimensão dos limites, apegada aos 
pontos de contato das duas coisas, mostrando-se o mesmo para 
ambas, enquanto que as fronteiras são duas, uma de cada lado”100. 

 

Para interpretar melhor o termo fronteira, deve-se procurar também o significado 

da palavra limite. “Limite, s. m. Linha de demarcação entre terrenos ou territórios 

contíguos ou próximos; termo; confim; raia; fronteira; meta; extremo; baliza. (Do lat. 

Limite).101. 

 

 Viu-se, pois, que “fronteira” não só tem o significado, que pretende no  trabalho, 

qual seja o de linha divisória que serve de estrema entre dois países mas também se 

apresenta com o sentido de limites entre bens, objetos ou coisas vizinhas, unidas ou 

juntas. A fronteira é termo genérico de que o limite é espécie. Por isso, pode ser que toda 

fronteira seja limite, mas nem sempre este corresponde àquela. Não fica tecnicamente 

ajustado quando se diz que um prédio confronta com outro. Contudo, calha perfeitamente, 

ao se expressar que o prédio “A” limita-se com o prédio “B”. O nome “Fronteira” é 

empregado, geralmente, para designar a estremadura entre um ou mais países ou 

territórios, de modo a separá-los para prevenir contra conflitos ou litígios entre si, 

provocados pela dúvida quanto a posse dos territórios ocupados ou conquistados. Limite é 

a linha identificada pela colocação de marcos, em toda sua extensão, respeitada certa 

distância entre eles, que separa ou divide Estados soberanos ou territórios em sua faixa de 

fronteira ou mesmo para dividir qualquer outro bem material.    

  

Parece que a origem latina é a que melhor identifica fronteira, ao afirmar que  

designa  o  espaça ocupado pela coisa em frente a outro espaço, também, ocupado em 

frente, com a finalidade de prevenir litígios entre países ou territórios, visando à 

                                                 
100 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.371. 
101 Cf. GLOBO. Dicionário Brasileiro. 34ª ed. São Paulo: Globo, 1994,  verbete  “limite”. 
 



       

manutenção da paz entre eles.  No caso presente tais espaços referem-se a cada um dos 

territórios ou países, que são o Brasil e os Países que lhe fazem estrema.  

 

 Assim, pode-se dizer que fronteira é a parcela ou faixa do território de uma nação, 

ou Estado, localizada em frente da de outro, servindo de limites entre ambos, destinada, 

prioritariamente, à defesa nacional.  

 

As terras devolutas, na faixa de fronteira foram definidas ainda no tempo do 

Império, quando não somente elas pertenciam ao Poder Público (Império), mas, também, 

toda e qualquer espécie de terra devoluta, localizassem ou não na zona de fronteira. 

 

A primeira definição de terras devolutas, na faixa de fronteira, na República 

Velha, foi dada pelo Decreto-lei nº 9.760, de 05.08.1.946, ainda em vigor, que dispõe 

sobre os bens imóveis da União e dá outras providências, através de seu artigo 5º, in 

verbis:  
 

“Art. 5º - São devolutas, na faixa de fronteira, nos Territórios 
Federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprias, nem 
aplicadas a algum uso público federal, estadual, territorial ou 
municipal, não se incorporaram ao domínio privado por força da Lei 
nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto-lei nº1318, de 30 de 
janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais: 
a) em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte 
de União ou dos Estado; b) em virtude de lei ou concessão emanada 
do governo estrangeiro e ratificada ou reconhecida expressa ou 
implicitamente pelo Brasil, em tratado ou convenção de limites; c) 
em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada; d) por se 
acharem em posse contínua inconteste com justo título e boa-fé, por 
tempo superior a 20 (vinte) anos; e) por se acharem em posse 
pacífica e ininterrupta, por 30 (trinta) anos, independentemente de 
justo título e boa-fé; f) por força de sentença declaratória proferida 
nos termos do art.148 da Constituição Federal de 10 de novembro de 
1937. 
Parágrafo único: a posse a que a União condiciona a sua liberalidade 
não pode constituir latifúndio e depende do efetivo aproveitamento e 
morada do possuidor ou do seu preposto, integralmente satisfeitas 
por estes no caso de posse de terras, situadas na faixa de fronteiras, 
as condições especiais impostas na lei”.  

 

 Assim, terras devolutas, na faixa de fronteira do Brasil, são aquelas que não se 

incorporaram ao domínio privado, não são próprias nem aplicadas a algum uso público 

federal, estadual, territorial ou municipal, por força do caput, letras “a” a “g” e Parágrafo 

único do artigo 5º, do Decreto nº 9.760, de 05.08.1946.  



       

 

6.2  ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS E JURÍDICOS DA 

CONFIGURAÇÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA EXTERNA DO BRASIL 

 

Pelo registro da história, a primeira tentativa de fixação das fronteiras do Brasil 

ocorreu com o Tratado de Ultrecht em 1703, quando a França reconheceu o  Rio  

Oiapoque como limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. Em seguida, pelo Tratado de 

Madrid, em 1750, foi reconhecida a ocupação portuguesa na região que forma hoje o 

Pará, o Amazonas e Mato Grosso. “Além disso, Portugal renuncia a Colônia de 

Sacramento e recebia em troca os aldeamentos formados pelos  jesuítas à margem  direita 

do rio Uruguai. Sete Povos das Missões. Os índios das missões não aceitaram a 

incorporação à Colônia Portuguesa e foram combatidos por espanhóis e portugueses. O 

tratado de Madrid foi anulado pelo de El Pardo em 1761, mas em 1777 foi assinado o 

Tratado de Santo Ildefonso, que manteve a linha fronteiriça do Tratado de Madrid e 

garantiu a Portugual a posse da área da Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e à 

Espanha a Colônia de Sacramento e dos Sete Povos das Missões. Por esse tratado, o 

Brasil foi tomando uma configuração territorial bastante próxima da atual. Após a 

independência, a fronteira amazônica foi negociada com o Peru (1872), Venezuela (1859) 

e com  Bolívia (1867). Terminada a guerra do Paraguai (1872), foi fixada a fronteira entre 

os dois países.  

 

Assim, entre o final do século XIX e começo do XX, várias questões fronteiriças 

foram resolvidas. Destaca-se a atuação do Barão do Rio Branco, Ministro das Relações 

Exteriores de 1901 a 1912, quando se fixaram os limites do Brasil com a Argentina 

(1895), com a Guiana Francesa (1900) e com a Bolívia (1903), quando ficou estabelecida 

a posse do Acre, com o compromisso, por parte do Brasil, da construção  da estrada de 

ferro Madeira-Mamoré, que viria facilitar à Bolívia o transporte de mercadorias pelo vale 

do rio Amazonas. A questão do Pirara, 1904, com a Guiana Inglesa, foi defendida por 

Joaquim Nabuco, mas não foi favorável ao Brasil, dividindo ao meio a região já 

colonizada pelos portugueses. Atualmente, os países da América do Sul têm-se unido para 

aumentar o controle sobre suas fronteiras na tentativa de impedir o tráfico de armas, 

drogas e a entrada de produtos contrabandeados. Além disso, em função do processo de 



       

globalização, aumentam os esforços regionais de integração e cooperação, que se 

traduzem no Mercosul102. 

 

6.3 DELIMITAÇÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

A faixa de fronteira, inicialmente, fixada em sessenta e seis quilômetros de largura 

foi criada pelo art. 1º, da Lei nº 601, de 18.11.1850, regulamentada esta pelo Decreto nº 

1.318, de 30.09.1854.  

 

A Constituição de 1891 reservou para a União a porção do território indispensável 

para a defesa das fronteiras, sem fixar a sua extensão. A Lei nº 601, de 18.09.1850, 

quarenta e um anos antes da proclamação da República, havia fixado em 66 quilômetros a 

faixa de fronteira brasileira. 

 

 Em seus artigos 64 e 83, a Constituição de 1891 dispõe que pertencem aos Estados 

as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União 

somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, 

fortificações, construções militares e estradas de ferro federais (art.64) e que continuam 

em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo regime no que explícitas ou 

implicitamente não forem contrárias ao sistema de governo firmado pela Constituição e 

aos princípios nela consagrados (art. 83).   

 

 A Constituição Federal de 1934 dispôs sobre a matéria em seus artigos 20, I e 166, 

parágrafos 1º, 2º e 3º. Fixou a faixa de fronteira, que era de sessenta e seis quilômetros 

pela Lei nº 601/1850, em cem quilômetros, subordinando a concessão de terras à 

iniciativa e outras providências, nessa faixa, à audiência do Conselho Superior de 

Segurança Nacional. O Poder Executivo regulamentará a utilização das terras públicas, 

em região de fronteira pelos Estados, condicionando à aprovação do Poder Legislativo. 

   

A Constituição de 1937 estabeleceu sobre os bens do domínio da União no seu 

artigo 36, e a faixa de fronteira no artigo 165. Neste, a faixa de fronteira fica elevada para 

cento e cinqüenta quilômetros. No mais, a redação é igual à do artigo 166, da 

                                                 
102 ITAUCULTURAL. Constituição das fronteiras do Brasil. Texto disponível na página da Itaucultural, 
na Internet, no caminho www.Itaucultural.org.br./exposições/fronteiras/projeto/território/divisão./htm, 
acesso em 26 dez. 2001, p. 2-3. 



       

Constituição de 1934. Ou seja, é proibida a concessão de terras ou de vias de 

comunicação e outras iniciativas, sem audiência do Conselho Superior da Segurança 

Nacional.  

 

A Constituição de 1946 dispôs sobre o assunto, no Inciso II, do seu artigo 34, de 

maneira mais incisiva do que as Constituições anteriores. Este Inciso regulou que se 

incluem entre os bens da União: “II - a porção de terras devolutas indispensáveis à defesa 

das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro”. 

 

A Constituição Federal de 1967, com a alteração introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 1, de 1969, dispôs em seu artigo 4º, Inciso I e V: “Caput - Incluem-se 

entre os bens da União: I - a porção de terras devolutas indispensáveis à segurança 

nacional ou essencial ao desenvolvimento econômico;... V - os que atualmente lhe 

pertencem”.  

 

A Constituição de 1934 (art.166) estendeu a faixa de fronteira para cem 

quilômetros, revogando, quanto a esse aspecto da matéria, a Lei nº 601, de 18.09.1850. 

Do nosso conhecimento, afora o estabelecido por esta Constituição nada mais foi 

regulado em lei ordinária sobre a faixa de fronteira, nestes três anos contados até entrar 

em vigor a constituição de 1937.   

 

A Constituição de 1937 (art.36) majorou de cem para cento e cinqüenta 

quilômetros aquela faixa, ainda em vigor, quando são passados quase sessenta e cinco  

anos de tradição pacífica e ordeira entre os Países da América do Sul, sem disparar, 

sequer uma arma contra os irmãos localizados no outro lado da fronteira. Não houve 

regulação da matéria em lei ordinária.  

 

6.4  CONFIRMAÇÃO DO DOMÍNIO DA UNIÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS, 

SITUADAS NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

 No decorrer da história político-jurídica do País, em matéria de fixação e 

delimitação de suas fronteiras, criaram-se dúvidas ou embaraços não somente quanto o 

tamanho de sua faixa de fronteiras mas também no que respeita à questão de saber qual 

era o verdadeiro  proprietário daquelas terras. Demais disso, houve equívoco na 



       

interpretação da Constituição e da legislação ordinária sobre o assunto. Daí a razão pela 

qual apresenta, além dos textos Constitucionais, antes indicados, a legislação ordinária 

acerca da matéria, conforme abaixo.  

 

a) Decreto-lei nº 1164, de 01.03.1939, que em seu artigo 19, determinou que as 

concessões de terras até agora feitas pelos Estados ou Municípios na faixa de fronteira 

ficariam sujeitas à revisão por uma comissão especial nomeada pelo Presidente da 

República.     

 

 Ao tempo da edição desse decreto-lei, a faixa de fronteira já era de 150 

quilômetros, porque a Constituição de 1937 elevou de 100 para aquele teto.  

 

b) Veio o Decreto-lei 1968, de 17.01.1940, que em seu artigo 5º, dispôs que a 

distribuição dos trinta quilômetros de terras devolutas, a partir da linha de fronteira do 

território nacional, seria feita pela Divisão de Terras e Colonização do Ministério da 

Agricultura; competindo aos Estados e Municípios a distribuição de suas terras, ainda que 

nesta faixa. Auxiliaram, também, o enunciado deste Decreto-lei, os decretos-leis nºs 893, 

de 26.11.1938 e 3.016, de 14.08.1938. 

 

 Apesar da autorização da distribuição de terras públicas, nessa época, não há 

notícia de que isso tenha acontecido.  

c) O Decreto-lei nº 2.610, de 20.09.1940, em seus artigos 6º e 7º, estabeleceu que 

para fins de revisão das concessões de terras feitas pelos Estados e Municípios na faixa de 

fronteira de 150 quilômetros, os referidos governos deverão enviar à Comissão Especial 

as plantas, títulos ou documentos relativos àquelas concessões, sem prejuízo do exercício 

da atribuição conferida aos Estados e Municípios pelo artigo 33 do citado Decreto-lei nº 

1968. Uma vez procedido ao exame das concessões, os governos remeterão relatório, 

acerca daquele exame, à Comissão Especial, acompanhado de parecer e dos documentos 

julgados necessários à revisão, a que deverá proceder a mesma Comissão. Nos termos do 

art. 7º, do decreto-lei nº 1.968, a Comissão Especial fica autorizada a entrar em acordo 

com os Estados no sentido de delegar poderes competentes às Repartições de Terras, com 

o intuito de facilitar o exame preliminar dos assuntos sujeitos ao juízo e à revisão da 

Comissão.   

 



       

d) O Decreto-lei nº 7.724, de 10.07.1945, que em seus artigos 1º e 2º, estabeleceu 

que as terras devolutas, na faixa de sessenta e seis quilômetros ao longo das fronteiras 

ficam submetidas ao regime de aforamento previsto no Decreto-lei nº 3.438, de 

17.07.1941 (art.1º); e que a União não reconhece e tem por insubsistente o domínio das 

terras devolutas (art.2º) e que as transferências ou concessões a quaisquer títulos feitas 

pelos Estados ou Municípios, na suposição de lhes pertencerem, referidas vendas, 

aforamentos ou concessões serão confirmadas, desde que cumpridas as exigências dos 

Decretos-leis nºs 1.968, de 17.01.1948, 2.610, de 20.09.1940, e 1545, de 25.08.1939, e 

regularizem, dentro de seis meses da data da publicação a sua situação perante o serviço 

do Patrimônio da União.  

 

e) O Decreto-lei nº 9.760, de 05.09.1946 incluiu, entre os bens da União, 

indicados no artigo 19, a porção de terras devolutas que for indispensável à defesa da 

fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.  

 

 Este Decreto-lei, quanto à faixa de fronteira, não trouxe nenhuma inovação, 

porque a própria constituição de 1946 já dispunha sobre ela no Inciso II, de seu artigo 34.  

 

f) A Lei nº 2.597, de 12.09.1955 dispôs sobre zonas indispensáveis à defesa do 

país, e dá outras providências. Nada introduziu diferente. Mesmo porque continuaria em 

vigor a Constituição, por sinal, enfática de 1946. 

 

g) O Decreto-lei nº 39.605-B, de 16.07.1956, em seu parágrafo 1º, do artigo 5º, 

autoriza o Poder Executivo a ratificar as alienações e concessões de terras já feitas pelos 

Estados na faixa de Fronteira, se entender que se coadunam com os objetivos do Estatuto 

da Terra. 

 

h) O Decreto-lei nº 1414, de 18.08.1975 dispôs sobre o processo de ratificação das 

concessões de terras devolutas na Faixa de Fronteira e dá outras providências. 

 

6.5  INTERPRETAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

SOBRE A FAIXA DE FRONTEIRA 

 



       

Viu-se que as terras devolutas da faixa de fronteira passaram ao domínio da 

União, nos termos do artigo 64 da Constituição de 1891, a qual manteve vigente a 

legislação anterior, que não lhe contrariasse e, com isso, a Lei nº 601, de 1850 e seu 

regulamento, o Decreto-lei nº 1.318, de 1854. Logo, a faixa de fronteira, de sessenta e seis 

quilômetros, criada pela Lei nº 601 continuou a existir normalmente.  

 

 As demais Constituições mantiveram o princípio de que referidas terras devolutas, 

situadas na faixa de fronteira são do domínio da União, sendo bastante clara nesse 

sentido, a Constituição de 1946. 

 

 De acordo com as Constituições de 1891, 1934 e 1946, a faixa de fronteira era de 

66 quilômetros. As Constituições de 1934 e 1937, apesar de terem proibido a concessão 

de terras ou de vias de comunicação e abertura destas dentro de uma faixa de cem e de 

cento e cinqüenta quilômetros, respectivamente, sem audiência do Conselho de Segurança 

Nacional, silenciaram a respeito da largura daquela faixa, presumindo, pois, continuar 

sendo de sessenta e seis quilômetros. A Constituição de 1946, em seu artigo 34, Inciso III, 

reafirmou, expressa e enfaticamente, o domínio da União na “porção de terras devolutas 

indispensáveis à defesa das fronteiras (...)”. 

 Em 1955, a Lei nº 2.597 fixou em cento e cinqüenta quilômetros a faixa de 

fronteira, passando a União, a partir de então, a ter o domínio das terras devolutas 

situadas na faixa de fronteira de cento e cinqüenta quilômetros.  

 

 A Constituição de 1967 com a alteração dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 

1969, em seu artigo 4º, Inciso I, incluiu entre os bens da União, a porção de terras 

devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, dissipando, assim, qualquer dúvida sobre 

a propriedade da União sobre as terras devolutas ao longo das fronteiras. Demais disso, a 

Lei nº 2.597, de 1955, fixou em cento e cinqüenta quilômetros a largura dessa faixa.  

 

 Infere-se das disposições constitucionais e legais analisadas que entre 1891 e 

1969, data da Emenda Constitucional nº 1, a União manteve seu domínio sobre a faixa de 

terras devolutas de fronteiras de sessenta e seis quilômetros de extensão, completando aí 

uma tradição de cerca de setenta e oito anos de fronteira com essa extensão, no período 

republicano.  

 



       

 A fixação da faixa de fronteira de cento e cinqüenta quilômetros em 1969, através 

da Emenda Constitucional nº 1, deu azo à seguinte indagação: se as terras devolutas, 

compreendidas entre sessenta e seis e cento e cinqüenta correspondentes a oitenta e quatro 

quilômetros até 1969, não tinham sido declaradas como indispensáveis à defesa das 

fronteiras através de disposições constitucionais ou legais, a quem pertencia o domínio 

dessas terras? 

 

 Conforme foi visto antes, incluem-se entre os bens dos Estados, as terras devolutas 

não compreendidas entre as da União (art.26, IV). Até 1969, data em que entrou em vigor 

a Emenda Constitucional nº 1, a faixa de oitenta e quatro quilômetros não estava 

compreendida entre as terras devolutas da União. Nesse período, alguns decretos-leis 

dispuseram sobre a necessidade de uma faixa de fronteira nacional, ora de cem ou mesmo 

de cento e cinqüenta quilômetros. Todavia, nada ficou resolvido em definitivo. Logo, em 

atenção, ao princípio do respeito ao direito adquirido, insculpido, hoje, no artigo 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal de 1988, previsto e mantido em todas as constituições 

anteriores, estas terras compreendidas nos oitenta e quatro quilômetros para dentro do 

território do Estado-membro, se devolutas, evidentemente, seriam de seu domínio, à 

época, e se de natureza privada, pertenceriam aos particulares.    

 Evidentemente que a União nunca renunciou ao seu domínio sobre as terras 

devolutas situadas na faixa de fronteira. Pelo contrário, sempre reiterou esse domínio por 

diversos atos, culminando pelo decreto-lei nº 1.414, de 18.08.1975103. Todavia, nesse 

período em que a extensão da faixa de fronteira oscilou entre sessenta e seis e cento e 

cinqüenta quilômetros, essa diferença territorial era do domínio do Estado, sempre que se 

tratasse de terras devolutas, até que lei ou a constituição firmasse o domínio da União 

sobre elas.   

 

6.6  ALIENAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS PELOS ESTADOS NA FAIXA 

DE FRONTEIRA 

 

Consta que os Estado alienaram terras devolutas na faixa de sessenta e seis 

quilômetros ao longo das fronteiras e, posteriormente, na faixa de cento e cinqüenta 

quilômetros. As vendas pelos Estados de terras devolutas ao longo das fronteiras 
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nacionais na faixa de 66 quilômetros são nulas de pleno direito. Cabem aos estados 

indenizar a União e os adquirentes, pessoas físicas ou jurídicas pelos prejuízos advindos.  

 

Todavia, as alienações de terras devolutas, não incluídas antes no domínio da 

União, feitas pelos Estados, com a intenção de serem do seu domínio, localizadas nos 

oitenta e quatro quilômetros de extensão, contados, a partir dos sessenta e seis 

quilômetros, seriam legítimas. Neste caso, o ônus decorrente da prevalência hierarquizada 

do direito, face ao domínio eminente, sobre o Estado-Membro é da União 

 

Contudo, a anulação dessas vendas traria, por certo, um caos econômico e social a 

uma área de segurança nacional, além de caracterizar uma injustiça social, uma vez que, a 

União sempre se omitiu a quando dessas alienações, as quais vem sendo feitas desde 

1.891 e, ainda, não promoveu a venda dessas terras necessárias à sobrevivência, ao 

progresso sócio-econômico e à segurança dessa região104.   

