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RESUMO 

 

 Abordagem analítica da desapropriação por interesse social como Ação 

Afirmativa do Poder Público, em realização da função social da propriedade 

urbana e rural, a fim de conferir efetividade ao princípio constitucional da 

igualdade material, assegurando a garantia eficaz de direitos fundamentais 

econômicos, sociais e culturais, na valoração da dignidade do homem, este 

novamente como pólo da ciência e do ordenamento jurídico. 

 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Igualdade. Ação Afirmativa. Políticas 

Públicas. Propriedade. Função Social. Desapropriação. Justiça Social. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This paper intends to address expropriation in the interest of society as an 

Affirmative Action of the Public Power to fulfill the social function of urban and rural 

property, at the same time that it provides efficacy to the constitutional principle of 

material equality, by assuring effective warrantee of fundamental economic, social 

and cultural rights in order to value man's dignity, man as the pole of science and 

of juridical ordainment. 

 

Key words: Fundamental Rights. Equality. Affirmative Action. Public Policies. 

Property. Social Function. Expropriation. Social Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O instituto da desapropriação tem sido apreciado em variada abordagem 

doutrinária, nacional e estrangeira, particularmente por configurar subtração da 

propriedade de um bem, promovendo a transferência da titularidade do direito, 

seja para o Estado, no caso de desapropriação por utilidade pública, seja para 

outra pessoa, na hipótese de ser efetivada com base no interesse social. 

Mesmo que decorrente de uma atuação positiva do Poder Público, no 

sentido de designação do bem expropriado para atendimento de uma finalidade 

relativa ao bem comum, não tem sido absorvida pacificamente essa medida, 

considerada como intervenção indevida e, até mesmo, ilegal. 

Mas, por revestir-se a desapropriação do caráter de instrumento promotor 

do estabelecimento da igualdade entre os homens e, como tal, que propicia 

alcance do ideal de justiça, encontra-se consolidada, neste aspecto. 

Na seqüência do presente estudo deu-se ênfase à consideração do instituto 

multimencionado como Ação Afirmativa do Poder Público, não com a intenção de 

aproveitamento de uma novidade como está sendo reconhecida a ação em 

comento, porém no esquadrinhamento de uma providência, que tem se revelado 

eficaz, na promoção da igualdade. 

Nesse sentido, procede-se à análise, na primeira parte do estudo – 

Capítulos I e II –, dos direitos fundamentais, em sua tríplice dimensão, através de 

sua evolução histórica e considerando os fundamentos que os alicerçaram, a 

liberdade, a igualdade e a solidariedade. Neste âmbito, sobressai, com particular 

destaque, a abordagem sobre a propriedade e apreciação das mudanças 
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experimentadas, a partir de sua consideração como direito absoluto de seu titular, 

na expressão máxima de sua personalidade. 

Na seqüência – Capítulos III e IV – e em apoio à marcha evolutiva do direito 

de propriedade, aborda-se sua mudança, já sob a ótica da igualdade, na 

perspectiva de ser acoplado à observância de uma função social, que a ela adere. 

O prosseguimento do estudo evidencia a mudança de suporte dos direitos 

fundamentais, agora já sob a perspectiva da solidariedade. Em conseqüência, o 

destaque ainda, para a função social da propriedade, no bojo dessa apreciação. 

A partir daí procurou também, portanto, estabelecer a relação existente 

entre a observância da função social da propriedade e o alcance da igualdade 

jurídica. 

Por isso, é apreciado o instituto da desapropriação – Capítulo V –, não 

somente no viés histórico, mas também como instrumento eficaz no sentido de 

sancionar o descumprimento do dever, também fundamental, de atribuir finalidade 

social ao exercício do direito de propriedade. 

Com esse objetivo e ao considerar o resultado que se busca, no sentido de 

promoção da igualdade, é que se procedeu à análise da Ação Afirmativa, sua 

origem, desdobramentos e, em particular, a configuração de Ações Afirmativas em 

outras áreas, que não aquelas para as quais inicialmente, nos Estados Unidos, 

foram direcionadas. 