 

Por isso, lei, decreto e decretos-leis previram, ao invés de nulidade, a ratificação 

dos títulos outorgados, irregularmente, pelos Estados para preservar, inclusive, a 

harmonia entre os campesinos da região. Sobre as vendas feitas, irregularmente, pelos 

Estados, foram desenvolvidas duas teses: 

a) Tese da Nulidade. Por esta, os Estados não eram proprietários das terras que 

venderam, sendo, os atos de alienação nulos de pleno direito, pois, as vendas foram “a 

nom domino”. Entretanto, o termo “ratificação”, inserido em várias leis mencionadas, não 

significa confirmação dos atos de alienação, mas a outorga de novo título pela União 

àqueles que receberam títulos dos Estados e deverão obedecer à legislação ora vigente, 

ressalvadas as terras alienadas pelos Estados, na forma do art.7º, do Decreto-lei nº 1.414, 

de 1975; 

 

b) Tese da Legitimação. Refere-se às alienações de terras devolutas federais, 

localizadas na faixa de fronteira de sessenta e seis ou mesmo de cento e cinqüenta 

quilômetros, feitas pelos Estados, sem atender aos requisitos constitucionais ou legais. As 

vendas assim feitas pelos Estados, em face de definição legal, são nulas de pleno direito, 

não admitindo nenhuma forma de validade. Contudo, foram sancionadas algumas leis, 

como as de números 4.947, de 1966, e a 1.414, de 1975, dispondo sobre  a ratificação dos  
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títulos outorgados pelos Estados relativos às terras devolutas do domínio da União, 

situadas na faixa de fronteira. A idéia da ratificação, ou confirmação data de 1939, com o 

decreto-lei nº 1.164, que dispôs sobre a ratificação ou confirmação. Várias dúvidas 

surgiram quanto à aplicação dessas leis, que, a rigor, não fossem elas, os títulos 

outorgados pelos Estados seriam nulos, e, neste caso, não se poderia falar em ratificação, 

retificação ou confirmação mas sim, na repetição do ato de alienação, ou  seja, na outorga 

de um novo título, agora pela União em favor dos adquirentes. Entretanto, poderia 

subsistir o ato se as leis que previram a ratificação procedessem na convicção de que não 

se tratava de um erro técnico e sim de ratificação de um ato nulo. “Realmente, se o que a 

lei pretende é a ratificação, isto significa que, implicitamente, reconhece como ratificáveis 

os atos de alienação pelos Estados, isto é, os legitimou, na dependência, entretanto, de 

confirmação, por meio de ato outorgado pela União” 105. 

 

 Não obstante, a ratificação para conseguir o “referendo”, confirmação ou 

ratificação pela União, deverá o Estado ter cumprido as normas, em vigor, na época das 

referidas alienações. Demais disso, aludidas alienações deveriam estar de acordo com o 

Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30.11.1964 e seus regulamentos sobre o assunto), 

como por exemplo, a proibição sobre latifúndio e minifúndio, sobre se o adquirente é 

agricultor com vocação ou não para a agricultura, além de outras exigências legais. Afora 

isso, a aceitação dos atos de alienação das terras devolutas do domínio da União pelos 

Estados, na faixa de fronteira, através da ratificação constitui uma boa solução porque, 

neste caso, atender-se-á ao objetivo sócio-econômico das normas legais que prevêem a 

ratificação, o que não ocorreria se considerasse, simplesmente, os atos nulos. Trata-se, 

pois, de uma interpretação teleológica da lei, e não de uma mera questão acadêmica.  

 

Não há dúvida de que os atos de alienação das terras devolutas da União, pelos 

Estados, nas condições acima referidas, são nulos de pleno direito. Entretanto, a lei nova 

pode modificar a natureza jurídica do ato a ela anterior de nulo para legítimo. A lei 

infringida pode ser modificada, de modo a transformar o ato nulo em anulável, ratificável, 

portanto, como quis o Decreto-lei nº 1.414, de 1975. 

 

                                                 
105 LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997,  p. 352-
353. 
   



       

Assim, de acordo com a tese da legitimação, o termo “ratificação” encontradiço 

nas leis examinadas, principalmente, na lei nº 4.947, de 1966, e o Decreto-lei nº 1.414, de 

1975, deve ser entendido como “legitimação”, considerando que só pode ser ratificável o 

ato estadual se ele for legitimável, idéia esta implícita na Lei nº 4.949, de 1966 e no 

Decreto-lei nº 1.414, de 1975.  

 

6.7  OUTRAS ALIENAÇÕES DE TERRAS DEVOLUTAS QUE INDEPENDEM 

DE RATIFICAÇÃO NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

Por outro lado, nesse mesmo período, houve outros atos de aquisição de terras 

devolutas da União, na faixa de fronteira, confirmados porque essas aquisições foram 

legitimamente processadas. Citam-se dentre elas, as terras adquiridas por usucapião pro 

labore ou constitucional, administrativo ou judicial, que esteve em vigor em nosso país, 

desde a segunda metade do século XIV até o final do século XX, quando foram 

revogados pelo parágrafo 1º, do artigo 191, da Constituição Federal de 1988. O instituto 

do usucapião Especial, Pro labore e depois Constitucional, além de ter sido previsto em 

quase todas as constituições republicanas, a partir de 1.934 até 04.10.1988, data que 

entrou em vigor a atual Constituição, foi regulado, também, pela Lei nº 601, de 

18.06.1850 (art.5º), Lei nº 9.760 de.1946 (art.5º), Lei nº 4.504, de 30.11.1964 (arts. 1º e 

2º) e Decreto nº 87.040, de 17.03.1982, que regulamentou a Lei nº 6.969. 

 

Assim, sobre terras devolutas do domínio da União, na Faixa de Fronteira do 

Brasil, podemos afirmar com auxílio de Rafael Augusto de Mendonça Lima, que: a) as 

terras devolutas encravadas na faixa de fronteira de dez quilômetros são de domínio da 

União, desde a vigência da Lei nº 601, de 18.09.1850; b) São do domínio da União, 

também, as terras devolutas incluídas na faixa de fronteira de sessenta e seis quilômetros, 

a partir da vigência da Constituição de 1891; c) as terras devolutas da faixa de fronteira 

localizadas além dos sessenta e seis quilômetros e até cento e cinqüenta quilômetros, 

passaram ao domínio da União por força da Constituição de 1946, regulamentada pela Lei 

nº 2.597, de 12.09.1955; d) As alienações de terras devolutas do domínio da União pelos 

Estados, na faixa de fronteira são nulas de pleno direito; e) as alienações pelos  Estados, 

de terras devolutas na faixa de fronteira passaram a ser susceptíveis de legitimação a 

partir da edição do decreto-lei nº 1.164, de 1.939, da Lei nº 4.947, de 1966, e do decreto-

lei nº 1.414, de 1975, por meio de ratificação pela União; f) a legitimação das alienações, 



       

mediante ratificação, dependerá do atendimento pelos Estados, nos atos de alienação, das 

limitações constitucionais e legais existentes na época de cada alienação; g) são 

ratificáveis na faixa de terras devolutas de fronteira os títulos outorgados pelos Estados e 

por particulares, estes quando decorrentes de alienações feitas pelos Estados, em 

conseqüência de loteamentos ou desmembramentos; h) a ratificação depende de 

requerimento dirigido por cada um dos interessado ao INCRA; i) o usucapião especial ou  

pro labore podia ter por objeto terras devolutas, inclusive de fronteira, até a promulgação 

da Constituição Federal, de 1988, que o vedou expressamente o parágrafo único, do artigo 

191; j) o usucapião civil não pode usucapir terras públicas, desde a promulgação do 

Código Civil; l) as leis anteriores à de nº 4.947, de 1966, que dispunham sobre ratificação, 

foram derrogadas, neste particular, por ela e pelo Decreto-lei nº 1.414, de 1975, naquilo 

em que conflitam com estes atos. 

 

6.8  CARACTERIZAÇÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS NA FAIXA DE 

FRONTEIRA  

  

 Não se fez um estudo comparativo completo sobre o tamanho das fronteiras do 

Brasil com relação aos outros países do nosso planeta. Entretanto, acreditamos que o 

nosso País tem a soberania sobre uma das mais extensas fronteiras territoriais do globo. 

Nem mesmo as fronteiras da Federação Russa, cujo País tem mais de 17.000.000 km2, 

nem as do Canadá, com quase 10.000.000 de km2, ou mesmo as da China, ou dos Estados 

Unidos, ambos com mais de 9.000.000 km2, sejam consideravelmente mais extensas do 

que as fronteiras brasileiras.      

  

 As fronteiras territoriais do Brasil, com os países da América do Sul, estendem-se 

desde o Norte, nos limites com o território da Guiana Francesa, a Oeste com o Peru, até o 

Sul, no Arroio Chuí (RS), na fronteira com o Uruguai, perfazendo um total de 15.719 e 

quilômetros de comprimento. A fronteira mais extensa é a que faz limite com a Bolívia 

com 3.126 quilômetros e menor a do Suriname com 593. 

 

 O Brasil fixou a largura de sua faixa de fronteira, com os países limítrofes, em 

cento e cinqüenta quilômetros, medidos chão para dentro do território nacional. Sua 

fronteira assemelha-se a uma figura geométrica com 150 quilômetros de largura por 

15.719 de comprimento, correspondente a 2.357.850 km2, equivalente a um quarto de 



       

toda a Europa, quase do tamanho da área geográfica da Argélia com 2.381.741 km2, ou 

mesmo do Sudão, sendo aquele o segundo maior país da África em extensão e este o 

maior, com 2.505.813 km2106.  A Argentina, por exemplo, com 2.780.092 km2, é mais 

extensa, mas não muito, do que a área de fronteira territorial brasileira107. A Índia é a 

segunda mais extensa nação da Ásia com 3.287.782 km2 e segunda mais populosa do 

mundo com um bilhão de habitantes e tem apenas um milhão de quilômetros quadrados a 

mais do que as nossas fronteiras. Daí, pois, comparativamente, podemos aquilatar o 

agigantado potencial das fronteiras brasileiras.  

  

 Além de sua destinação própria, que é a de servir de espaço físico para garantir a 

soberania do País através da manutenção da ordem e da paz, a faixa de fronteira tem uma 

destinação agrária de acordo com a Constituição Federal de 1.988. 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 188, dispõe que a “destinação das 

terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano 

nacional de reforma agrária”.  

 

 Aquela Constituição estabelece no referido artigo 188, que a destinação, tanto das 

terras públicas como das devolutas, será compatibilizada com a política agrícola e com o 

plano nacional de reforma agrária. Para uma mais realística interpretação do texto 

supracitado, convém lembrar os conceitos de terras públicas e devolutas já abordados 

anteriormente nesta dissertação. Apesar de o texto supracitado dá a entender que terras 

públicas e devolutas são bens de classes diferentes, entretanto, já se sabe que ambas 

pertencem ao gênero “imóveis públicos” como foi constatado do enunciado do parágrafo 

único do artigo 191, da constituição Federal.  

 

 As propriamente ditas terras públicas federais, são bens patrimoniais, integradas 

no patrimônio da União, como bens especiais, devidamente registradas no registro de 

Imóveis ou no Serviço do Patrimônio da União, já utilizadas na administração pública, em 

geral, ou em atividade de fomento.  

 

                                                 
106 ALMANAQUE ABRIL, MUNDO. 28ª ed. São Paulo: Editora Abril, 2002, p. 148-149.  
107 ALMANAQUE ABRIL, MUNDO, op. cit., p. 150. 



       

 Ao contrário, as terras devolutas, quer as federais ou estaduais, não têm ainda uma 

destinação definitiva, não foram discriminadas e, inobstante serem públicas, constituem 

bens dominicais não-patrimoniais, sui generis, não registrados no registro de Imóveis ou 

no Serviço do Patrimônio da União. Pessoalmente, diríamos, que as terras devolutas, 

apesar de públicas são de natureza diferenciada, uma vez que as públicas em si 

consideradas são terminantemente inegociáveis, fora do comércio, enquanto que as 

devolutas são bens negociáveis, dentro do comércio. 

 

 Clóvis Bevilácqua e outros autores consagrados, como se viu noutra oportunidade, 

denominaram as terras devolutas como sendo terras sem dono, desocupadas ou de 

ninguém. Foi, talvez, em face das diferenças citadas, que o próprio legislador constituinte 

empregou no artigo 188, da Constituição, as expressões terras públicas e devolutas, 

ligadas entre si pelo conectivo “e”.  

 

 As terras devolutas a que alude o artigo 188, da Constituição Federal, são, sem 

dúvida, federais e estaduais, mas quer se trate de umas ou de outras, sua destinação, ou 

seja, sua finalidade, será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional 

de reforma agrária. Ou seja, aquelas terras devolutas federais que, por serem consideradas 

bem não patrimoniais, não arrecadadas, sem dono, desocupadas, vagas ou de ninguém, 

não se destinaram à edificação dos órgãos da administração pública, de estabelecimentos 

de ensino público, postos de combustíveis, etc., e sim, serão destinadas à reforma agrária. 

 

 A expressão “terras devolutas”, a que alude o artigo 188, da constituição Federal 

de 1988 abrange tanto as terras devolutas estaduais como as federais e dentre estas “as 

terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras”, aludidas no artigo 20, II, daquela 

Carta Política.  

 

 As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras serão compatibilizadas 

com a política agrícola (ou agrária, que seria o termo correto) e com o plano nacional da 

reforma agrária.  

 

 O que se constatou, até agora, do nosso estudo realizado, foi que o Brasil não 

dispõe, ainda, de um verdadeiro plano capaz de compatibilizar suas terras devolutas 

federais da faixa de fronteira com seus altos objetivos defensivos e da reforma agrária, 



       

que afinal, são os apanágios da função social da propriedade pública e particular, com a 

conseqüente justiça social no campo e na cidade. As poucas melhorias introduzidas, no 

campo agrário, desde os Governos Imperiais e os da Velha ou Nove República estão 

longe de justificar os benefícios sociais e econômicos, no campo da agropecuária, da 

agroindústria e de serviços, em geral, que uma das mais extensas faixas de fronteira, com 

15.719 quilômetros de comprimento por 150 ditos de largura, com uma área de, mais ou 

menos, 2.357.850 km2, traria se dispusesse de um plano, efetivamente, real de suas 

potencialidades. Mesmo porque há completa compatibilidade entre as atividades 

defensivas e agrárias. Mormente quando sabemos que, na prática, não existem mais 

fronteiras comerciais, uma vez que estas já foram rompidas pela globalização dos 

mercados mundiais e as fronteiras físicas, igualmente, estão se desmoronando, mercê da 

integração dos países em comunidades políticas, jurídicas e econômicas, cada vez mais 

amplas, como a Comunidade Econômica Européia, inclusive com a adoção do EURO, 

como moeda única, a ONU, a OEA, o  MERCOSUL, etc. 

 

 Por outro lado, mesmo sem fronteira definida, o Brasil, como um País soberano, 

poderia a qualquer tempo, dispor do seu direito decorrente do domínio eminente para 

restringir a propriedade particular em nome do interesse público, ou de exercer a 

soberania em seu território e bens nele existentes, conforme se infere do enunciado abaixo 

transcrito: 

 
“Domínio eminente (Teoria Geral do Estado). Prerrogativa do Estado 
que, em nome da própria soberania, consiste em restringir a 
propriedade individual, em nome do interesse público. Copete 
Lizarralde, citado por Hugo Palácios Mejia, define o domínio 
eminente como o “direito que tem o Estado, em sua condição de 
pessoa jurídica, para exercer soberania sobre o seu território e sobre 
os bens nele existentes”. Graças ao domínio eminente, cujo princípio 
mais autêntico é o da função social da propriedade, o Estado pode 
nos termos da lei, desapropriar ou requisitar a propriedade 
individual, sempre em nome do interesse público. Palácios Mejia, 
Hugo,  Introdución a la Teoria del Estado, Bogotá, Editorial Temis, 
1965, p. 58108.   

 

 Além do mais, as fronteiras físicas brasileiras já foram quase inteiramente 

resolvidas, o que afasta qualquer ameaça de conflito entre os países que fazem limites  

com o Brasil.    

                                                 
108 Cf. ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro. 1.ed. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira, 1993, p. 506-507. 
 



       

 

 



       

 

 

 

CAPÍTULO III:  FORMAS E PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DA 

PROPRIEDADE PÚBLICA E DEVOLUTA  

 

1  ORIGEM, CONCEITO E FINALIDADE DAS AÇÕES DE  

DEMARCAÇÃO, DISCRIMINAÇÃO E DIVISÃO 

 

Urge se aborde, embora, perfunctoriamente, a origem, conceito e objeto das ações 

de demarcação, discriminatória e de divisão. O uso dessas ações está tão intimamente 

ligado entre si que a dissociação do estudo delas, entre si, pode dificultar o entendimento 

do texto. Ademais, também, na ação de demarcação, discutem-se questões de domínio 

destinadas à regularização tanto de áreas de terras devolutas, como as de particulares, cuja 

fatia arrecada é somada ao bolo das já existentes.   

 

Como a Ação de Divisão, a Demarcação tem origem no antigo direito romano, 

sendo  chamada de  actio finium regundorum.   

 

A razão filosófica e jurídica da criação das ações de demarcação, divisão e 

discriminatória, se funda em exigências decorrentes das características de exclusividade, 

ilimitabilidade e individualidade inerentes à propriedade. Em face desses requisitos que 

impregnaram e solidificaram a propriedade, desde tempos imemoriais, o dono quer usar, 

gozar e dispor da coisa, como seu legítimo senhor e possuidor, individualmente e com 

exclusividade. Daí, pois, a razão maior do exercício desta ação (demarcação) e de outras 

como a de divisão e até mesmo da discriminatória, intentadas com o fim de individuar e 

definir claramente o domínio do proprietário sobre a coisa.  

 

“A demarcação é ação real que decorre do direito de vizinhança (CC 
569). São requisitos para o exercício da ação de demarcação: a) 
terem as parte, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, 
prédio rural ou urbano; b) haver contiguidade de prédios; c) haver 
confusão entre os limites ou risco de haver confusão entre os limites 
dos prédios confiantes” 109.   

                                                 
109 Cf. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação processual civil extravagante em vigor. 5ª ed. revista e ampliada. São Paulo: RT, 2001, p. 
1313.  



       

Pela Ação de Demarcação, o proprietário tem o direito de exigir que o confinante 

proceda com ele à demarcação, avivente rumos apagados e renove marcos destruídos ou 

arruinados entre seus prédios ou imóveis, rurais ou urbanos, repartindo-se 

proporcionalmente, as respectivas despesas110. 

 

Em regra, a ação de demarcação destina-se ao deslinde de fronteiras de imóveis  

do domínio privado. Nesse particular, quase sempre, se constitui num processo autônomo, 

impetrado por proprietários munidos de títulos de domínios registrados no Registro 

Imobiliário da circunscrição imobiliária da situação dos imóveis, a serem demarcados111. 

 

Pela demarcação a posse sofre efeitos diretos, de que pode resultar  em alteração 

de limites e transferência de seu exercício.  

 

Sobre a matéria cita-se aqui a lição sempre abalizada de Hely Lopes Meirelles,112   

para quem, “a restituição das áreas ocupadas ilegitimamente pelos confinantes é efeito 

natural da demarcação, visto que não seria justo, nem jurídico, que, fixada a linha 

divisória dos imóveis, continuasse um confrontante com terras do outro. Embora se 

admita queixa de esbulho no processo demarcatório, convém assinalar que a ação não é 

possessória e nem fica o proprietário impedido de propô-la mesmo que haja decisão 

anterior sobre a posse do vizinho em suas terras, salvo se já foi reconhecido usucapião 

sobre a área apossada”.  

 

A ação demarcatória exige, portanto, que seu autor esteja munido de título de 

domínio e, com base na descrição consignada, descreva a área a ser demarcada113. 

 

O simples posseiro, normalmente, não pode ser sujeito ativo da ação de 

demarcação, uma vez que diz respeito, exclusivamente, ao proprietário com título de 

domínio registrado no registro Imobiliário. O possuidor sem título, mesmo com posse ad 

usucapiones, que pretender demarcar seu prédio rústico ou urbano, há de se valer do 

procedimento ordinário, sem prejuízo do uso dos interditos, nos termos da legislação 

substantiva e processual. O possuidor legitimado, com prazo para usucapir, deve, 

                                                 
110 Cf. PUGLIESE, Roberto J. Summa da posse. 2º vol. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 
Direito Ltda., 1994, p. 945. 
111 Cf. PUGLIESE, Roberto J., op. cit., p. 945. 
112 PUGLIESE, Roberto J., op. cit., p. 945. 
113 Cf. PUGLIESE, Roberto J., op. cit., p. 945. 



       

incontinenti, requerer o usucapião antes de pretender demarcar o seu imóvel. Todavia, 

dependendo de certas situações imprevistas, até mesmo  o simples  possuidor ou detentor 

do imóvel pode ser sujeito passivo no procedimento especial da ação de demarcação.  

 

Na regularização das terras devolutas, a demarcatória constitui, apenas, uma fase 

da ação discriminatória, destinada a extremar e aviventar os limites entre as terras 

devolutas arrecadadas do Poder Público e o domínio ou propriedades dos particulares. A 

demarcação, que se processa conexa aos autos da ação discriminatória, é levada a efeito, 

em seguida à conclusão desta, mediante sentença. 

 

Atualmente, a ação de demarcação se rege pelos artigos 569 a 571, do Código 

Civil e pelas regras de Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa, de que trata o 

Livro, IV, Título I, Capítulo VIII, artigos 946 a 966, do Código de Processo Civil e 22 da 

Lei nº 6383, de 7.12.1946. 

 

A doutrina considera normais os pedidos cumulados de demarcação e de divisão, 

como demonstra in verbis:  

 

“Cumulação dos pedidos de demarcação e divisão. A cumulação não 
encontra óbice na regra geral do CPC 292 e é permitida, 
expressamente, por este artigo. Há que se seguir à tramitação lógica 
do processo, providenciando-se, por primeiro, a prova da 
demarcação para depois se proceder à divisão” 114 . 

 

A ação de demarcação pode ser cumulada não só com a de divisão mas também 

com a discriminatória, nos termos dos artigos 947, do CPC e 22, da Lei nº 6383, de 

7.11.1976,  como na forma citada pelos eminentes autores supracitados.  

 

Dentre os temas, estreitamente relacionados com a propriedade pública imobiliária 

rural, sobreleva o da ação discriminatória destinada à regularização, identificação e 

separação das terras devolutas da União, dos Estados e dos Municípios (estes mediante 

convênio) das dos particulares. Além de sua importância como meio de o Poder Público 

arrecadar terras devolutas para a reforma agrária, às vezes, o seu exercício é confundido 

com os das ações de divisão e demarcação.  

                                                 
114 Cf. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação civil extravagante em vigor. 5ª ed. revista e ampliada. São Paulo: RT, 2001, p. 1314. 
 



       

 

O termo “discriminação” 115, na linguagem jurídica, é usado para indicar toda 

sorte de separação que se possa fazer entre várias coisas, entre várias funções ou 

encargos, distinguindo-as umas das outras, para que se diferenciem. A discriminação, 

assim, produz a limitação, determinação ou separação entre coisas iguais ou diferentes, 

entre funções várias ou semelhantes, para que cada uma delas se mostre uma coisa certa  

perfeitamente distinta e inconfundível. E, assim, se diz, então coisa discriminada, quando 

a mesma se apresenta de modo distinto, por sua discriminação, limitação e determinação.  

 

 Como se observa, o termo discriminação a que se refere De Plácido e Silva e os 

autores em geral, significa todo modo de separar uma coisa, um encargo ou função de 

outra, entre si, quer de natureza pública ou particular, de modo a que tudo fique 

perfeitamente certo, limitado e determinado, sem deixar a menor dúvida sobre sua 

exatidão e domínio. 

 

 Contudo, quando se trata de procedimento destinado a separar terras do domínio 

público das do domínio particular, o vocábulo “discriminação” evoluiu para um método 

específico de identificação e separação rigorosa somente das terras do domínio público. 

Constitui erro crasso, afirmar-se que se demarcam terras públicas, uma vez que estas são 

discriminadas e não demarcadas. Terras particulares, por sua vez, demarcam-se e não se 

discriminam. 

 

 A ação discriminatória constitui mecanismo procedimental importante utilizado 

pelo Poder Público na identificação e separação das terras públicas devolutas, do domínio 

da União, do Estado e do Município das dos particulares. Apesar de empregada desde o 

Brasil Colônia até nossos dias, constantemente, confundem-se os conceitos das ações de 

demarcação e de divisão.  

 

 Assim, este trabalho, além de buscar a verdadeira distinção entre aquelas ações, 

pretende apontar os seus reais objetivos, tendo em vista a sua destacada importância no 

ordenamento jurídico nacional.  

 

                                                 
115 Discriminação, conforme SILVA, é derivado de discriminatio, discriminare, que signfica discriminar, 
separar, distinguir (in: SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 279). 



       

 Discriminação das terras devolutas é o processo de identificação, demarcação, 

separação das terras particulares e registro imobiliário116.  

 

 A principal fonte jurídica da ação discriminatória no Brasil foi a Lei nº 601, de 

18.09.1850, ao dispor em seu artigo 14 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, que antes de vender 

suas terras devolutas o Governo fará previamente a medição, divisão, demarcação e 

descrição delas (caput), de modo que formem lotes ou quadrados de 500 braças por lado, 

demarcados convenientemente.  

 

 Do dispositivo não consta a denominação “discriminação” que o direito 

consagraria no futuro para separar as terras do domínio público das do domínio privado. 

Porém, em verdade, foi a redação do artigo 14 da lei mencionada que deu origem ao 

termo, hoje adotado em nosso ordenamento jurídico, para significar, tão somente, 

procedimento que tem por finalidade identificar, demarcar e separar as terras do domínio 

público das do domínio privado.  

 

 A rigor, o embrião da discriminação de terras públicas no Brasil pode ser 

encontrado, ainda, nas Cartas de Sesmarias, porque de seu texto constava que os 

sesmeiros ou cessionários daquelas terras eram obrigados a demarcá-las, explorá-las e 

confirmá-las, sob pena de caírem em comisso e serem as terras devolvidas à Coroa. O 

Instituto das sesmarias foi incorporado às “Ordenações do Reino”, especialmente nas 

“Filipinas” que tiveram grande importância no Brasil Colônia117. Daí, afirmar-se que a 

discriminação já constava da legislação vigente no Brasil Colônia, como procedimento 

administrativo usado para separar as terras do Poder Público das dos particulares. 

 

 Nascia, portanto, com as “Ordenações do Reino”, especialmente as “Filipinas”, 

com a incorporação do regime das sesmarias e, posteriormente, em 1850, com a Lei nº 

601, de 18.09.1850, que embora com denominação diferente, consagrou-se com o nome 

de discriminação, como procedimento administrativo próprio para separar terras públicas 

das particulares. Durante 96 anos, vigorou, sozinho, o procedimento administrativo de 

discriminação das terras públicas, pois, a discriminação judicial só viria com o Decreto-

lei nº 9.760, de 05.09.1946, que dispôs, também, sobre a discriminação judicial.  

                                                 
116 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, P. 377.  
117 Cf. LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Op. cit., p. 343. 
 



       

 É sabido hoje que a discriminação administrativa das terras devolutas foi 

motivação principal da Lei nº 601/1850118.  

 

 A discriminação judicial veio com o Decreto-lei nº 9760/1946. Este Decreto-lei 

conservou a discriminação administrativa até à sua eliminação pela Lei nº 3081, de 

22.12.1956119.  

 

 Apesar de abolido pelo Decreto-lei nº 3081, o processo administrativo de 

discriminação das terras devolutas foi restabelecido pelo artigo 11 da Lei nº 4504, de 

30.11.1964 (Estatuto da Terra), com autoridade, também, para reconhecer as posses 

legítimas, manifestadas através de cultura efetiva e moradia habitual e para incorporar ao 

patrimônio público as terras devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se 

encontrassem desocupadas. 

 

 Por outro lado, a discriminação amigável só abrange as terras devolutas federais, 

não às estaduais120.  

 

 A Lei nº 6383, de 07.12.1976, adotou os procedimentos administrativo e judicial, 

no parágrafo único, do artigo 1º, ao disciplinar que o processo discriminatório será 

administrativo e judicial e estendeu, também, no que couber às terras devolutas estaduais, 

mediante convênio, nos termos dos Incisos I e II, do artigo 27121. 

 

 O processo administrativo de discriminação das terras devolutas da União é 

instaurado através de Comissão Especial, criada por ato do Presidente do INCRA, 

composta de três membros, sendo um graduado em direito (Presidente), um graduado em 

agronomia e um outro funcionário, na condição de secretário, nos termos do art. 2º, 

parágrafo 1º, da Lei nº 6383, de 07.12.1976. Para promover o processo discriminatório 

administrativo, dentro da área de sua jurisdição, a Comissão Espacial ficará investida de 

poderes de representação da União (Lei nº 6383, art.2º, parágrafo 1º). O Procedimento 

Administrativo inicia com o memorial descritivo contendo confrontações, rol dos 

proprietários, rol dos ocupantes, croqui do imóvel e outros esclarecimentos que possam 

                                                 
118 Cf. BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1992,  p. 
58.  
119 Cf. BORGES, Paulo Torminn, op. cit., p. 58. 
120 Cf. BORGES, Paulo Torminn, op. cit., P.58. 
121 Cf. BORGES, Paulo Torminn, op. cit., p. 59. 



       

ser úteis à identificação da área, com os interesses que sobre ela incidem (Lei n 6383, art. 

3º).  

 

 Todos que tenham pretensão sobre a área, por se julgarem proprietários, ou por 

serem ocupantes, são convocados ao procedimento administrativo por simples edital, do 

qual se fará a maior divulgação possível122. 

 

Os interessados terão o prazo de 60 dias para peticionar, apresentando seus títulos 

e pretensões, a partir da segunda publicação no Diário Oficial da União. Além de juntar 

documentos poderão arrolar testemunhas, que serão ouvidas, se for o caso (Lei nº 

6383/76, art.4º).  

 

 No processo de discriminação, o interessado (proprietário ou ocupante) deve 

apresentar o seu título de domínio e a cadeia dominial deste. Como matéria de defesa, se 

for o caso, deverá alegar uma das formas de usucapião (extraordinário, ordinário, especial 

ou pro labore), declarada ou não, anteriormente, por sentença judicial ou por decisão 

administrativa. O particular, no processo discriminatório administrativo, como perfeito 

conhecedor do imóvel que ocupa, ou, de que é proprietário, além da aprova do domínio e 

da cadeia dominial, deverá descrever e indicar, de modo preciso, o imóvel, tanto a nu-

propriedade, como as terras ocupadas por edificações, benfeitorias, construções e 

plantações bem como a sua localização e valor, os ônus reais que eventualmente incidam 

sobre o imóvel, assim como os impostos e outros aspectos considerados importantes para 

identificação e valoração do imóvel discriminando.   

 

 Encerrado o prazo do edital, com a apresentação ou não de defesas pelos 

interessados, o Presidente da Comissão Especial deverá pronunciar-se sobre tudo em 

trinta dias, improrrogáveis (Lei nº 6383, art.7º).  Nesse mesmo prazo (nos 60 dias), o 

Presidente da respectiva Comissão Especial deverá providenciar para que sejam feitas as 

indispensáveis vistorias no imóvel discriminando e tomados por termo os depoimentos 

das testemunhas e das partes 123.  

 Quando é muito grande a participação de interessados no procedimento e não há 

como dispensar a realização de vistorias, o depoimento de testemunhas e declarações das 

                                                 
122 Cf. BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 
60. 
123Cf. BORGES, Paulo Torminn. Op. cit., p. 61. 



       

partes fica difícil de concluir no prazo de sessenta dias como determina a lei. Todavia, 

mesmo que não seja possível encerrar no prazo, vê-se claramente a preocupação do 

legislador quanto ao atendimento dos princípios de justiça, da celeridade e economia 

processuais.   

 

 Concluída a fase instrutória, o Presidente da Comissão Especial proferirá despacho 

de encerramento versando sobre as alegações dos interessados, seus títulos de domínio e 

outros documentos apresentados, bem como sobre a boa-fé (ou má-fé) dos ocupantes (Lei 

6.383, art.7º). Terminada esta fase, segue a fase demarcatória, podendo os interessados 

indicar perito para colaborar com o agrimensor designado (Lei nº 6383, art.11). Os 

trabalhos demarcatórios são reduzidos a termo, do qual constarão, obrigatoriamente, 

dentre outros dados: a indicação precisa das áreas devolutas, o rol das propriedades 

reconhecidas como induvidosas, o rol das ocupações legitimáveis, a relação dos imóveis 

com  títulos duvidosos (Lei nº 6383, art.12).  

 

 O processo discriminatório administrativo, além dos resultados acima apontados, 

gera as seguintes conseqüências: 

 

1º) O oficial de registro de imóveis não promoverá matrícula, registros ou 

averbações estranhas à discriminação, tendo por objeto no todo ou em parte, qualquer 

imóvel situado na área discriminada, sem que antes seja dado prévio conhecimento ao 

Presidente da Comissão Espacial, sob pena de responder por crime de prevaricação (Lei 

nº 6383, art.16 e seu parágrafo único). Por isso, compete ao Presidente da Comissão 

Especial, comunicar a instauração do processo discriminatório administrativo, desde o 

início, a todos os Oficiais de Registro de Imóveis da respectiva jurisdição(Lei nº 6383, 

art.15). 

 

2º) Os interessados que não atenderam ao edital de convocação não terão acesso 

ao crédito oficial; não gozarão dos benefícios de incentivos fiscais; e sofrerão a 

propositura da ação discriminatória judicial (Lei nº 6383, art.14 e seu parágrafo único).   

 

                                                                                                                                                  
 



       

 No processo discriminatório judicial será observado o procedimento comum 

sumário, de que trata o Código de Processo Civil (Lei nº 6.386/1976, art.20), ou seja, o 

procedimento comum sumário, como hoje é denominado no referido Código. 

 

 Substancialmente, não há diferença entre os procedimentos administrativo e 

judicial da discriminação das terras devolutas, quanto à consecução dos objetivos. Sua 

distinção reside em que uma é extrajudicial e a outra é feita judicialmente. O memorial 

descritivo é indispensável num e noutro caso.    

 

 Viu-se que a ação discriminatória ou de discriminação tem sua origem no direito 

romano antigo. Constitui meio jurídico processual de identificação, demarcação e 

separação das terras públicas devolutas das dos particulares. É regida pela lei nº 6383/76  

e se aplica somente às terras devolutas da União. Para a discriminação das terras públicas, 

propriamente ditas, a União é representada pela Procuradoria da República, mas na 

discriminação das terras devolutas, a União é representada pelo INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária), conforme dispõe o art.11, da Lei nº 4504, 

de 30.11.1964 (Estatuto da Terra). No tocante à discriminação das terras devolutas do 

domínio do Estado e do Município, evidentemente, que sua representação, nos termos de 

sua Constituição e Lei Orgânica, cabe à sua administração direta. O Estado e Município 

poderão delegar aquela atribuição ao INCRA, mas unicamente nesses casos e somente 

mediante convênio, em que fique clara essa transferência de encargo. O INCRA não pode 

quer administrativa ou judicialmente imiscuir-se nas atribuições dessas Entidades 

Públicas porque são autônomas. 

 

2  DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES DE DEMARCAÇÃO, 

DISCRIMINAÇÃO E DIVISÃO 

 

As ações de demarcação, discriminação e de divisão são inconfundíveis, 

entretanto, não são raros os que confundem as três medidas. Com efeito, a primeira, como 

o nome induz, destina-se a proceder à demarcação ou aviventar rumos, substituir marcos 

danificados nos limites entre dois imóveis autônomos, separando-os nitidamente por meio 

de linha demarcatória. A discriminatória somente pode ser utilizada pelo Poder Público 

para discriminar sua propriedade da dos particulares; a terceira (divisão) é ação posta à 



       

disposição do particular, no caso o condômino, para separar sua parte ideal das dos outros 

co-proprietários.  

 

A demarcação pode ser cumulada com a divisão e com a discriminação. Quando 

cumulada com a ação de divisão, primeiramente, se inicia e conclui a ação de 

demarcação, para, só depois proceder à divisão dos consortes entre si. Na discriminatória, 

a demarcação funciona como uma fase do processo desta. A competência para processar e 

julgar as ações de divisão e de demarcação é da justiça comum estadual e para a 

discriminatória é a justiça comum federal. No caso de comprovado interesse da União nas 

ações de divisão e de demarcação, a competência é deslocada para a Justiça Federal. 

  

 Demais disso, o procedimento empregado nas ações de demarcação e de divisão 

de terras particulares é o especial de jurisdição contenciosa regido pelo título I, capítulo 

VIII, artigos 946 a 981, do Código de Processo Civil, ao passo que o rito da ação 

discriminatória é o procedimento sumário previsto no art.275, do mesmo digesto 

processual, por comando do art.20, da Lei nº 6383/1976.  

 

 Não raro, seja por ignorância ou mesmo por incúria, confunde-se o objeto destas 

ações.  A título de exemplo cita-se um caso concreto, ocorrido na 2ª Vara da Justiça 

Federal do Piauí, na comarca de Teresina. Em dezembro de 1984, a União, através do 

INCRA, ingressou com o Processo nº 135/84, da Ação de Divisão, contra vários 

proprietários do Município de Teresina (PI), objetivando a divisão da data denominada 

Malhada Alta, sob a alegação de lhe pertencer (à União).  

 

 Apreciando questão preliminar sobre a matéria, à época, o Dr.Vladimir Sousa 

Carvalho, juiz da 2ª Vara, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, declarando, 

fundamentalmente, que a ação proposta não seria a DIVISÓRIA e sim a 

DISCRIMINATÓRIA regulada pela Lei n. 6383, de 07.12.76, conforme sentença de 

13.3.85. 

 

 Inconformado, o INCRA opôs Embargos Infringentes, que foi denegado por 

sentença de 14.5.85, proferida pelo Juiz, Dr. Hércules Quasímodo da Mota Dias, 

transitada em julgado em 3.7.85.   

 



       

 Não há como fugir à forma traçada pela Lei nº 6383/1976. Ela dispõe sobre o 

processo discriminatório das terras devolutas da União, a ser requerido pelo procedimento 

sumaríssimo, como determina o caput do artigo 20 daquele diploma legal e seus 

parágrafos 1º e 2º. 

 

3  LEGITIMAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO DE TERRAS 

DEVOLUTAS 

 

Também, a legitimação de posse, ao lado dos outros mecanismos apresentados 

nesta dissertação, é utilizada pelo Poder Público na transferência de terra devoluta ao 

particular, a título de reforma agrária, ou mesmo a qualquer título.  

 

3.1 ORIGEM E CONCEITO DE LEGITIMAÇÃO 

 

 Legitimação deriva de “legitimar”, que corresponde a “tornar legítimo”, 

“equiparar ao legítimo”, do latim legitimus124. 

 

 A rigor a legitimação é meio empregado para tornar legitimado o filho havido fora 

do casamento, equiparando-o ao legítimo.  

 

 Contudo, legitimidade tem o significado de ato de tornar ou haver por 

legitimamente feita alguma coisa. Neste caso, então, será o ato jurídico ou a série de atos 

jurídicos, que se praticam posteriormente, a fim de que se regularizem certas coisas, que 

não se encontram de acordo com a lei, ou o que faltam certas formalidades necessárias 

para que se considerem legítimas. 
 

“Diz-se, assim, legitimação de terras ao processo promovido, a fim 
de que certas terras já ocupadas ou possuídas por uma pessoa, 
tenham o título de propriedade, que se faz mister, para que se 
assegure o domínio a seu ocupante ou possuidor”125. 
 
 

 A legitimação tem incidência apenas sobre terras devolutas. Não sobre as terras 

públicas em geral, já que algumas delas não podem ser alienadas, estão fora do comércio. 

                                                 
124 Cf. SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.480 
125 Cf. SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 480. 



       

Não, também, sobre as terras particulares, porque, em condições normais, quem decide 

sobre sua alienação é, exclusivamente, o proprietário126.  
 

 O instituto da legitimação de terras devolutas federais foi embrionariamente 

concebido pela Lei nº 601, de 1850. Posteriormente, foi regulado no Decreto-lei nº 9760, 

de 05.09.1946; depois, pela Lei nº 4504, de 30.11.1964 (Estatuto da Terra) que, além de 

regulamentar o usucapião especial, em seu art. 98, dispôs no art. 99 que “a transferência 

do domínio ao posseiro de terras devolutas federais efetivar-se-á no competente processo 

administrativo de legitimação de posse, cujos atos e termos obedecerão às normas do 

Regulamento da presente Lei ”; e finalmente, regulado hoje  pelos artigos 29 a 31 da Lei 

nº 6383, de 07.12.1976.  
 

 A legislação de terra a que se refere a legislação supra é para fins de reforma 

agrária e não a qualquer título, a favor do possuidor, que preencha determinados 

requisitos exigidos pela Constituição Federal e pela legislação  ordinária. 
 

Tendo em vista o tamanho da área devoluta, a ser legitimada, a legitimação tem a 

denominação particular de legitimação, propriamente dita, e regularização. Denomina 

legitimação de posse quando a área a ser legitimada vai até cem hectares, e regularização 

de posse se de mais de cem e até dois mil e quinhentos hectares. 
 

  Para a legitimação de posse de área de terra devoluta até cem hectares exige o 

cumprimento dos seguintes requisitos pelo seu ocupante: a) a área a ser adquirida é 

somente até cem hectares; b) o seu ocupante deverá torná-la produtiva com o seu trabalho 

e de sua família; c) não seja aquele proprietário de imóvel rural; d) comprove a morada 

permanente e cultura efetiva, pelo prazo mínimo de um ano.  
 

 O Estado sempre admitiu a posse de particulares em terras devolutas127. Posseiro é 

o  que  tem   posse   em   terra   devoluta com os mais requisitos que a lei exige  à 

titulação, 

conforme Pontes de Miranda128.  
  

                                                 
126 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 
141. 
127 BORGES, Paulo Torminn. Op. cit., p. 141. 
128 Cf. BORGES, Paulo Torminn. Op. cit., p. 141. 
 



       

Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão 

um título de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos (CF, 

art.189). 

Assim, os beneficiários da legitimação somente receberão seus títulos de domínio 

ou de concessão  no final de dez anos de morada permanente e cultura efetiva no imóvel a 

ser legitimado. A licença de ocupação será intransferível inter vivos e inegociável e não 

pode ser objeto de penhora e arresto, mas dará acesso aos financiamentos concedidos 

pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. 

 

As obrigações assumidas pelo detentor da licença de ocupação serão garantidas 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, sendo aquela por 

este cancelada, no caso de inadimplência do ocupante. Caso em que o INCRA 

providenciará a alienação do referido imóvel, a fim de ressarcir-se do que houver 

assegurado. A União poderá a qualquer tempo, no caso de necessitar do imóvel, cancelar 

a licença de ocupação por necessidade e utilidade pública e imitir-se na posse do mesmo, 

promovendo sumariamente, a sua desocupação no prazo de cento e oitenta dias, mediante 

indenização das benfeitorias ao ocupante. O portador da licença cancelada, caso deseje, 

fará jus à instalação em outra gleba da União, assegurada a indenização, e computados os 

prazos de morada habitual e cultura efetiva de antiga ocupação.   

 

 Conforme foi dito acima, a legitimação de posse de área superior a cem hectares 

tem o nome de regularização, atingindo até dois mil e quinhentos hectares de terra 

devoluta em favor de ocupantes, que preencham aos requisitos legais, feita no âmbito do 

INCRA, desde que destinada à reforma agrária. 

 

 Todavia, a alienação ou concessão, a qualquer título, de terras públicas com área 

superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica dependerá de prévia 

aprovação do Congresso Nacional, salvo se para fins de reforma agrária (CF, Parágrafos 

1º e 2º, do art. 188).  

 

Portanto, salvo, para fins de reforma agrária, qualquer transferência de terra 

pública com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, 

dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Todavia, se a alienação ou 



       

concessão de terra pública se destinar à reforma agrária dispensa a aprovação do 

Congresso. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: LATIFÚNDIO E CONFLITO AGRÁRIO  
 

1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DAS TERRAS PÚBLICAS E 

DEVOLUTAS  NO PIAUÍ 

 

A origem histórica das terras públicas e devolutas de propriedade do Estado do 

Piauí tem no confisco das terras privadas da Ordem dos Jesuítas e nas Dadas ou Datas de 

Sesmarias, irregularmente concedidas a sesmeiros e posseiros, o seu principal fato 

gerador. Não se questiona que outros fatores, como o abandono, tenham contribuído, 

também, para a extraordinária proliferação dessas terras desde o tempo em que o Piauí era 

uma Capitania, não hereditária, até hoje, como Estado. 

 

A extensão maior das terras públicas registradas, como abordado nas linhas 

seguintes, adveio das antigas Fazendas do Fisco ou da Coroa, como eram denominadas no 

tempo de D. José I, de Portugal, quando da execução do confisco pelo Marquês de 

Pombal, D. Sebastião de Carvalho e Mello, por volta dos anos 1.760. No Império do 

Brasil tomaram o nome de Fazendas Nacionais e com a República receberam o apelido de 

Fazendas Estaduais129. As outras terras, que são as devolutas, propriamente ditas,  somam, 

atualmente, mais ou menos 7.000.000 (sete milhões) de hectares, são resultantes da falta 

de ocupação e utilização pelos órgãos públicos, principalmente pelo Estado e pelos 

particulares a qualquer título130. 

 

Portugal esforçava-se para colonizar e explorar o Brasil, porém, sua vastidão 

territorial, inculta e erma dificultava enormemente. A melhor maneira encontrada, 

                                                 
129 CAMINHA, João Borges. Um exemplo às novas gerações. Teresina: Gráfica da UFPI, 1996, p. 13-15. 



       

inicialmente, foi dividir o Brasil em Capitanias Hereditária, que as entregou aos Capitães 

Mores do Reino, em seguida a Governos Gerais, com poderes de ceder grandes 

latifúndios a quem prometesse explorá-los por sua conta e risco. Assim, proliferam 

latifúndios com 10, 20, 30, 40 e mais léguas de terras. No caso da Bahia, por exemplo, as 

Casas Senhoreais dos Dávilas e Guedes de Brito, senhores de imensos territórios,  

alcançavam o Piauí e o Maranhão, partindo da Bahia131  

 

         Com a morte de D. João V, de Portugal, em 31.07.1750, subiu ao trono português o 

Príncipe do Brasil, D. José I. Nessa época havia direito de donatários a serem resolvidos 

em mais de uma dúzia de Capitanias. A maioria, entretanto, de importância secundária em 

relação à vida política, econômica e administrativa do Reino de Portugal. Demais disso, 

outras capitanias tinham sido criadas, ainda, na colonização, não tendo mais o caráter 

hereditário e nem feição de uma donatária. Assim, com o intuito de facilitar e orientar o 

Governo Geral na sua administração, foram criadas por diferentes atos reais, as 

Capitanias do Piauí, pela Carta Régia de 29.07.1750; Mato Grosso e Cuiabá, Goiás e 

Minas Gerais, da Banda Oriental e a do território das Missões, entre outras132.  

 

O domínio que alguns donatários tinham sobre seus quinhões foi abolido no 

Governo de D. José I, que contou com o dinamismo e empreendimento de D. Sebastião 

de Carvalho e Mello, Conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal e Conselheiro Chefe 

do Conselho de Ministro daquele rei133. A criação do Piauí se deu sob a batuta do sistema 

do Governo Geral, uma vez que o das Capitanias Hereditárias teria sido extinto em 1549. 

A antiga colônia portuguesa foi batizada com o topônimo de Capitania de São José do 

Piauí, em homenagem ao seu criador, D. José I, de Portugal. Tratava-se, portanto, de 

Capitania mas não tinha o caráter hereditário como as outras que lhe antecederam. O 

regime que acobertou o território do nascente Estado piauiense era, apenas, de capitanias, 

contudo trazia, ainda, no seu seio muitos poderes e privilégios a distribuir a fidalgos e 

outros cidadãos considerados benfeitores pelo regime. Continuava em pleno vigor, por 

exemplo, o regime das sesmarias que permitia a distribuição de grandes extensões do 

território (dadas ou datas de terras) brasileiro mediante condições de regularizá-las, 

explorá-las e recolher os encargos (dízimos) por sua própria conta, sob pena de confisco.  

                                                                                                                                                  
130 NOGUEIRA, Josué José. Entrevista concedida por Assessor Jurídico do Instituto de Terras do 
Piauí - INTERPI, Teresina. Teresina-PI, 12 dez. 2002. 
131 Cf. CARVALHO, Vailton Loula de. Formação do direito fundiário brasileiro. São Paulo: Iglu 
Editora, 1999, p.42.  
132 CARVALHO, Vailton Loula de. Op. cit., p. 38. 



       

     

Por isso, o Piauí não ficou alheio às sesmarias como o Estado do Acre134. Aqui se 

formaram e proliferaram extensos latifúndios agropecuários de pastagens e de gado de 

toda espécie. Prova disto é o estabelecimento agropecuário filial da Casa da Torre com 

sede em Pernambuco aqui instalado e tido como o maior latifúndio do Brasil e das 

Américas adquirido através de Sesmarias, de que se tem notícia. Assim, as primeiras 

sesmarias do Piauí foram concedidas por D. Pedro de Almeida, governador de 

Pernambuco, em 1676, em cuja jurisdição administrativa se encontravam os sertões de 

dentro e de rodelas situados para Oeste do rio são Francisco, parte em Pernambuco, na 

Bahia e a maior porção onde seria erigido o futuro estado do Piauí, aos criadores da Casa 

da Torre: Afonso Sertão135, Julião Afonso Serra, Francisco Dias de Ávila e Bernardo 

Pereira Gago. Foram concedidas a estes, inicialmente, 10 léguas de terra em quadro a 

cada um nas margens do rio Gurguéia136. Pouco depois, em 1681, aquele mesmo 

governador repartiu em sesmaria e destinou à Casa da Torre e seus associados as terras 

que ficavam entre as cabeceiras do rio Paraim até a sua foz no Gurguéia. Em seguida 

apareceram doações de sesmarias nas margens do Parnaíba e do Itapecuru137. 

 

Dentre esta vastidão territorial, Domingos Afonso Mafrense era proprietário de 30 

fazendas de gado de toda espécie. Já estava ficando velho e não tinha descendentes ou 

ascendentes vivos. Daí, porque, aproximando o seu passamento, resolveu doar todas essas 

fazendas à Companhia de Jesus para que as administrassem por sua conta e risco. 

Contudo, ditas fazendas em 1760 foram todas confiscadas por D. José I, de Portugal, sob 

a iniciativa, do Marquês de Pombal, as quais passaram a se denominar de Fazendas da 

Coroa ou do Fisco e quando da proclamação da independência foram, evidentemente, 

transferidas ao Império do Brasil com o nome de Fazendas Nacionais. Proclamada a 

República, as antigas províncias do Império foram convertidas em Estados-membros e 

estas fazendas receberam o epíteto de Fazendas Estaduais, cujo nome carregam até 

hoje138.  

                                                                                                                                                  
133 Cf. CARVALHO, Vailton Loula de. Op. cit., p. 38.  
134 O Estado do Acre foi comprado da Bolívia, país este colonizado pela Espanha onde não fora adotado o 
regime das sesmarias.  
135  É o mesmo Domingos Afonso Mafrense, que ao lado de Domingos Jorge Velho, forma a dupla  mais 
importante de colonizadores do antigo território sobre cuja base foi erigido o futuro estado do Piauí.  
136 Cf. KNOX, Miridan Brito. O piauí na primeira metade do século XIX. Teresina: Secretaria de 
Cultura, Desportos e Turismo/Fundação Cultural do Piauí/Projeto Petrônio Portela, 1986 p. 30.  
137 KNOX, Miridan Brito, op. cit., p. 30. 
138 TAVARES, Zózimo. 100 fatos do piauí no século 20. 3ª ed. Teresina: Halley, 2000, p.62-63; e, 
CAMINHA, João Borges. Um exemplo às novas gerações. Teresina: Gráfica da UFPI, 1996, p.15. 



       

 

Por falar em latifúndio, no Piauí e no Brasil, o sistema latifundiário brasileiro 

exerce, ativa e eficazmente, em primeiro lugar, o controle do domínio da propriedade e da 

exploração de metade do nosso território agrícola; em segundo lugar, o domínio de mais 

da metade das divisas obtidas no comércio internacional por nosso país. O monopólio de 

mais de cinqüenta por cento de nossas exportações, e de sua receita em ouro, constitui a 

base material de seu poder econômico sobre o conjunto da economia nacional139.  

 

2  AS ANTIGAS FAZENDAS NACIONAIS, HOJE ESTADUAIS E A 

QUESTÃO FUNDIÁRIA DO PIAUÍ 

 

 As antigas Fazendas Nacionais, pelo art.7º, das Disposições Transitórias da 

Constituição de 1946, passaram a se denominar de Fazendas Estaduais, cuja posse se deu 

por força deste artigo. Boa parte da formação econômica do Piauí está ligada às antigas 

Fazendas Nacionais. Estas fazendas eram localizadas, principalmente, nas regiões de 

Oeiras e Floriano, que eram em número de trinta. Primeiramente, pertenceram a 

Domingos Afonso Mafrense e, depois, em 1711, mediante legado deste à Companhia de 

Jesus, ou seja, aos padres Jesuítas. Tempos depois, foram confiscadas pelo Marquês de 

Pombal, Conde de Oeiras, D. Sebastião de Carvalho e Mello, por decreto de D. José I, Rei 

de Portugal, passando a pertencer à Coroa Portuguesa140.  
 

Durante o período Colonial, as referidas fazendas eram chamadas de Fazendas do 

Fisco ou Fazendas Fiscais. Depois que o Brasil se separou de Portugal, em 1822, ditas 

terras passaram a pertencer ao Império do Brasil, passando a se chamarem de Fazendas 

Nacionais. A partir de 1946, receberam a denominação de Fazendas Estaduais. Sob a 

administração dos Jesuítas, as ex-fazendas de Mafrense experimentaram grande 

prosperidade, ampliando o seu número para trinta e nove. Em 1852, foi feito um 

inventário dessas fazendas, sendo constatado que abrangiam uma área de 145 léguas de 

extensão, por 75 ditas de largura, contendo 773 escravos, 49.214 cabeças de gado vacum 

e 11.906 bezerros, 3.598 cavalos e 908 poldros. Mais tarde, o rico patrimônio legado por 

                                                                                                                                                  
 
139 GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. 6ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, 
p. 202-203. 
140 TAVARES, Zózimo. 100 fatos do piauí no século 20. 3ª ed. Teresina: Halley, 2000, p.62. 



       

Mafrense, alternadamente administrado pelo governo ou arrendado a particulares, 

começou a definhar141.  
 

Até 1971, as Fazendas Nacionais sempre foram objeto de contrato de 

arrendamento a particulares. A partir daí, todo esse patrimônio passou a sofrer novas e 

violentas mutilações, sendo transferido a particulares. Só na década de setenta do século 

passado, período mais voraz da entrega das fazendas a particulares, estima-se que mais de 

sessenta por cento de suas terras foram transferidas, a preços simbólicos, a título de 

incentivo, para grupos empresariais do Piauí e de fora do Estado, além de receberem a 

terra praticamente de mão beijada, ganharam também vultosos financiamentos da Sudene 

a juro baixo e para longo prazo de carência, para aplicar no desenvolvimento 

agropecuário dessas terras. Muitos desses grupos não tinham qualquer afinidade ou 

vocação com o setor agrário e desviaram o dinheiro recebido da Sudene para outras 

atividades. Sabe-se para onde foi o patrimônio mobiliário remanescente das Fazendas 

Estaduais, mas se desconhece o destino do gado vacum e cavalar. Alguns municípios 

nasceram das Fazendas Estaduais, tais como Santo Inácio do Piauí, Campinas, Isaías 

Coelho, Nazaré e São João do Piauí142, além de muitos outros.  

 

Em 1950 existiam 7.580 estabelecimentos rurais com até 10 hectares. Em 1975 

eram 154.613. Em 1970, conforme o IBGE 86% dos estabelecimentos estavam na faixa 

de até 50 hectares, sendo que, até hoje, o Piauí mantém uma grande concentração 

fundiária. Dados do INCRA revelam que 80 % das terras piauienses estão nas mãos de 

20% dos proprietários rurais e que essas terras são responsáveis por apenas 20 % da 

produção agrícola do Estado. Com apenas 20% restantes, os pequenos produtores rurais 

são responsáveis por 80% da produção. Os 193.973 pequenos proprietários rurais 

piauienses possuem, juntos, 391.516 hectares de terras, enquanto os quatro maiores 

latifundiários somam 502.935 hectares143. O INCRA cadastrou uma área total de 

1.193.046 hectares em poder de apenas 13 latifundiários. Mais de 90 % dessas são 

improdutivas. O documento da Igreja registra a existência de 200 mil famílias sem terras, 

compostas de desempregados, assalariados rurais, diaristas, posseiros, meeiros, 

arrendatários, etc144.  
 

                                                 
141 TAVARES, Zózimo, op. cit., p.62 
142 TAVARES, Zózimo. 100 fatos do piauí no século 20. 3ª ed. Teresina: Halley, 2000, p. 62 - 63. 
143 Cf. CNBB - REGIONAL NORDESTE IV; COMISSÃO PASTORAL DA TERRA; CÁRITAS; 
COMIDADES ECLESIAIS DE BASE. A questão da Terra no Piauí. Teresia: [sd]. 



       

O Estado do Piauí é proprietário de muitas terras públicas rurais patrimoniais 

discriminadas, arrecadadas e registradas em seu nome e de terras devolutas não-

patrimoniais e não registradas, em vários municípios, principalmente os localizados na 

Centro e Sul do Estado145.   
  

 Somente as terras rurais patrimoniais originárias das antigas Fazendas Nacionais, 

hoje Fazendas Estaduais, depois de abatidas as que foram distribuídas a posseiros ou 

ocupantes, somam a astronômica área de 294.685.72,58 (duzentos noventa e quatro mil, 

seiscentos oitenta e cinco hectares, setenta e dois ares e cinqüenta e oito centiares)146.  

 

 Estas terras públicas rurais patrimoniais do Estado do Piauí estão assim 

distribuídas e localizadas nos seguintes municípios piauienses: Campinas do Piauí – 

67.401.77,71 ha., Isaias Coelho - 37.570.21,10 ha, Oeiras – 82.614.86,11 ha., Santa Cruz 

do Piauí – 15.385.80,33 ha., São Francisco do Piauí - 12.710.67,00 ha. e Santo Inácio do 

Piauí com 79.002.40,33 ha147. 

 

 Ainda, consoante informações confirmadas no INTERPI148 estima-se que, 

presumivelmente, há uns 7.000.000 (sete milhões) de hectares de terras devolutas no 

Estado do Piauí. Antes desta estimativa, haviam sido discriminadas e transferidas a 

particulares 832.000 ha. Grande parte destas terras está sem dono e desocupada. As terras 

devolutas do Estado do Piauí se localizam, preponderantemente, na Região Sul. Um 

depoimento de um dos Assessores Jurídicos do INTERPI, Dr. Josué José Nogueira, filho 

do município piauiense de Parnaguá, no extremo sul do Estado, permite afirmar-se que a 

principal razão da demasiada proliferação das terras devolutas na região Sul do Piauí foi o 

cerrado.  O cerrado, como o nome já induz, é um solo constituído de serras e  colinas, que 

até poucos anos atrás ninguém queria porque pensava que, em mesmo se plantando, não 

dava. Todavia, de uns anos para cá foi descoberta a sua verdadeira vocação, 

fundamentalmente, para o cultivo da soja e arroz. Enquanto isso, aquelas terras  

continuaram e continuam, ainda, como devolutas estaduais, posto que, sem dono, 

desocupadas, uma vez que o poder público, também, descurou  de sua destinação, por não 

                                                                                                                                                  
144 Cf. TAVARES, Zózimo. 100 fatos do piauí no século 20. 3ª ed.  Teresina:  Halley, 2000, p. 72-73.   
145 NOGUEIRA, Josué José. Entrevista concedida por Assessor Jurídico do Instituto de Terras do 
Piauí - INTERPI, Teresina. Teresina-PI, 12 dez. 2002. 
146 NOGUEIRA, Josué José. Entrevista concedida por Assessor Jurídico do Instituto de Terras do 
Piauí - INTERPI, Teresina. Teresina-PI, 12 dez. 2002. 
147 NOGUEIRA, Josué José, op. cit. 
148 NOGUEIRA, Josué José, op. cit. 



       

compatibilizá-las com a política agrícola e um plano de reforma agrária, como 

estabelecem a Constituição Federal (art.188) e a Constituição Estadual ( art. 197). 

 

  Os municípios do Piauí onde existem mais terras devolutas, a serem discriminadas 

e arrecadadas, são Bertolínea, Caracol, Cristino Castro, Eliseu Martins, Jerumenha, 

Palmeira do Piauí, Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, São Miguel do 

Tapuio, São Raimundo Nonato, Uruçuí, além de muitas outras. A verdade é que os 

municípios, uns mais e outros menos, todos abrigam terras devolutas estaduais em seus 

territórios149.  

 

 Ao descobrir a vocação telúrica do cerrado, muita gente, com ou sem vocação 

agrária, correu àqueles campos, vindas do Nordeste ou mesmo do Sul do País. Alguns 

com intuito manifestamente especulativo, ignorando a origem das terras, invadem-nas e 

delas se apoderam, sob a alegação infundada de torná-las produtivas. Há casos em que o 

suposto proprietário ou posseiro em conluio com preposto de cartório forjam títulos falsos 

como forma de transferência do domínio, sabendo inconcebível sob o império da lei, da 

ética e da justiça.    
 

 Consta que no Norte do Estado não existem terras devolutas, ou existem poucas, 

mormente porque não houve uma causa influente nesse processo como no Sul do Estado. 
 

 O Piauí era para ser hoje uma economia forte no setor agropecuário, como foi no 

final do século XVIII e durante o século XIX, mas, como ocorreu na antiga Roma, foi 

engolido pelo latifúndio devoluto e privado improdutivo. De qualquer modo não se pode 

negar a vocação do Estado para a agropecuária, que evoca, também, a cooperação da 

UFPI e dos demais cursos médios e superiores da área no sentido de fazer cumprir a 

hipoteca ou função social da propriedade territorial rural no seu âmbito, principalmente, 

no que diz respeito às suas terras públicas e devolutas. Direito Agrário que deveria ser 

uma disciplina obrigatória é, apenas, facultativa na UFPI, podendo, a falta de uma 

providência, até mesmo ser excluída do curso a qualquer tempo. A má distribuição e a 

falta de distribuição ao produtor rural dos 7.350.000 hectares de terras públicas e 

devolutas do Estado do Piauí criaram conflitos agrários e acarretaram atrasos 

                                                                                                                                                  
  
149 NOGUEIRA, Josué José. Entrevista concedida por Assessor Jurídico do Instituto de Terras do 
Piauí - INTERPI, Teresina. Teresina-PI, 12 dez. 2002. 
 



       

extraordinários ao seu desenvolvimento agrário, social e econômico e à população em 

geral. Para corrigir tais distorções é preciso agir urgentemente fazendo a justa distribuição 

destas terras públicas e devolutas para a reforma agrária, e levar a seus beneficiários os 

incentivos da política agrícola e fundiária.  

 

3 CONFLITOS AGRÁRIOS  
 

 Ao aprofundar o trabalho de pesquisa desta dissertação sobre terras devolutas, 

verificou-se que estas ao lado das do domínio privado, são, também, causa de conflitos 

agrários no País e no Piauí, provocados, principalmente, pela conservação do latifúndio 

improdutivo. Por essa razão, achou-se de todo conveniente, registrar algumas notícias a 

respeito desses conflitos da questão fundiária, acrescentando-as em capítulo destacado.    

 

 A questão agrária no Brasil é bem semelhante, por exemplo, àquela configurada 

na Alemanha, ainda, no século XIX, em torno do rio Elba, onde foram criadas duas 

estruturas agrárias diversas. Em sua margem ocidental, os agricultores eram livres, 

embora necessitassem de contrair empréstimos a juros para a manutenção de sua 

liberdade. Na margem oriental, ao contrário, os chamados Junkers mantinham as 

estruturas agrárias arcaicas com base em latifúndios de origem semifeudal, onde existiam 

duas espécies de trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores dependentes de seus patrões 

com contratos renováveis anualmente aos moldes dos tempos medievais e os que eram 

assalariados jornaleiros ou diaristas dentro dos padrões do proletariado industrial. 

  

A tendência decorrente dessa situação era que os trabalhadores dependentes de 

seus patrões mantidos mediante contratos que se renovariam anualmente fossem 

substituídos por trabalhadores assalariados jornaleiro, ou seja, diaristas dentro dos 

padrões do proletariado industrial. A verdade é que na Alemanha do século retrasado, a 

combinação de estruturas arcaicas com modernas formas de organização subsistia 

simultaneamente150. 

    

 A situação das estruturas agrárias existentes hoje no Brasil não é muito diferente 

daquela vivenciada na Alemanha do século XIX. Evidentemente, que aqui não existe 

                                                 
150 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. [Trad. Pietro Nassetti]. São Paulo: 
Editora Martin Claret, 2002, p. 15-16. 
 



       

somente o rio Elba como fator de divisor de estruturas agrárias, mas muitos “Elbas”, até 

mais caudalosos como o Amazonas, Paraná, São Francisco, Tocantis, Parnaíba além de 

uma centena de afluentes. As estruturas agrárias, aqui, em pleno século XXI, continuam 

mais arcaicas do que aquela da Alemanha do tempo de Waber. Como na Alemanha, a 

hipérbole representada pelo rio Elba pode perfeitamente ser usada no Brasil. Pode-se 

afirmar que a banda Sul do Brasil representada pelas regiões Sul e Leste, corresponde à 

estrutura agrária dos agricultores livres, que apesar disso precisam contrair empréstimos a 

juros para conservar a sua liberdade. Nas Regiões Nordeste, Centro Oeste e Amazônia, 

afastadas poucas exceções, os agricultores, sem terra, ou mesmo o pequeno proprietário, 

continuam sufocados porque os latifundiários ou Junkers de aqui, mantêm as estruturas 

arcaicas, com base no latifúndio improdutivo de regime semifeudal. Portanto, nestas 

últimas regiões empregam-se formas atípicas de contratos agrários as mais diversas, como 

a empreitada, a locação, o colonato, além de outros, sem qualquer segurança ao 

trabalhador agrário.  

 

 Evidentemente, que há um esforço, principalmente, através de Confederações e 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, visando à transformação desse numeroso 

contingente, desclassificado de toda espécie, em trabalhadores assalariados (como ocorreu 

na Alemanha), com tendência a serem absorvidos por estabelecimentos industriais que se 

instalam nas zonas periféricas das grandes e médias cidades brasileiras, ou, ainda, em 

insipientes indústrias instaladas no campo e em propriedades rurais através da reforma 

agrária, de modo a atingiram (assalariados ou proprietários) o chamado teto vital mínimo 

de existência com dignidade.    

 

 Conforme depoimento de autor credenciado em assuntos de reforma agrária, esta 

não é mais o direito de cada um à sua propriedade, mas o direito dos trabalhadores ao 

resultado de sua produção. Começa a se apresentar hoje como uma luta pela 

transformação da própria sociedade brasileira para um outro sistema, onde o trabalhador 

não só trabalhe, mas também se aproprie dos frutos do seu trabalho. Cita este autor que os 

posseiros itinerantes, por exemplo, lutam mais pela posse da terra que pelo seu domínio. 

É que eles não valorizam a terra como uma forma de propriedade, mas como seu 

instrumento de trabalho; ou seja, eles precisam da terra para viver, assim como o pedreiro 

precisa da colher e o pintor do pincel151.   

                                                 
151 SILVA, José Graziano da. O que é questão agrária. 4ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.99.  



       

 

Há muitos conflitos entre trabalhadores e supostos proprietários pela posse da terra 

nas chamadas terras devolutas do Estado, em virtude de sua indefinição. Outrossim, existe 

uma verdadeira confusão na aquisição dos lotes naquelas terras. Muitas vezes surge um 

conflito até mesmo entre trabalhadores porque não sabem onde se localizam seus lotes de 

terra.  Curimatá é o município piauiense onde existe mais conflito agrário nas terras 

devolutas do Estado, gerado não só com os trabalhadores entre si mas também entre 

aqueles e supostos proprietários. Em Colônia do Piauí e Corrente, municípios localizados 

no Centro e no Sul do Estado, pequenos produtores rurais, ocupantes antigos de terras 

devolutas estaduais, foram despejados sumariamente por ordem judicial, a requerimento 

de falsos proprietários, que se adentraram nas respectivas terras públicas. Essa situação se 

agrava cada vez mais porque os supostos proprietários de terras devolutas, que foram 

expropriados pelo Estado, por não serem ocupantes nem proprietários legitimados, agora 

avançam nas outras terras devolutas, que eles pensam que estão desocupadas, para tanto 

forjando títulos falsos, em conluio com algum escrevente de cartório152.         

 

 Numa única ação discriminatória requerida em 1994, na comarca de Bom Jesus 

(PI), foi arrecadada uma Gleba de Terras Públicas devolutas com a área de 161.151.10.00 

(cento e sessenta e um mil, cento cinqüenta e um hectares e dez ares), no lugar Viana, 

daquela comarca. Todavia, o Sr. Rodrigo Braz Leal Rodrigues e a sociedade Companhia 

de Alimentos S.A., em 28.12.1994, ingressaram na mesma comarca de Bom Jesus com 

uma ação de nulidade e readquiriram 63.420,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e vinte 

hectares) daquelas devolutas do Estado atrás mencionadas153. 

  

  Esses fatos constituem apenas uma amostra da gravidade da questão agrária no 

Piauí, provocada, fundamentalmente, pela falta de arrecadação pelo Estado de sua 

vastidão territorial constituída pelas terras devolutas e sua urgente entrega aos seus 

posseiros e outros trabalhadores vocacionados para as atividades agrárias em geral. Fora 

disso, conflitos agrários surgirão agravando cada vez mais a caótica questão agrária no 

Piauí.      

  

                                                 
152 Cf. SOARES, Antonio. Entrevista concedida pelo Secretário de Política Agrária e meio-ambiente 
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG, Teresina. Teresina-PI, 04 dez. 2002. 
153 Conforme informação do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Bom Jesus-PI, In: CARTÓRIO DO 1º 
OFÍCIO DA COMARCA DE BOM JESUS-PI. Certidão de Registro de Imóvel: registro de imóvel nº 
2.301, constante da fl. 248, do livro 2-H. Bom Jesus-PI, 13 ago. 2002. 



       

 As terras devolutas estaduais, por si só, seriam suficientes para transformar em 

pequenos proprietários todos os produtores rurais ou a maioria deles, devolvendo-lhes   

em parte a sua dignidade, valorizando-o como cidadão e aumentando o seu poder 

aquisitivo  com reflexos altamente positivos na economia em geral . 

  

 Daí, porque os órgãos do Estado devem procurar acelerar e disponibilizar os 

diversos meios legais de transferência de suas terras públicas, principalmente as 

devolutas, aos produtores rurais não proprietários.  

  

 O usucapião especial rural foi utilizado por mais de cem anos como modo de 

aquisição de terras devolutas. Entretanto, como foi dito em capítulo próprio, parece ter 

sido revogado pela Constituição de 1988 (C.F, art. 191, parágrafo único) razão por que foi 

sustado o seu exercício como modo de aquisição daquelas terras. Através deste trabalho, 

defendeu-se que as terras devolutas não são públicas, propriamente ditas, posto que 

desocupadas, sem dono, não matriculadas em nome do poder público e equiparadas a 

bens negociáveis, logo são também, usucapíveis.  

  

 Assim, os ocupantes ou possuidores de terras devolutas, além dos modos de 

aquisição, normalmente utilizados pelo poder público para alienar-lhes as terras 

devolutas, como a venda, a legitimação, a regularização e a doação, poderão usar, 

também, o usucapião como meio mais eficiente e rápido para adquirir a propriedade da 

posse que ocupa e explora convenientemente. É sem dúvida um meio de aquisição que 

deve ser, ao lado dos demais, utilizado como arma do trabalhador no sentido de adquirir o 

imóvel nas condições referidas, para os fins de reforma agrária. O que se observa é que o 

poder público, através de sua administração, é muito lento nesse desiderato, enquanto o 

usucapião, é rápido, eficiente e permite, desde logo, a transferência definitiva ao pretenso 

proprietário, cuja sentença é definitivamente registrada em nome do novel proprietário.  

 



       

 

 

 

CAPÍTULO V: USUCAPIÃO   

 

1 ORIGEM HISTÓRICA DO USUCAPIÃO 

  
 O usucapião especial ou pro labore é, também, tema central desta dissertação, ao 

lado de outros de fundamental importância. Por isso, além do estudo mais aprofundado 

desta espécie de usucapião, para subsidiar o seu entendimento, abordou-se alguns outros  

aspectos, como origem, conceito, natureza jurídica, espécie e requisito do usucapião, 

genericamente considerado, como segue. 
  

A palavra usucapião procede do latim, uso + capere, adquirir pelo uso, pela posse, 

sendo, geralmente, empregada no masculino. Em latim o nome é usucapio; em alemão é 

Ersitzung (BGB, parágrafos 37 a 944). Plural: usucapiões 154. 
 

Os autores costumam grafar o termo em ambos os gêneros. Os dicionários, 

também, não guardam coerência sobre qual seja o melhor gênero para aquele vocábulo, 

embora usem-no mais no masculino. Pessoalmente, prefere-se juntar à maioria que 

emprega o vocábulo usucapião no masculino.   
 

Trata-se de um instituto singular e complicadíssimo, em que sedimentos de todas 

as épocas e culturas contribuíram para a sua sedimentação e estratificação155.   
 

O usucapião remonta à Lei das Doze Tábuas, Código das XII Tábuas (Lex 

Duodecimum Tabularum), do recuado ano 300 a.C., como o código de uma civilização 

ainda verde, não amadurecida, numa evolução que culmina com o admirável Corpus Juris 

Civilis156 .  

 

                                                 
154 FERREIRA, Pinto. Curso de direito agrário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1.999, p. 302. 
155 Cf. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: Direito das coisas. V. 3. 36ª  ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000, p.117. 
156 MONTEIRO, Washington de Barros. Op. cit.,  p. 302-303. 



       

 Já no antigo direito romano, de acordo com a Lei das XII Tábuas, cogitava-se do 

usucapião, abrangendo os móveis e os imóveis, sendo de um ano o prazo de aquisição 

para  

os primeiros e dois anos para os segundos. 

   

 De início, no direito romano, o usucapião só atingia o cidadão romano, somente 

este podia invocar. Ao peregrino só mais tarde é que foi estendido. 

 

2 NATUREZA  JURÍDICA DO USUCAPIÃO  

 

 Questão por demais controvertida é a de se saber a natureza jurídica do usucapião. 

Justiniano refundiu o instituto em duas fases: a aquisitiva e a extintiva. Pela aquisitiva o 

pretendente adquiria a posse do direito e pela extintiva o direito de outro se extinguia e 

desse modo não poderia ser invocado. 

 

 Para o direito francês, usucapião e prescrição extintiva se equivalem. Quanto ao 

modo de aquisição, para uns é modo originário de aquisição da propriedade, para outros, 

modo derivado. A nossa legislação e doutrina, seguindo as pegadas do sistema alemão, 

que por sua vez, baseava-se no romano, considera-o como modo originário de aquisição 

da propriedade. Igualmente, considera-o entre os institutos que têm vida e peculiaridades 

próprias e, destarte, completamente autônomo. Tem, entretanto, grandes semelhanças 

com a prescrição aquisitiva.  

 

 Antigamente, em certas legislações, o usucapião era invocado como modo de 

aquisição dos bens públicos. Hoje, no entanto, e em particular em nossa legislação, o 

usucapião só pode ser invocado para a aquisição de bens particulares; bens públicos  

patrimoniais ou dominiais não são por ele atingidos. No Brasil, o Decreto-lei nº 22.785, 

de 31.05.1933, dispõe sobre a imprescritibilidade dos bens do domínio público. A 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 191, parágrafo único, dispõe que os  imóveis 

públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

3 CONCEITO E ESPÉCIES DE USUCAPIÃO 

 



       

Constitui tradição desde os antigos romanos, que usucapião é modo originário de 

aquisição da propriedade fundiária pelo decurso do tempo. São notoriamente conhecidas 

duas espécies de usucapião: o extraordinário e o ordinário (Código Civil de 1.916,  

arts.550  a  553 e Novo Código Civil, arts. 1.238 e 1.242). Ficou demonstrado, portanto, 

que um dos modos originários de aquisição da propriedade (móvel ou imóvel) pelo 

decurso do tempo, é o usucapião, que após profundas alterações culturais sofridas no 

espaço e no tempo, foi consolidado e recepcionado no Código Civil brasileiro, de 1.916, 

nos seus artigos 618 a 619 e no Novo Código Civil, nos arts. 1.260 a 1.262 (usucapião de 

móveis), 550 e 551 e 1.238 a 1.244, (usucapião de imóveis) 157, respectivamente sob a 

forma de usucapião extraordinário, ordinário e especial rural ou pro labore e especial 

urbano.  

 

 Depois surgiu uma outra espécie de usucapião que, no Brasil, tomou o nome de 

usucapião constitucional, desdobrado em usucapião urbano e rural, este também 

denominado de usucapião pro labore e tem quase cem anos de existência, em nosso 

ordenamento jurídico positivo. Neste trabalho, no momento, interessa o usucapião 

especial, constitucional ou pro labore e usucapião urbano, apenas, como notícia. 

 

4  USUCAPIÃO ESPECIAL  CONSTITUCIONAL OU PRO LABORE 

 

A filosofia que inspirou a criação, tanto do usucapião especial rural como a do 

urbano, se funda no dever natural de preservação da própria existência mediante o 

provimento de necessidades gerais, como a alimentação, moradia e trabalho, traduzidas 

na renda mínima, na casa própria e no trabalho dignos, os quais correspondem ao 

chamado teto vital mínimo de sobrevivência humana. Este estágio mínimo, em prol da 

existência humanitária no campo e na cidade, pode ser atingido com a aquisição de área 

rural de, pelo menos, até à dimensão do módulo, prevista no Estatuto da Terra, ou mesmo 

com a área de cinqüenta hectares delimitada pela Constituição Federal, para o usucapião 

especial rural ou pro labore para o campesino  ou na aquisição de emprego permanente e 

casa pelo trabalhador urbano de baixa ou de nenhuma renda.  

 

                                                 
157 O usucapião extraordinário e ordinário sobre bens imóveis e móveis foram disciplinados pelo Novo 
Código Civil em seus arts. 1.238 a 1.241 (usucapião extraordinário de imóveis), 1.241 (usucapião ordinário 
de imóvel) e 1.260 a 1.262 (usucapião de móveis). 



       

 Detendo imóvel rural, o rurícola pode construir nele a sua moradia, cultivá-lo 

individualmente e com sua família, para obter o seu sustento e renda mínima 

correspondente, pelo menos, a um salário mínimo nacional. Assim, terra de até um 

módulo para o trabalhador rural ou elemento equivalente, e salário permanente para o 

citadino constituem o teto vital mínimo, sem os quais não é possível a existência, ainda 

que sem dignidade humana.  

Fundada em princípios elementares de filosofia do direito só pode existir vida 

humana, digna de ser vivida, no campo e na cidade, se as populações de baixa ou sem 

nenhuma renda conquistarem, justa e legalmente, ou se lhe for atribuído pelo Poder 

Público, o teto vital mínimo de existência, que na prática corresponderia a uma área rural, 

renda mínima e moradia. Para a consecução mais segura e célere do denominado teto vital 

mínimo, no campo, à semelhança do que, embora, morosamente, já vem se instituindo na 

cidade, urge se estenda, também, mediante regulamentação própria, o usucapião especial 

rural coletivo, abrangente das terras devolutas e do domínio privado.  

 

O Usucapião Especial Rural, Constitucional ou Pro labore, atualmente, destina-se 

somente à aquisição de terras do domínio privado. Contudo, foi usado com êxito, durante 

anos, também, na aquisição de áreas rurais do domínio público, não registradas em nome 

do Serviço do Patrimônio da União. O usucapião para aquisição de imóveis rurais do 

domínio particular é previsto no parágrafo único do artigo 191, da Constituição Federal 

de 1988. O destinado às terras devolutas constou das últimas Constituições, sendo abolido 

pela de 1988, mas ainda hoje disciplinado no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1994, art. 98 

e na Lei nº 6.969, arts 1º e 2º), embora perdure dúvida quanto à aplicação dos dispositivos 

legais pertinentes. 

  

5  REQUISITOS DO USUCAPIÃO  

 

Constituem requisitos do usucapião especial rural ou pro labore: a posse mansa e 

pacífica de cinco anos ininterruptos pelo ocupante do imóvel rural; moradia habitual na 

área a ser usucapida; exploração do imóvel, individualmente ou em regime de economia 

familiar, tornando-o produtivo; não possua outro imóvel rural, de área de até cinqüenta 

hectares ou de até um módulo rural; e, finalmente, que obtenha a sentença deferindo o 

usucapião e efetue o registro desta no Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária da 

situação do imóvel usucapiendo.   



       

 

 Os requisitos para aquisição da propriedade através do usucapião extraordinário 

são a posse, o decurso do prazo de quinze anos (Novo Código Civil, arts. 1.238 a 1.241), 

a sentença e o registro no Registro Geral de Imóveis. Não necessita do requisito da boa-

fé, que é presumida nem do justo título.  

 

Na aquisição por usucapião ordinário, o requerente deve comprovar os requisitos 

da posse mansa e pacífica, o tempo de dez ou cinco anos, sendo que neste caso, deverá o 

possuidor provar a sua moradia, ou a realização de investimentos de interesse social e 

econômico no imóvel, o justo título e a boa-fé, a sentença declaratória e o registro desta 

no Registro Geral de Imóveis, tudo de acordo com o Novo Código Civil (arts.1.242 a 

1.244).  

 

A aquisição de imóvel por usucapião extraordinário ou ordinário, regida pelo 

Código Civil, é a qualquer título e não há limitação de área. Quer neste ou naquele, o 

usucapiente requererá ao juiz a declaração mediante sentença, a qual deverá ser registrada 

no Registro Geral de Imóveis 158.    

 

Não há dúvida de que a legitimação de posse constitui modo importante de 

distribuição de terra devoluta ao trabalhador rural. Todavia, de muito maior valia é o 

usucapião especial, constitucional ou pro labore, destinado à aquisição de terras  

devolutas rurais pelo particular, criado pelo ordenamento jurídico brasileiro desde o 

século XIX e que o parágrafo único do artigo 191, da Constituição Federal de 1988, 

aboliu.  

 

 Pela legitimação de posse, o ocupante ou possuidor só adquire definitivamente o 

imóvel (mesmo preenchidos todos os requisitos  inerentes à posse e à propriedade) depois 

de dez anos. Pelo usucapião, abolido pela Constituição, o possuidor, desde que atendidos 

os requisitos de sua aquisição, adquire-o dentro de poucos dias, por sentença definitiva, 

que é registrada imediatamente no Registro de Imóveis, imune de qualquer restrição. Com 

isso, o novo proprietário valoriza-se, adquire um certo poder e se impregna de maior 

entusiasmo para tornar mais produtivo o imóvel.  

            



       

 Reitera-se que o usucapião abolido pelo parágrafo único, do artigo 191, da 

Constituição Federal, foi o referente a terras devolutas. Contudo, continua em vigor o 

caput do supracitado dispositivo correspondente ao usucapião especial de terras do 

domínio privado.   

 

Há quem entenda que não há mais usucapião especial rural em terras devolutas 

porque o art. 2º da Lei nº 6.969/81, que o possibilitava, não foi recepcionado pelo 

Constituição Federal de 1988. Por isso, aquele artigo simplesmente deixou de existir no 

ordenamento jurídico nacional, embora não se trate de inconstitucionalidade, porque esta 

só ocorre com leis posteriores contrárias à Constituição vigente159. 

 

6  CONTEXTUALIZAÇÃO DO USUCAPIÃO ESPECIAL OU PRO 

LABORE NO ORDENAMENTO JURÍDICO DO PAÍS 

 

 O chamado usucapião especial ou pro labore foi criado pela Constituição de 1934. 

Ao ser instituído, legitimava área rural (imóvel rural) não superior a cem hectares. Os 

demais requisitos desta espécie de usucapião, que permanecem até hoje, são a condição 

de o pretendente não ser proprietário rural ou urbano, ter sua moradia no imóvel e torná-

lo produtivo pessoalmente ou com sua família. A Constituição de 1967, em seu art. 164, 

desviou a sua regulamentação para o âmbito das leis ordinárias.    

 

 A Constituição de 1988, além de manter o usucapião especial constitucional ou 

pro labore, referente à aquisição de área rural160, reduzida agora para até cinqüenta 

hectares, instituiu-o, também, para aquisição de área urbana161 de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, com os mesmos requisitos daquele. 

                                                                                                                                                  
158 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: Direito das coisas. V. 3. 36ª  ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000,  p.120.  
159 Cf. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito agrário. Volume 1. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do advogado Ltda., 2002,  p. 152. 
160  A Constituição Federal de 1988 manteve o chamado usucapião especial constitucional ou pro labore no 
seu artigo 191, o qual tem o seguinte teor: “Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terras, em zona rural, não superior a 
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, 
adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.  
161 Quanto à aquisição de área urbana, o usucapião especial ou pro labore foi criado pelo artigo 183, da 
Constituição, que assim dispõe: “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. Parágrafo 1º (omissis). Parágrafo 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 
uma vez. Parágrafo 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. 



       

  

 Um dos institutos ligados à função social da propriedade, no caso ao imóvel rural, 

é, pois, o usucapião especial constitucional ou pro labore, como modo originário de 

aquisição de uma área de terra de até cinqüenta hectares para fins de reforma agrária.    

  

 O usucapião Constitucional agrário, também denominado usucapião especial rural 

ou pro labore, foi criado pelo art.125, da Constituição Federal de 1934 e de aí até hoje 

constou do texto de todas as Constituições, com exceção da de 1967. Contudo, continuou 

a existir no art. 98 da Lei nº 4.504/64 {Estatuto da Terra} e no art. 4º, da Lei nº 6.969/81. 

O tempo previsto na Constituição de 1934 era de dez anos, sendo de dez hectares a área a 

usucapir. A Constituição de 1946, através de seu art. 156, parágrafo 3º, aumentou a área 

do usucapião para vinte e cinco hectares. Veio a Emenda Constitucional nº 10, de 

10.10.1964, que disciplinou o Direito Agrário no Brasil e modificou aquele artigo, ao 

majorar o limite da área do usucapião constitucional de quinze para  cem hectares.  

 

Foi visto que o usucapião pro labore ou Constitucional constou de todos os textos 

constitucionais, a partir de 1934, até 1988. A Constituição de 1967 silenciou acerca do 

referido usucapião, entretanto, este continuou a existir no art. 98 do Estatuto da Terra (Lei 

nº 4.504/1964) e no artigo 1º da Lei nº 6.969, de 10.12.1981, afirmação essa confirmada, 

também, na obra denomina Política e Direito Agroambiental 162. 

 

A Lei nº 4.504, de 30 11.1964 (Estatuto da Terra), fiel ao comando da Emenda 

Constitucional nº 10, regulou essa forma de usucapião, limitada, entretanto, até a área de 

um módulo rural, em seu artigo 98163. Posteriormente, reduzido para vinte e cinco 

hectares, o referido instituto de usucapião especial foi regulado processualmente pela Lei 

nº 6.969, de 10.12.1981.  

  

 Saliente-se que o usucapião especial ou pro labore tem sua base filosófica, 

jurídica e social na necessidade de erradicar ou, pelo menos, de amenizar a situação de 

pobreza e miséria dos produtores e trabalhadores rurais, sem terra, para dotar-lhes e às 

suas famílias, de uma área rural capaz de proporcionar-lhes um piso mínimo de 

                                                 
162 Cf. ALVARENGA, Octávio de Mello. Política e direito agroambiental: comentários à nova lei de 
reforma agrária (Lei nº 8.629, de 25 de Fevereiro de 1993). 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995, 
p.25. 
163 Cf. GODOY, Luciano de Souza. Direito agrário constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas Ltda., 
1999, p.105. 



       

subsistência, capaz de garantir-lhes uma certa dignidade. Esta área deve corresponder à 

chamada propriedade familiar de que trata o Estatuto da Terra164. A idéia, filosoficamente 

considerada, reivindica à transformação de alguns milhares de posseiros, desprovidos de 

quaisquer imóveis, rurais ou urbanos em proprietários, após preenchidos os requisitos 

legais, através do usucapião especial ou pro labore. Trata-se, como visto, linhas atrás, de 

um processo judicial de procedimento sumaríssimo, ultimado pela sentença concessiva da 

área rural usucapida, que é registrada no Registro de Imóveis em nome do novo 

proprietário rural.    

 

 Convém lembrar que a zona urbana só agora adotou o seu Usucapião Especial 

Urbano, nos termos do Estatuto da Cidade (arts. 8º a 14, da Lei nº 10.257/2001), quando o 

meio rural já o tinha instituído há mais de cem anos. Todavia, a urgente necessidade de 

planejar e ordenar os chamados “estabelecimentos ou bairros irregulares” das grandes e 

médias cidades justificou a regulamentação, num único texto, do Usucapião Especial 

duplo de área urbana  até duzentos e cinqüenta metros quadrados e acima desta, conforme 

sejam os seus possuidores pessoa humana individual ou população de baixa renda (ou 

sem renda). 

 

 As ações de usucapião assim consideradas têm como objetivo assegurar à 

população carente, o piso vital mínimo no que diz respeito à moradia, como afirma Celso 

Antônio Pacheco Fiorillo165, as quais passaram a ser chamadas, também, de ação de 

usucapião ambiental individual e ação de usucapião ambiental metaindividual.  

 

 A ação de usucapião especial rural individual ou pro labore teve, também, como 

objetivo possibilitar a aquisição pelos campesinos, sem terra, da propriedade familiar, 

limitada na Constituição Federal em cinqüenta hectares e no Estatuto da Terra a um 

módulo rural ou mesmo o módulo fiscal para fins tributários, variando este de acordo com 

a região e o tipo de exploração adotado. A propriedade familiar aqui referenciada não 

deixa de representar, também, para o rurícola um piso mínimo de renda, convertido, 

incontinente, em trabalho (pro labore) mas também em moradia. Isto porque, tornando-se 

proprietário do imóvel rural, os novos donos construirão suas casas, dando por resolvido o 

problema da moradia ou habitação. Passarão a cultivar suas novas terras, solucionando, 

                                                 
164 Cf. Estatuto da Terra (art.4º, II e III, da Lei nº 4.504/64). 
165 Cf. FIORILLO, Celso Antonio  Pacheco. Curso de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2001,  p.53. 



       

destarte, o problema do trabalho e do desemprego, pelo menos em suas necessidade mais 

prementes. 

 

 Os citados benefícios poderiam se multiplicar no campo, se fosse adotado aí, 

como na cidade, o Usucapião Especial Rural Coletivo, aqui chamado, também, de pro 

labore. É que a mesma filosofia que justificou e orientou a norma do Estatuto da Cidade 

justificaria, também, a adoção daquela espécie nova de usucapião, uma vez que as causas 

e conseqüências, de pobreza e de miséria que atingem as populações rurais e urbanas são 

as mesmas. São freqüentes os possuidores Coletivos com posses pacíficas, mansas, 

ininterruptas, contínuas e sem oposição, com mais de cinco anos, de imóvel rural à espera 

de se legitimarem e não conseguem por falta de previsão legal. Evidentemente, que 

sempre que se configurem, no campo, circunstâncias equivalentes às da cidade 

justificativas do Usucapião Especial Urbano coletivo, justificariam a instituição de 

idêntica espécie no campo. Acredita-se que o piso vital mínimo conferido à pessoa 

humana, de baixa ou de nenhuma renda, na cidade, possa corresponder ao atual módulo 

rural.     

 

  A propriedade familiar é destinada a absorver toda a força de trabalho do rurícola 

e de sua família, racional e devidamente explorada. Demais disso, devidamente cultivada, 

é susceptível de gerar o piso mínimo vital rural, o que deverá corresponder, pelo menos, a 

uma renda de um salário mínimo nacional. 

 

 Assim, o Usucapião Especial Rural Individual pode, com vantagem, evoluir-se 

para o Usucapião Especial Rural Coletivo Pro labore, de área superior aos cinqüenta 

hectares previstos na Constituição Federal ou ao do módulo rural ou fiscal estabelecido no 

Estatuto da Terra. Basta que as áreas sejam possuídas por várias pessoas humanas 

ininterruptamente e sem oposição, de baixa ou sem nenhuma renda, por mais de cinco 

anos, onde esses posseiros tenham a sua moradia e explorem, individualmente ou com sua 

família. Para tanto, torna-se necessária a previsão legal, ou uma interpretação extensiva, 

teleológica e comparativa da Lei Maior e da legislação infraconstitucional entre si. Assim 

é possível articular um posicionamento bem fundamentado capaz de convencer o julgador 

de sua legitimidade e efetividade, concretizadas em sentença favorável aos supostos 

impetrantes.  

 



       

A princípio, como foi visto, o usucapião constitucional agrário abrangia tanto o 

imóvel rural do domínio particular como também o do domínio público devoluto. Ou seja, 

o referido usucapião constituía modo originário de aquisição da propriedade imobiliária 

particular, mas também das terras devolutas rurais. 

 

Convém recordar que o usucapião constitucional agrário até 05.10.1988, data em 

que entrou em vigor a atual Constituição, e até à legislação infraconstitucional àquela 

data, era, também, forma de aquisição de terras devoluta rurais. Finalmente, essa mesma 

Constituição de 1988, em seu art.191, previu o usucapião especial de área rural de até 

cinqüenta hectares, desde que seu pretendente possua como sua pelo prazo de cinco anos. 

O Parágrafo único do artigo atrás mencionado, retrocedendo, estabeleceu que os imóveis 

públicos não serão adquiridos por usucapião.       

 

Repita-se: são condições para a aquisição, que o possuidor ou ocupante seja 

pessoa física, torne a área produtiva com o seu trabalho ou de sua família por cinco anos 

ininterruptos, sem oposição, tendo nela a sua moradia e que não seja proprietário rural ou 

urbano. 

 

Os elementos cultura e moradia efetiva constituem requisitos essenciais para a 

legitimação do usucapião especial desde a sua criação. Essa espécie de usucapião está 

assentada na filosofia que exige a fixação do homem ao campo, nele produzindo e 

morando com sua família. O usucapião Especial Rural tem, tipicamente, uma 

caracterização pro labore, posto que assentado na posse-trabalho, daí porque muitas 

vezes, inclusive, alcunhado com aquele termo latino para indicar o esforço do campesino 

para extrair da terra o seu sustento e de sua família166. 

 

Uma corrente de autores de nomeada sustenta que as “terras devolutas” não são 

públicas, por natureza, e, como tais podem ser usucapidas para os fins de reforma agrária. 

Outra corrente, fiel à Constituição, defende que sendo públicas, como são, as terras 

devolutas são, atualmente, inusucapíveis, para quaisquer fins. 

 

                                                 
166 Cf. PROENÇA, Alencar Mello. Direito agrário. 1.ed. Porto Alegre: Editora Síntese, 1999, p.134. 



       

Como se observa, constituiu-se numa tradição de mais de cinqüenta anos a 

condição de serem elas (terras devolutas) usucapíveis. Como deixá-las de ser agora, 

quando se esperava um avanço social na nova Constituição e veio um recuo?  

 

A redação do art. 188,167 da Constituição Federal, fortalece a tese dos que 

defendem serem usucapíveis as terras devolutas”. O conectivo “e”, ligando as expressões 

terras públicas e devolutas, entre si, deu a entender que as terras devolutas não são 

públicas, por natureza, em si mesmo consideradas, mas, sim, como pertencentes a uma 

categoria especial de bens imóveis diferenciada . 

 

Alargando a tese do usucapião em terras devolutas, André Studart Leitão, em um 

artigo publicado em o Farol Jurídico, assim se manifestou: 

 

“(...) Por fim, que relação há entre as terras devolutas e o usucapião? 
Bem, sendo tal instituto uma maneira de se adquirir a propriedade, 
relações diretas surgem com a legitimação de posse para o posseiro, 
porquanto, em ambas, o possuidor pacífico por período de tempo 
fixado em lei poderá pleitear a terra. Ante o exposto, não obstante 
um imóvel componha o domínio de uma pessoa de direito público, 
do ponto de vista de sua destinação ou utilização, poderá ele ser 
dominial, podendo, pois, ser usucapido” 168.  

 

Por sua vez, a tese do usucapião pro labore se robustece, também, com a 

interpretação aos artigos 20, II 169 e 26170 da mesma Carta Política, dos quais se pode 

deduzir que as terras devolutas possam ser públicas, mas sujeitas, sem dúvida, a 

usucapião. 

 

 Com efeito, as terras devolutas referidas não estão incluídas entre aquelas 

indicadas nos arts. 20 e 26, da Constituição e, sim, constituem-se de outro tipo de terras, 

sejam elas devolutas ou não. Ora, as que se consideram usucapíveis não são 

indispensáveis à defesa das fronteiras nem das outras finalidades ali referidas. As que se 

aludem são mesmo aquelas necessárias e indispensáveis à reforma agrária e não à defesa 

de fronteiras ou de outros objetivos mencionados nos dispositivos cogitados. 

                                                 
167 O referido artigo 188 dispõe: “A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a 
política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária”. 
168 LEITÃO, André Stuart. Usucapião de terras devolutas. Artigo disponível no Farol Jurídico, na 
Internet, no caminho http://.www.faroljurídico.com.br/art-usucapiao01.htm, acesso em07 fev.2001. 
169  O art. 20, II reza que “são bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 
fortificações e construções, das vias federais de comunicações e à preservação ambiental, definidas em lei”. 



       

 

 Somente as terras particulares e as devolutas podem ser objeto do usucapião 

especial. Estas são aquelas terras não utilizadas a qualquer uso público federal, estadual 

ou municipal. Pelo art. 3º, da Lei nº 6.969/81, excluem-se do usucapião especial ou pro 

labore as áreas indispensáveis à segurança nacional, as quais serão especificadas por 

decreto do Poder Executivo, as habitadas pelos silvícolas, as de interesse ecológico, assim 

consideradas as reservas biológicas ou florestais e os parques nacionais, estaduais ou 

municipais que, por ato do Poder Executivo, tenham aquela destinação. Os habitantes de 

tais áreas, embora não as possam adquirir por usucapião especial, têm assegurado 

preferência para se transferirem para outras regiões, mediante ato do órgão competente171.  

Esse entrave criado pela Constituição de 1988 não deve ser de modo a bloquear ou 

mesmo retardar a função social, que ditas terras poderiam cumprir, caso fossem 

adquiridas por usucapião especial ou pro labore. A função social proporcionada por uma 

ágil aquisição amparada pelo usucapião especial não pode ser inibida ou proibida pela 

Constituição sob pena de se perpetuar um verdadeiro retrocesso. Ora, a atividade agrária, 

que é o objeto do direito agrário, tem caráter alimentar, social e econômico, não sendo 

conveniente nem justo que a força de um parágrafo único, cuja redação dispõe, apenas, 

sobre “imóveis públicos” e não acerca de terras devolutas, venha impedir ou retardar a 

função social da propriedade rural. 

 

Some-se a essas considerações o fato de que, embora a maioria dos autores 

considere que o art.191, da Constituição Federal de 1988 revogou a Lei nº 6.969/81, em 

matéria de usucapião há, contudo, opinião divergente. De acordo com Proença172, Ismael 

Marinho Falcão, por exemplo, em seu livro “Direito Agrário Brasileiro”, afirma que 

coexistem um usucapião especial, tratado pela Lei nº 6.969/81, e um usucapião pro 

labore, objeto do art. 191 da Constituição Federal e anteriormente acobertado pelo art. 98 

do Estatuto da Terra”. 

 

Acerca da introdução do parágrafo único no art. 191, da Constituição Federal, 

Borges173 diz que o segundo aspecto menos feliz daquele artigo “está em seu parágrafo 

                                                                                                                                                  
170  O art. 26 em seu Inciso IV dispõe: “incluem-se entre os bens dos Estados as terras devolutas não 
compreendidas entre as da União”. 
171 LEVENHAGEN, Antônio José de Souza. Posse, possessória e usucapião. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1996, 
p. 90-91. 
172 PROENÇA, Alencar Mello. Direito agrário. 1.ed. Porto Alegre: Editora Síntese, 1999, p.129. 
173 Cf. BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 
163. 



       

único” e acrescenta que a “função do intérprete é adequar a lei, em sua execução, à 

realização dos fins sociais a que ela se propõe” 174, conforme o art. 5º da Lei de 

Introdução ao Código Civil de 1916. 

 

A faixa de fronteira corresponde à faixa interna de cento e cinqüenta quilômetros 

de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional. São indispensáveis à 

segurança nacional as terras devolutas de que trata o Decreto-Lei nº 1.868, de 30 de 

março de 1981. São abrangidos, também, pelas garantias do referido artigo 20, da 

Constituição Federal, os imóveis de uso das Forças Armadas, ou destinados a seus fins e 

serviços, e os terrenos de marinha e seus acréscimos, essenciais à execução da política de 

segurança nacional, assim como quaisquer outras terras públicas não devolutas175. 

Cada vez mais se afirma o convencimento de que a prescrição aquisitiva atinge, 

em cheio, as terras devolutas federais e estaduais, em geral, com exceção daquelas 

ressalvadas pela Constituição e regulamentos, como as áreas indispensáveis à defesa das 

fronteiras,176 das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e 

à preservação ambiental, definidas em lei 177 .  

 

A tradição brasileira, conforme foi escrito, é no sentido de que o seu patrimônio 

deve ser constituído somente pelos bens necessários e indispensáveis aos seus serviços, à 

sua administração, à defesa nacional, incluindo a faixa de fronteiras, as fortificações e 

construções militares, às vias federais e comunicações e à preservação do meio ambiente, 

definidos em lei.  

 

Com efeito, até mesmo o usucapião ordinário e o extraordinário constituíram-se 

em formas de aquisição das terras devolutas rurais ou não desde o advento da Lei nº 601, 

de 18.09.1.850 e seu Decreto nº 1.318, de 30.01.1854, conforme a eles se reporta o 

Decreto-lei nº 9760, de 05.09.1946. 

                                                 
174 Cf. BORGES, Paulo Torminn, op. cit., p. 163. 
175 Decreto nº 87.040, de 17.03.1.982, art. 5º. 
176 A faixa de fronteira corresponde à faixa interna de cento e cinqüenta quilômetros de largura, paralela à 
linha divisória terrestre do território nacional. São indispensáveis à segurança nacional as terras devolutas 
de que trata o Decreto-lei nº 1.868, de 30 de março de 1981. São abrangidos, também, pelas garantias do 
referido artigo 20, da Constituição Federal, os imóveis de uso das Forças Armadas, ou destinados a seus 
fins e serviços, e os terrenos de marinha e seus acréscimos, essenciais à execução da política de segurança 
nacional, assim como quaisquer outras terras públicas não devolutas (Decreto nº 87.040, de 17.03.1982, art. 
5º). 
177 O art.20 e seu Inciso II, da Constituição Federal dispõem que “são bens da União as terras devolutas 
indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei”.  



       

 

O artigo 5.º, do citado Decreto-lei nº 9.760 dispõe que poderão adquirir a 

propriedade de terras devolutas ou particulares por usucapião, os posseiros que se 

acharem em posse contínua e incontestada com justo título e boa-fé, por tempo superior a 

20 (vinte) anos (alínea “e”) e os que se acharem em posse pacífica e ininterrupta, por 30 

(trinta) anos, independentemente de justo título e boa-fé (alínea “f”). 

 

Na vigência da Lei nº 601/1850 havia tanto o usucapião judicial como o 

administrativo de terras devolutas rurais. 

 

A Lei nº 4.504, de 30.11.1964 (Estatuto da Terra) dispôs sobre o Usucapião 

Especial de área rural equivalente ao do módulo, em seu art. 98, igualmente, abarcando 

tanto áreas de imóveis particulares como devolutas. No mesmo sentido é a Lei nº 6.969, 

de 10.12.1981. Esta lei, sobre a aquisição de terras particulares e devolutas, estabeleceu, 

em seus artigos 1º e 2º: 

“que aquele que não sendo  proprietário rural nem urbano, possuir 
como sua uma área contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco 
hectares), poderá adquirir o seu domínio, bastando simplesmente que 
o requeira”. 

 

 O Decreto nº 87.620, de 21.09.1.982, que regulamentou a Lei nº 6.906/1981, 

estabeleceu em seus seis artigos procedimento administrativo para aquisição, como 

antanho, de área rural particular e devoluta.     

 

Como se observa, a aquisição de terras devolutas rurais por usucapião, desde que 

atendidas as condições essenciais de moradia e cultura efetiva, consolidou uma tradição 

de quase cento e quarenta anos. Veio, entretanto, a Constituição de 1.988 e estabeleceu no 

parágrafo único do art. 191 que “os imóveis públicos não serão adquiridos por 

usucapião”.  

 

A pesar de majoritária a interpretação de juristas, de que a expressão imóveis  

públicos englobe os bens públicos, contudo, em virtude da redação dada pelo art.188, da 

mesma Lei Fundamental, ao empregar os termos terras públicas e devolutas, gerou uma 

sensível confusão.  

 

                                                                                                                                                  
 



       

Há de se entender que as terras devolutas, embora possam ser enquadradas como 

bem público, em geral, mas, especificamente não o são, uma vez que remanescentes do 

antigo regime das sesmarias e de outras regulamentações inadequadas, aguardam ainda 

um posicionamento correto e definitivo sobre a sua verdadeira natureza jurídica. De 

qualquer modo pode-se considerar, sem medo de equívoco, que a Constituição Federal 

cometeu, no sentido, um retrocesso, mas, apesar disso, pretendeu sempre dar um 

tratamento especial à destinação desse tipo de propriedade rural, com o qual nos 

familiarizamos logo depois do descobrimento do Brasil. 

 

É sabido que tanto a propriedade rural do particular, mas também a do Poder 

Público, está sujeita ao cumprimento da função social estabelecida no artigo 186 e seus 

Incisos de I a IV, consistente no aproveitamento racional e adequado; na utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; na 

observância das disposições que regulam as relações do trabalho e na exploração que 

favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O Estatuto da Terra (Lei nº 

4.504/1.964) informa no seu art. 2º, parágrafo 1º, letras “a” a “d” os requisitos essenciais 

para que a propriedade da terra desempenhe a sua função social, os quais inspiraram o 

legislador constituinte na redação do referido artigo 186 e seus incisos, da Constituição.  

 

Em verdade, as terras devolutas são um desmembramento daquela mesma 

propriedade de que trata a Constituição Federal em seu art. 5º e 170, que ora se apresenta 

como um princípio fundamental ora como direito subjetivo e objetivo. Dois princípios são 

destacados nos Incisos II e III, do art. 170, da aludida Carta Magna, o da propriedade 

privada e da função social desta.  

 

 O princípio é hierarquicamente superior à lei. Assim, dentro dessa visão, não 

somente o proprietário particular, mas, também o Poder Público, como proprietário do 

domínio devoluto, tem o dever inarredável de empregar na propriedade, quer seja ela 

privada ou devoluta, os fatores necessários ao desempenho da função social. A 

Constituição e as normas agrárias, em geral, são unânimes em estabelecer prioridade às 

terras devolutas para os fins de reforma agrária.  

 

Contudo, o que se observa é que essa prioridade só vem sendo cumprida com 

relação à propriedade privada rural, ficando praticamente sem destinação as terras 



       

devolutas por inação do Poder Público. Vê-se, assim, que o Poder Público olvida o 

princípio e descumpre a lei.  

 

Com efeito, o já referido parágrafo único do art. 191, da Constituição Federal, ao 

proibir o usucapião especial dos imóveis públicos, mesmo que sua intenção não fosse 

necessariamente, a de abranger as terras devolutas, desfavoreceu muito a função social do 

imóvel rural devoluto, porque o seu ocupante deixou de utilizar aquele mecanismo 

(usucapião) como forma adequada de aquisição daquele tipo de domínio. Além do mais, o 

possuidor assim considerado se não abandonou completamente o imóvel, por falta de 

perspectiva em sua dignidade, no mínimo, ficou altamente desestimulado e frustrado por 

continuar um “sem terra”, porque não recebeu um título de propriedade. 

 

Demais disso, desvanecido, o possuidor ou detentor tem de aguardar o julgamento 

de um complicado processo de discriminação das terras devolutas, que apesar de 

sumaríssimo pela legislação, é mais ordinário do que qualquer outro. Basta dizer, que 

além da discriminação, é exigida a demarcação e a divisão das terras devolutas, que 

duram anos a fio, sem solução adequada. Os possuidores com título e boa-fé e mesmo os 

ocupantes sem título e de boa-fé, com sua moradia e cultura efetiva no imóvel têm que 

aguardar o julgamento de recursos e mais recursos, às vezes, meramente protelatórios, de 

parte daqueles que são simples detentores de posse precária, clandestina e de má-fé.   

 

Um assunto merecedor de destaque, e que deve ser tratado no tema referente ao 

usucapião especial, rural ou pro labore, diz respeito ao fato de informar que a mesma 

filosofia que justificou e orientou a norma do Estatuto da Cidade que instituiu o usucapião 

urbano coletivo, justificaria, também, a criação de um possível usucapião especial rural 

coletivo no campo, uma vez que a situação de pobreza e miséria dos trabalhadores, no 

campo e na cidade, é absolutamente igual. Sempre que se configurem, no campo, 

circunstâncias equivalentes às da cidade, criadoras do usucapião especial urbano como 

coletivo, justificariam a instituição de idêntica espécie no campo. Acredita-se que o piso 

vital mínio conferido à pessoa humana de baixa ou de nenhuma renda, na cidade, possa 

corresponder ao atual módulo rural.  

 

A aquisição das terras devolutas através do usucapião Constitucional ou pro 

labore, individual ou coletivo, constituir-se-ia numa das mais, autênticas e justas formas 



       

de aquisição de terras devolutas, ao lado das já existentes, mediante procedimentos 

administrativos ou judiciais, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e formação 

mais céleres da propriedade familiar e o conseqüente cumprimento da função social, 

apanágio da justiça social da sociedade como um todo. 

 

De fato, ambos os institutos têm uma finalidade vital de facilitar a convivência 

equilibrada e harmoniosa das populações rurais ou urbanas mais carentes, de baixa renda  

ou sem renda alguma, visando proporcionar-lhes alimentação e habitação condignas. 

Como visto, pelo Usucapião Especial Rural ou Pro labore, o campesino (produtor ou 

trabalhador rural sem terra), que possua e explore como sua, por cinco anos ininterruptos, 

sem oposição, área de até cinqüenta hectares, que explore individualmente ou com sua 

família, onde tenha a sua moradia, e não possua outro imóvel urbano ou rural, adquirirá a 

sua propriedade mediante sentença do juiz178. Pelo Usucapião Especial Urbano, a pessoa 

e conjunto de pessoas que possua como suas áreas de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados ou mais, respectivamente, durante cinco anos ininterruptos, sem oposição, 

nelas tendo a sua moradia, adquirirão a sua propriedade mediante sentença judicial179. 

 

A título de exemplo, informa-se que o autor deste trabalho, como advogado, 

requereu a favor de cliente seu, e foi concedido,  usucapião do domínio útil de imóvel do 

patrimônio municipal de Teresina, localizado em uma das ruas da região do centro sul  da 

cidade. O processo teve trânsito absolutamente normal, com a citação do Município de 

Teresina, que o contestou, no prazo legal, mas foi vencido no feito, e a sentença foi 

devidamente registrada em um dos Cartórios do Registro de Imóveis de Teresina (PI), em 

nome do usucapiente. Todavia, o adquirente continuou pagando normalmente à 

Municipalidade os encargos devidos ao domínio direto do imóvel. 

 

A verdade é que a filosofia que inspirou a criação do usucapião especial, quer o 

urbano ou rural, tem sua essência no propósito urgente de socorrer as populações 

brasileiras campesinas e urbanas, sem trabalho e sem teto, naquilo de mais humano e 

vital, que elas deveriam ter e não têm, para a sua própria existência, que são a alimentação 

e a habitação. Pelo usucapião especial rural ou pro labore tais populações adquirem terra 

para cultivar e, por conseguinte, o trabalho e a perspectiva de moradia. Pelo usucapião 

                                                 
178 CF Constituição Federal (art. 191, Lei nº 6.969/1981, art. 1º). 
179 CF Constituição Federal (art. 183) e Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001, art. 9º a 14). 
 



       

especial urbano sob suas duas modalidades adquirem casa para morar, retratada no piso 

mínimo da habitação, que é a casa própria. 



       

 

 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSÃO 
  

 Para o projeto de pesquisa, propriamente dito, não há um capítulo reservado à sua 

conclusão. Porém, no caso aqui tratado, resolveu-se inserir um capítulo, apesar de 

resumido, dividido em itens, com o objetivo de subsidiar a organização da dissertação. 

Nos itens que seguem foram abordados algumas conclusões parciais sobre a propriedade 

em geral, as terras devolutas, as formas e processos de aquisição da propriedade pública e 

devoluta, latifúndio e conflito agrário, para terminar com a conclusão considerada 

fundamental a respeito da função social das terras devolutas e usucapião destas. O estudo 

definitivo da dissertação centraliza-se no tema “propriedade das terras devolutas: 

função social e usucapião”. Em seguida, são indicadas as conclusões do trabalho, 

articuladas em itens numerados.  

 

1 PROPRIEDADE 

 

Foram invocadas várias teorias sobre a evolução da propriedade no espaço e no 

tempo, desde o paleolítico, passando pelos antigos gregos e romanos, até os nossos dias. 

Seguindo essa trilha, a propriedade foi considerada comunial entre os gregos e romanos, 

mas aos poucos face às transformações processadas foi assumindo um caráter exclusivista 

e individualista, que ainda hoje persiste, embora amenizado por sua função social. O 

direito de propriedade no Brasil, influenciado pelo Código Civil francês de 1804, foi 

introduzido, inicialmente, na Constituição do Império de 1824, depois, nas sucessivas 

Constituições Republicanas, a partir de 1892, no Código Civil do Brasil de 1916 e, já 

agora, no Novo Código Civil. Além da teoria da função social da propriedade, 

inicialmente sugerida por Leon Duguit e aperfeiçoada por Santo Tomás de Aquino e os 

Papas Leão XIII (Rerum Novarum), Pio XI (Quadragéssimo Anno) e João XXIII (Mater 

et Magister), foram conceituadas a da negação da propriedade, a da ocupação, a da 

especificação e a da  coletivização. 

 

Ficou demonstrado, na dissertação, que a origem e formação das terras do Brasil, 

ou seja, de sua propriedade territorial, se assentaram, inicialmente, no Tratado de 



       

Tordesilhas, de 07.06.1494, confirmado por Bula Papal e, em 1500, pelo Ato de 

Descobrimento do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, em nome da Coroa Portuguesa e que 

depois, passou ao Império do Brasil com a proclamação da independência.  

 

No que respeita ao conceito de propriedade da Constituição, levando-se em conta 

a função social, constatou-se que ele é abrangente tanto dos bens materiais quanto dos 

imateriais. Dos bens de produção e até dos infungíveis e fungíveis como o dinheiro, sendo 

que a função social desses últimos deve obedecer a uma hierarquia. Contudo, a 

propriedade que se presta, mais eficazmente, à função social é aquela que se constitui em 

bens de produção, por natureza, como a terra e outros assim considerados. A Constituição 

de 1988, além da função social, estabeleceu que a pequena propriedade rural, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva.    

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 e a legislação reguladora 

infraconstitucional, o imóvel rural de área considerável que não preencher os requisitos 

mínimos exigidos de produção e produtividade, denominados coeficientes de utilização e 

de eficiência, deverão ser desapropriados para fins de reforma agrária, mediante prévia e 

justa indenização, ressalvadas a pequena, a média e a propriedade produtiva.  

  

 Além de outros aspectos, foi visto que o produtor rural, proprietário ou não, deve 

se conscientizar das exceções que isentam a pequena, a média e a propriedade produtiva 

da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária. Essas isenções, como 

foi dito, abrangem a propriedade de um a quinze módulos fiscais, a de quinze a quarenta 

módulos e a propriedade produtiva com mais de oitenta por cento de sua área utilizada e 

com grau de eficiência a partir de cem por cento. 

 

 Procurou-se alertar e conscientizar, principalmente, os produtores rurais, 

proprietários ou não, sobre imóveis rurais não sujeitos à desapropriação por interesse 

social para fins de reforma agrária. Por exclusão, visou-se a dar conhecimento, também, 

dos imóveis rurais sujeitos àquela desapropriação, além de lamentar a abolição do 

usucapião especial ou pro labore de terras devolutas do bojo da Constituição Federal de 

1.988, face à grande utilidade daquele se continuasse no ordenamento jurídico. A função 



       

social deve ser cumprida, apesar das exceções constitucionais, que livram os imóveis 

aludidos da desapropriação.  

 

2 TERRAS DEVOLUTAS 

 

Viu-se que, quanto à sua origem, as terras devolutas, embora tenham estreita 

afinidade com as antigas sesmarias, de origem e formação portuguesa, constituem um 

instituto genuinamente brasileiro, uma vez que criado e forjado no Brasil, a partir de 

1532, quando foram cedidos os primeiros grandes lotes de terras da Coroa Portuguesa 

entre os seus mais antigos sesmeiros. Além disso, as terras devolutas, oriundas do sistema 

de sesmarias, deram origem à propriedade territorial no Brasil, notadamente, a rural. 

 

Foram mostrados os dois conceitos de terras devolutas: o legal e o vulgar ou 

popular. O conceito legal, como o nome já o diz, decorre da lei e é dado, inicialmente,  

pelo art. 3º, da Lei nº 601, de 18.06.1850 e depois pelo art. 5º, do Decreto-lei nº 9.760, de 

05.09.1946. que  definiram  as terras devolutas por exclusão de outras da mesma natureza, 

que estavam sendo utilizadas pela administração pública ou mesmo por particulares. 

 

Um conceito legal, bem tradicional e de pacífica exegese sobre terras devolutas, foi 

oferecido pelo artigo 5.º, do Decreto-lei n.º 9.760, 05.09.1946, ao dispor que são terras 

devolutas “As terras que, não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público federal, 

estadual ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado”. Legalmente, terras 

devolutas são aquelas terras devolvidas ao Poder Público (Coroa Portuguesa ou  Império 

do Brasil) pelos sesmeiros, ocupantes ou posseiros, em geral, porque estes não cumpriram 

as condições de medição, confirmação e cultura exigidas  nas Cartas de Sesmarias ou na 

lei, incorrendo, por isso, na pena de comisso. Um outro conceito legal foi dado pelo 

Decreto-lei nº 9.760/1946, sobre terras devolutas na faixa de fronteira, conceituando-as 

como sendo aquelas terras que, não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público 

federal, estadual, territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado, por 

algum motivo previsto na mesma lei. 

      

 O conceito vulgar ou popular de terras devolutas foi dado pelo consagrado autor, 

Clóvis Beviláqua, para quem elas são terras desocupadas, sem dono. Este conceito é o  



       

que mais se identifica com o pensamento e o linguajar vulgar do povo180. Assim, 

vulgarmente, costuma-se conceituar terras devolutas como sendo aquelas quaisquer que 

sejam as suas origens, que presumivelmente não estejam administradas por ninguém, se 

encontrem incultas e desocupadas.  

 

Procurou-se, também, oferecer uma idéia sobre a natureza jurídica das terras 

devolutas rurais e chegou-se à conclusão, ao lado de autores consagrados, que elas 

constituem: a) uma propriedade ou imóvel rural integrante do bem público dominical não-

patrimonial pertencente à União, Estado-membro ou Município, de natureza específica e 

sui generis; b) um bem de produção objeto de função social prioritário para a reforma 

agrária no Brasil; c) um instituto genuinamente brasileiro. 

 

De acordo com o estudo feito, as terras devolutas se classificam entre os bens 

dominicais não-patrimoniais, não registradas no Registro Geral de Imóveis ou em 

qualquer outro órgão administrativo em nome do poder público, a que se denominou de 

sui generis. Demais disso, constitui um bem negociável como a propriedade privada, uma 

vez que não se trata de coisa fora do comércio. Repita-se, pois, que quanto à classificação 

e natureza jurídica das terras devolutas, foi explicado que se trata de bem dominical, de 

natureza sui generis, negociável, não patrimonial, não arrecadado pelo Poder Público e 

não registrado em seu nome, seja no Registro de Imóveis ou no Serviço do Patrimônio da 

União.  

 

Quanto à função social e destinação das terras devolutas foi aferido que elas se 

subordinam aos ditames da justiça social da ordem econômica e ao princípio da função 

social da propriedade, insculpidos na Constituição Federal de 1988 (arts.170, caput e  

Inciso III  e 5º, XXIII)  e, por isso, prioritariamente se destinarão à reforma agrária (E.T., 

Lei nº 4.504/1964, art. 9.º). Demais disso, a destinação das terras devolutas será 

compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, nos 

termos do artigo 188, da Constituição181. 

 

 

                                                 
180 In: Código Civil Brasileiro de 1916, trabalhos relativos a sua elaboração, v. 3, p. 223 (Cf. BORGES, 
Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 51). 
181 O art. 188 da Constituição Federal estabelece que “a destinação de terras públicas e devolutas será 
compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária”. 
 



       

 

2.1 TERRAS DEVOLUTAS DA FAIXA DE FRONTEIRA 

  

 O interesse deste trabalho, pela abordagem sobre terras devolutas da faixa de 

fronteira, foi despertado pela necessidade de explicar e justificar o seu envolvimento com 

a questão agrária brasileira. Mesmo porque as terras que constituem a fronteira brasileira 

são todas, praticamente, devolutas.  

 

 Fronteira é uma faixa de largura considerável e que se confronta com a linha de 

limites, na qual termina a ação jurisdicional do Estado. Ou ainda, a parcela do território 

de uma nação, ou Estado, localizada em frente da de outro, servindo de limites entre 

ambos, destinadas, prioritariamente, à defesa nacional. No tempo do Império, a lei nº 

601/1850 marcava para a faixa de fronteira do Brasil uma largura de dez léguas ou 

sessenta quilômetros, a partir da linha de limite, sendo elevada para cento e cinqüenta 

quilômetros, a partir da Constituição de 1937. 

  

Informaram-se os aspectos históricos e políticos da configuração das fronteiras do 

Brasil com os países da América do Sul, desde as primeiras tentativas de sua fixação em 

1703, com a Guiana Francesa,  no  Rio Oiapoque, mediada pelo tratado de Ultrecht, até à 

resolução da questão do Pirara em 1.904, destacando-se com sabedoria, em quase todas 

esses episódios, a figura proeminente do Barão do Rio Branco. As fronteiras do Brasil, 

com países da América do Sul, estendem-se desde o Norte, nos limites com o território da 

Guiana Francesa, a Oeste com o Peru, até o Sul, no Arroio Chui (RS), na fronteira com o 

Uruguai, perfazendo um total de 15.719 quilômetros de extensão. Destacou-se que a 

fronteira mais extensa é a que faz limite com a Bolívia com 3.126 quilômetros e a menor, 

com o Suriname com 593. Viu-se que as terras devolutas que constituem a faixa de 

fronteira, indispensável à defesa do território, pertencem à União e medem 150 

quilômetros de largura por 15.719 quilômetros de cumprimento, com uma área total de 

2.357.850km2, nos limites com os países vizinhos da América do Sul, conforme as fontes 

consultadas.  

  

Quanto às terras devolutas, integrantes da faixa de fronteira, apesar de os Estados 

terem adquirido o território situado nas antigas Províncias do Império do Brasil, de 

acordo com o art.64, da Constituição de 1891, foi demonstrado que elas passaram a 



       

pertencer à União e não àqueles Estados, ressalvadas as situações de aquisições 

permitidas na legislação.   

 

A partir de 1891, em virtude da indefinição e falta de clareza na fixação da largura 

da faixa de fronteira do Brasil, houve muitos conflitos entre a União e os Estados, em 

virtude de alienações feitas por estes a particulares, pessoas físicas ou jurídicas, 

consideradas irregulares pela União.  A Lei nº 601/1850 que fixou a faixa de fronteira em 

dez  léguas ou sessenta e seis quilômetros, no Império, continuou em vigor na República, 

a partir de 1891, uma vez que a primeira Constituição Republicana silenciou a esse 

respeito. Todavia, aquela faixa de sessenta e seis quilômetros foi elevada para cento e 

cinqüenta quilômetros pela Constituição de 1937. Por isso, com razão, os Estados 

consideraram que entre 1891 e 1937 tinham o domínio sobre as terras devolutas de 

fronteira a partir dos sessenta e seis quilômetros até os cento e cinqüenta quilômetros. Daí 

resultando alienações de terras devolutas nas fronteiras pelos Estados, que apesar de 

legais, a União considerou irregulares. Para solucionar o impasse surgiram duas teses. 

Uma delas pugnava pura e simplesmente pela nulidade dos atos de alienações e repetição 

deles pela União em favor dos adquirentes. Mas como ficariam os adquirentes das terras? 

Simplesmente com os prejuízos? Como isso não seria justo, e para conter a repercussão 

de sua injustiça, surgiu uma outra tese, a vitoriosa, a da legitimação, segundo a qual os 

atos, embora considerados nulos pela União, deveriam ser tidos como anuláveis, a fim de 

serem ratificados. Assim foi feito o arranjo, mas nem sempre resolvido em todos os casos.  

 

 A fronteira é uma área imensa, quase do tamanho da Argentina e correspondente 

a mais de um quarto do território de toda a Europa. Por isso, é muito grande para ser 

utilizada quase exclusivamente como palco hipotético defensivo, quando se sabe que as 

questões de fronteiras do Brasil com os países da América do Sul estão, praticamente, 

resolvidas. Demais disso, com a postura irreversível da globalização dos sistemas 

financeiro, mercantil, monetário e político-jurídico, as fronteiras se extinguiram com 

relação aos três primeiros sistemas e quase não há mais lugar para elas quanto ao último 

(político-jurídico). Veja, por exemplo, que não foi preciso fronteira territorial para evitar 

os ataques terroristas do dia 11.09.2001 às torres gêmeas em Nova York (USA).    

 

Não se discute que essa área é indispensável à defesa do território. Todavia, a sua 

destinação, tornar-se-á ainda mais proveitosa se forem compatibilizadas, simultânea e  



       

harmoniosamente, a sua função defensiva com a política agrícola e com o plano de 

reforma agrária, conforme ditames da Constituição Federal (art.188), de que resultaria, 

por certo, o cumprimento da função social e um grande contributo para a justiça social no 

campo e na cidade.   

 

3  FORMAS E PROCESSOS ESPECIAIS DE AQUISIÇÃO DA 

PROPRIEDADE PRIVADA, PÚBLICA E DEVOLUTA 

 

 Dentre as formas e processos especiais de aquisição da propriedade pública e 

devoluta, foram destacados a demarcação, a desapropriação, a discriminação, a divisão, a 

legitimação e o usucapião especial rural ou pro labore.  

 

Ás vezes o leitor, como é natural, costuma confundir os conceitos e emprego das 

ações de divisão, demarcação e da discriminatória. A ação de divisão, destina-se, 

prioritariamente, a promover a divisão do condomínio de imóveis do domínio privado, 

rural ou urbano, para localizar cada condômino em sua área perfeitamente 

individualizada;  ou ainda, quando do inventário dos bens da herança, para partilhá-los 

entre os herdeiros do de cujus, que aqui se chama partilha e não divisão. A ação de 

demarcação, como o nome induz, destina-se a proceder à demarcação ou aviventar rumos, 

substituir marcos danificados nos limites entre dois imóveis, separando-os, nitidamente, 

por meio da linha demarcatória, podendo ser aplicada também a bens públicos 

dominicais ou patrimoniais não delimitados ou irregularmente demarcados. 

 

 A demarcação pode ser cumulada com a divisão e com a discriminação. Quando 

cumulada com a ação de divisão, primeiramente, se inicia e conclui a ação de demarcação 

para só depois proceder à divisão dos condôminos entre si. Na discriminatória, a 

demarcação funciona como uma fase do processo desta. Não esquecer que a ação de 

discriminação ou discriminatória é privativa do Poder Público para arrecadar as terras 

públicas devolutas, separando-as das dos particulares e para determinar o seu registro no 

serviço do Patrimônio da União ou cartório competente. Bem como, se necessário, para 

regularizar terras públicas patrimoniais. A competência para processar e julgar as ações  

de divisão e demarcação é da justiça comum estadual e para a discriminatória é a justiça 

comum federal. No caso de comprovado interesse da União nas ações de divisão e 

demarcação, a competência é deslocada para a Justiça Federal.  



       

 Desapropriação, discriminação e legitimação de posse são institutos de grande 

valia para a política e plano nacional de reforma agrária, uma vez que se destinam à 

arrecadação de terras do domínio privado e devolutas, destinadas, prioritariamente à 

reforma  agrária.  

 

 O usucapião especial, administrativo ou judicial, também, foi utilizado com relevo 

por várias décadas, quer no Império ou na República, como meio adequado de aquisição  

de terras devolutas pelo particular. As terras devolutas, conforme foi suficientemente 

demonstrado, embora haja o entrave da Constituição, podem ser usucapidas através 

daquele tipo de usucapião. Não obstante isso, deve este continuar como forma de 

arrecadação de terras devolutas, absolutamente útil e necessária, a favor dos particulares, 

ao lado das outras formas existentes, face à preponderância do princípio da justiça social 

insculpido na Carta Magna.  

 

 Evidentemente, que coexistem outros meios de aquisição de terras pelo particular 

para os fins de reforma e política agrárias. Contudo, uns não excluem os outros. Salutar 

deve ser a coexistência deles. Em que pese a sua inserção na lei, a legitimação de posse de 

terras devolutas é bastante precária, por não oferecer nenhum estímulo, poder e valor ao 

seu beneficiário, ainda mesmo quando recebe um título de domínio ou uma concessão de 

uso de uma determinada área. Mesmo na hipótese de que tenha permanecido por dez anos 

na posse mansa e pacífica da área devoluta, somente passados outros dez anos é que o 

pretendente receberá seu título definitivo de proprietário.  

 

 Demais disso, durante esse período de gestação, o trabalhador é sempre acossado 

pelo Poder Público, que o ameaça, inclusive de cancelamento do documento transitório. 

Se não pagar o financiamento a que se obrigou nas instituições do sistema agrário 

financeiro, terá seu título cancelado. O INCRA se imitirá na posse e a terra do ex-

ocupante será transferida para outro rurícola, de cuja vocação para o trabalho rural o 

INCRA nem sempre consegue averiguar e descobrir. Aquele que perdeu a terra, 

freqüentemente, transforma-se num agitador, que, certamente desiludido, irá engrossar as 

fileiras dos milhares de “sem terra” deste Brasil afora, que, pelo êxodo, irão aumentar, 

ainda mais, o contingente dos miseráveis que cerca as grandes cidades e metrópoles 

nacionais, formando em torno delas, milhares de bairros miseráveis, clandestinos e 

irregulares. 



       

  

Muito mais eficiente que a legitimação de terra, sob qualquer de suas formas 

(legitimação propriamente dita, ou regularização de posse), seria o mecanismo processual 

do usucapião especial ou pro labore, em que o trabalhador rural se transformaria, em 

poucos dias, num proprietário por força de sentença devidamente registrada no registro de 

imóveis. O novo proprietário adquiriria um certo poder e valor emergentes do domínio da 

terra, que lhe conferiria maior estímulo à cultura, à produção e à produtividade na área  

usucapida, do que nas circunstâncias anteriormente referidas. Tanto é importante o 

usucapião especial de terras devolutas que, contando o tempo de sua previsão na 

legislação ordinária e nas Constituições federais, existiu por mais de cem anos. A 

Constituição de 1988 cometeu um retrocesso e um desserviço ao dispor no parágrafo 

único, do artigo 191, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, se aí 

foram incluídas as terras devolutas. 

 

 As terras públicas, em geral, são aquelas registradas em nome da União e que as 

devolutas não foram sequer arrecadadas, e, por isso, estas são, sem dúvida, usucapíveis e 

aquelas não. Importa, pois, ao possuidor ou ocupante, uma vez preenchidos os requisitos 

do tempo dedicado à posse, da cultura efetiva e de que não possua outro imóvel rural ou 

urbano, requer ao Judiciário a sentença declaratória do domínio e posse definitivos, a qual 

seria registrada no registro de imóveis, operando a transferência do bem para o nome do 

novo proprietário.  

 

4 LATIFÚNDIO E CONFLITO AGRÁRIO 

 

 O Estado do Piauí é o maior latifundiário em terras rurais, disponíveis à reforma 

agrária, dentro de seu próprio território. Trata-se de terras públicas propriamente ditas e 

devolutas. São consideradas públicas, principalmente, aquelas terras rurais pertencentes 

às antigas fazendas nacionais que, com a proclamação da República, passaram ao 

domínio do Piauí, por força do art. 64, da Constituição de 1.890, na condição de Estado-

membro, remanescendo ainda hoje uma área de quase 300.000 (trezentos mil) hectares e 

aquelas outras que constituem os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial 

(art.99, I e II, do Novo Código Civil).  

 



       

As terras devolutas são as outras, que não aquelas, sem dono, abandonadas, sem 

ocupação e que não estão, num determinado momento, aplicadas a nenhum fim público 

federal, estadual ou municipal, no dizer de Rui Barbosa, de outros autores e da própria lei 

ordinária. Estas terras somam uma área de aproximadamente 7.000.000 (sete milhões) de 

hectares, no aguardo de sua privatização para fins de reforma agrária. Estas, sim, devem 

ser privatizadas mediante entrega ao povo com vocação para a agropecuária, para o fim 

de cumprir a sua verdadeira função social, ao invés de privatizar-se empresas públicas ou 

sociedades de economia mista, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil que agem 

no mercado em lugar do Poder Público, fomentam o desenvolvimento econômico, e, a 

despeito de que exploram o mutuário, cumprem a sua responsabilidade social e solidária.  

 

 A falta de distribuição e a má distribuição das terras devolutas no Brasil e no Piauí 

constituem causa eficiente de sérios e constantes conflitos agrários pelo uso e posse 

dessas terras no campo, com sensíveis prejuízos para a economia regional, nacional e para 

o sossego das populações em geral. Informou-se agora a existência, no sul do Piauí, de 

vários desses conflitos provocados não só entre produtores rurais sem terra e presumidos 

proprietários ou grileiros, mas, também, entre os primeiros entre si, tudo provocado pela 

azáfama a que foi submetida a questão agrária das terras, antigamente, ocupadas pelo 

português, Domingos Afonso Mafrense e seus associados, pelo bandeirante paulista, 

Domingos Jorge Velho  e pelos Jesuítas da Companhia de Jesus, expulsos pelo Marquês 

de Pombal por volta de 1760, por decreto de D. José I, de Portugal.   

  

 A economia piauiense, até bem pouco tempo, era essencialmente agrícola e 

pecuária desde o século dezenove e início do século vinte, quando obteve lugar de 

destaque no Brasil. Hoje, contudo, face ao abandono a que ficou relegado esse setor, o 

Estado contribui, apenas, com a fatia de 11,4% para o PIB estadual em 1999, enquanto a 

indústria participou com 21,4 e os serviços com 70,25%182. Respeitando essa vocação 

secular para a agropecuária, não somente os Governos Estaduais, mas, também as 

Universidades ou faculdades, criadas e desenvolvidas em seu território, principalmente, a 

Universidade Federal do Piauí, devem estabelecer relações e convênios mais estreitos e 

proveitosos, visando a um maior incentivo e expansão dessa fronteira, quer qualificativa e 

quantitativamente.   

 

                                                 
182 ALMANAQUE ABRIL, MUNDO. 28ª ed. São Paulo: Editora Abril, 2002, p. 356. 



       

A Universidade Federal do Piauí – UFPI tem contribuído para a realização dessa 

cooperação mútua no setor agrário do Estado, contudo, toda contribuição é pouca, por 

maior que seja. O Direito Agrário, por exemplo, como ramo especial do direito privado, 

regulador das relações agrárias entre o homem e os imóveis rurais, é disciplina opcional 

do currículo do curso de direito, ao invés de obrigatória, como ocorre na grande maioria 

das Universidades Federais brasileiras. Não se justifica, pois, que a Universidade Federal 

de um Estado, como o nosso, de atividade com vocação preponderantemente agrária, 

continue mantendo esse ramo jurídico, simplesmente, como disciplina opcional, sujeita à 

exclusão do currículo a qualquer tempo.  

 

5  USUCAPIÃO, EM GERAL E O ESPECIAL OU PRO LABORE 

APLICADO ÀS TERRAS DEVOLUTAS 

 

Como uma espécie de introdução à matéria do usucapião especial ou pro labore, 

fez-se uma abordagem sobre a origem, conceito, forma e requisito para aquisição da 

propriedade imobiliária rural através do instituto do usucapião. Como é sabido, existem, 

atualmente, três formas de usucapião: o extraordinário, o ordinário e o especial, que 

desdobra em especial rural ou pro labore e especial urbano, sendo este último (rural) de 

interesse imprescindível para o estudo deste trabalho. A razão dessa preferência é 

mostrada em seguida. 

 

Ainda, no antigo direito romano, de acordo com a lei das XII Tábuas, cogitava-se 

do usucapião, abrangendo os móveis e os imóveis, sendo de um ano o prazo para os 

primeiros e dois anos para os segundos. O usucapião é modo de aquisição de bens móveis 

ou imóveis pelo decurso do tempo, o que coincide com a própria prescrição extintiva e 

aquisitiva do direito.  

    

São requisitos do usucapião extraordinário a posse mansa e pacífica, o prazo de 

quinze anos ininterruptos, a sentença e o registro no Registro Geral de Imóveis. Para o 

usucapião ordinário, a lei exige a posse mansa e pacífica, o tempo de dez anos, a boa-fé, o 

justo título, a sentença e o registro no Registro Geral de Imóveis. No usucapião 

extraordinário não se exige a boa-fé, posto que presumida, nem o justo título.    

 



       

São requisitos do usucapião especial rural ou pro labore e o urbano: não ser o 

pretendente proprietário de imóvel rural ou urbano, ocupá-lo, no mínimo, por cinco anos 

ininterruptos e sem oposição, área não superior a cinqüenta hectares ou até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, ter o requerente nele a sua moradia, respectivamente. No 

caso do usucapião especial rural, torná-lo produtivo por seu trabalho e de sua família.  

 

 Pelo Estatuto da Cidade foi criado, também, o usucapião especial coletivo urbano 

para área superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados ocupados por várias pessoas, 

que preencham os outros requisitos, exigidos para o usucapião especial urbano. A área 

deve ser contínua e ininterrupta, ou seja, sem nenhuma interrupção entre um e outro 

terreno dos compossuidores.  

    

 No campo existem fatores absolutamente semelhantes àqueles que justificaram a 

criação do usucapião especial coletivo urbano. Ou seja: várias pessoas ocupando área 

rural, maior do que o módulo rural, mas que se dividida proporcionalmente pelo número 

de seus ocupantes, resultará numa fração inferior ou igual aos cinqüentas hectares 

previstos na Constituição ou mesmo ao módulo rural, mas que somadas ultrapassam 

aqueles limites. Os referidos posseiros auferem baixa renda ou nenhuma. Surge aí, como 

na cidade, o imperativo de ser criado, também, o usucapião especial coletivo rural, 

baseado numa interpretação extensiva e teleológica do art. 191, da Constituição Federal 

ou mesmo estabelecê-lo em regulamento próprio, reservando-o tanto para a aquisição de 

área do domínio privado mas também devoluta dominical do domínio público. A 

conquista advinda do usucapião especial individual rural e do pretenso usucapião especial 

rural coletivo, ao lado das demais formas existentes de aquisição da propriedade privada e 

pública, contribuiriam decididamente para a concessão de um piso vital mínimo de 

sobrevivência e dignidade humana pelo campesinato nacional, retratado na moradia e no 

trabalho. 

 

 A filosofia, que inspirou a criação do usucapião especial rural e do usucapião 

especial urbano, funda-se nos princípios de preservação da existência e da solidariedade 

humanas, que exigem do Poder Público o provimento das necessidades mais gerais de 

alimentação, moradia e trabalho dignos. Esses elementos mínimos mantenedores da 

existência humana, no campo e na cidade, serão atingidos com a aquisição de área rural 

correspondente ao módulo, ou aquela de cinqüenta hectares delimitada pela Constituição 



       

Federal, a percepção da renda mínima e moradia. Cultivando, regularmente, o imóvel, 

individualmente ou em regime de economia familiar, o produtor rural poderá auferir 

renda, mínima correspondente ao salário mínimo nacional, destinada ao seu sustento e de 

sua família e nele construir sua moradia, destinando o excesso da produção ao progresso 

social e econômico através de sua comercialização. Equipara-se, assim, o rurícola ao 

citadino em suas condições existenciais de alimentação, moradia e renda, que é o 

chamado teto vital mínimo existencial de que cuida o Estatuto da Terra e expressamente a 

ele se referiu o Estatuto da Cidade.     

 

 O usucapião especial rural constitucional ou pro labore é previsto no artigo 191, 

da Constituição Federal e se destina à aquisição de imóvel rural do domínio privado. É 

instituto criado a favor do labor ou trabalho do rurícola que cultiva a terra e nela tem sua 

moradia. O parágrafo único deste artigo dispõe que são insusceptíveis de usucapião os 

imóveis públicos. 

 

Apesar do óbice da Constituição, contudo, há controvérsia na doutrina e na 

jurisprudência, quanto ao usucapião das terras devolutas, atendendo a que, havendo 

muitas espécies destas no Brasil, o legislador não indicou qual a espécie ou espécies delas 

que é ou são usucapíveis. Por exclusão todas as outras espécies de terras devolutas, sem 

nenhuma destinação pelo Poder Público, estão sujeitas ao usucapião especial ou pro 

labore, porque subordinadas aos ditames da justiça distributiva ou atributiva e ao 

imperativo do princípio da função social da propriedade em geral, como a acontece com a 

propriedade imobiliária rural privada.    

 

Portanto, em que pese alguma opinião contrária ou simplesmente acomodada, há, 

entretanto, uma robusta corrente doutrinária, de autores de nomeada, defendendo a volta 

do antigo usucapião constitucional de terras devolutas para o bojo da Constituição 

Federal, entendendo que ele nunca desapareceu. Ou, ainda, se isso não for possível, deve 

ser sancionada uma Lei Complementar, sob o pálio de que o texto constitucional é 

confuso” 183. 

 

                                                 
183 Cf. BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 
164. 
  



       

 Evidentemente, que se cuida aqui daquelas terras devolutas, sem dono, 

desocupadas, de ninguém. Não se incluindo, pois, as {terras devolutas} utilizadas pela 

administração pública federal, estadual ou municipal em quaisquer de suas finalidades. 

Nem as constituídas pela faixa divisória com os Estados fronteiriços, as de proteção 

ambiental ou de reserva biológica ou recursos naturais, em geral, além de outras.   

 

6 ARREMATE DAS CONCLUSÕES 

 

 Face às argumentações suscitadas, sugere-se e concluí que: 

 

a) as terras devolutas são um instituto genuinamente nacional, porque aqui 

nascido e consolidado, que deram origem à propriedade territorial rural no Brasil; 

 

 b) o usucapião especial rural ou pro labore de terras devolutas, para a reforma 

agrária, de até um módulo ou cinqüenta hectares – para dar continuidade a uma prática 

reiterada, legítima e eficaz abolida pela Constituição de 1988 – deverá ser restabelecido 

porque inspirado em fundamentos de ordem filosófica, sociológica, econômica e, 

principalmente, no Direito Público (Constitucional) e Privado (Civil e Agrário), que 

estratificaram e consolidaram o instituto em nossas leis ordinárias e Constituições por 

quase cem anos. Demais disso, com essa medida, cumprem-se os ditames da justiça 

distributiva, inseridos na Carta Política, calcados na função social da propriedade, 

tornando mais ágil o processo de desenvolvimento econômico e social do País, com 

repercussões altamente positivas no campo e na cidade; 

 

   c) tal qual instituído na cidade, estenda-se ao campo o usucapião especial rural 

coletivo ou pro labore de áreas de terras devolutas dominicais e do domínio privado 

superiores ao módulo ou a cinqüenta hectares, reduzidas aquelas à área destes, atendida a 

proporcionalidade entre posseiros ou ocupantes, visando ao teto vital mínimo de 

subsistência e de progresso social e econômico, conforme descrito no corpo desta 

dissertação; 

 

d) existem distorções por falta ou má distribuição das terras do domínio privado e 

público ao produtor legitimado no Brasil. No Piauí essas distorções provêm do latifúndio 

improdutivo em geral, mas principalmente dos seus (do Estado) aproximados sete 



       

milhões e trezentos mil hectares de terras públicas e devolutas dominicais, que não foram 

aproveitados nem pela iniciativa pública ou privada, sob quaisquer das formas de 

aproveitamento racional e econômico dos imóveis rurais. Motivados por esta caótica 

situação surgiram conflitos agrários e atrasos extraordinários ao desenvolvimento 

social e econômico do Estado e da população em geral, que devem ser corrigidos com 

urgência; 

 

e) ficou demonstrado que é agrária, predominantemente, a vocação natural da 

atividade econômica do Estado do Piauí. No século dezenove e início do século vinte, 

sua economia, baseada no setor pecuário, obteve lugar de destaque no cenário nacional, 

quando abastecia até mesmo Estados do Sudeste e do Sul do País. Todavia, foi relegada a 

plano secundário. A Universidade Federal do Piauí – UFPI, nessa área, sempre 

estabeleceu relações de cooperação com o Estado, que devem ser intensificados, para um 

maior incentivo e conseqüente expansão da fronteira agrária quer qualificativa ou 

quantitativamente; e 

 

f) por derradeiro, inserindo-se neste contexto de vocação dirigida, 

predominantemente, para o setor primário, o Direito Agrário, como ramo especial do 

direito privado, regulador das relações agrárias entre o homem e os imóveis rurais, deve 

ser ministrado na Universidade Federal do Piauí-UFPI como disciplina obrigatória 

do currículo de direito e não opcional como consta hoje.  
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