O escopo desse estudo foi, então, o de caracterizar a desapropriação, 

efetivada sob a rubrica do interesse social, para fins de reforma urbana e agrária, 

como Ação Afirmativa do Poder Público, na busca de promoção da igualdade na 

lei, com melhor distribuição e aproveitamento da terra. 
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PRIMEIRA PARTE – DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS 

 

CAPÍTULO I 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 
Inevitável na abordagem de tema tão discutido e ainda alvo de inúmeros 

outros debates, que se busque apresentar noções acerca do que se pretende 

denominar direitos humanos ou direitos fundamentais. 

Da mesma forma a salientar-se que existe o reconhecimento de que a 

doutrina dos direitos fundamentais tem várias fontes que requerem uma análise, 

para que haja melhor compreensão. 

Assim é que se recorre a uma retrospectiva de teor histórico, no sentido de 

conhecimento de fontes remotas desses direitos para que se chegue à atualidade 

dos mesmos e ao seu estabelecimento, na ordem constitucional contemporânea. 

 

1. Fontes 

Várias fontes são apontadas como origens da doutrina dos direitos 

fundamentais, entre elas o cristianismo, a do direito natural e o constitucionalismo, 

a partir da idéia comum de limitação e controle dos abusos dos soberanos ou do 

Estado. 

Por outro lado outras foram as que impulsionaram sua evolução, como o 

socialismo, determinando sua elaboração a nível de documentos declaratórios e, 

posteriormente, acarretando a disseminação dos mesmos, a nível universal. 

Não é, recente, pois, a noção dos direitos humanos, fundamentais. 
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Há os que lhe apontam origens entre os egípcios, e, até mesmo, no Código 

de Hamurabi constatou-se existência de núcleo de direitos comuns a todos os 

homens (vida, propriedade, entre outros).1

Para outros, a exemplo de Jorge Miranda, a origem dos direitos 

fundamentais encontra-se nas correntes políticas e jurídicas dos Estados Unidos e 

França do séc. XVIII, enquanto que sua elaboração dogmática como categoria tem 

início na Alemanha, no séc. XIX, em outro contexto, pois surgiram como reação 

contra o cognominado Direito Natural, e fundamentados nas teorias formuladas 

por GERBER e JELLINEK, na categorização de direitos públicos subjetivos. 

Assim, pois, vários autores estabeleceram fontes de origem dos direitos 

humanos, sua elaboração dogmática, divergindo, apenas, em aspectos que não 

configuram problemas maiores para a categorização dos mesmos. O que resta 

inconteste é que muitos assinalam o início deste reconhecimento dos direitos 

humanos na consideração de que toda pessoa tem um valor intrínseco, como 

apregoado pelo cristianismo e outras correntes religiosas (como o budismo), 

sendo iguais, sem distinção de origem, sexo, raça ou cultura. 

Apontar-se, assim, através da enumeração de diversos textos ou de relatos, 

a origem, as fontes dos direitos humanos, fundamentais na atual terminologia, 

implica, pois, em afirmar-se que, desde remotas épocas, encontra-se o ser 

humano na titularidade de prerrogativas que lhe são inerentes por força da sua 

natureza e, também, como forma de subtraí-lo aos excessos do poder, exercido 

pelos detentores do mesmo. 

No entanto, formalmente, só com a Declaração de Direitos dos Estados 

Unidos da América os direitos fundamentais seriam consagrados (1776), 

destacando-se a circunstância de que a limitação do poder do Estado constituía o 

tom predominante, embora se referissem bem mais aos direitos dos cidadãos 

                                                 
1 Cf. José Carlos Vieira de Andrade. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa. p.12. 
José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. p.150. 
No mesmo sentido Jorge Miranda. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos 
Fundamentais, 2.ed. (reimpressão), p.55. 
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ingleses, pois ainda assim os habitantes das colônias americanas se 

consideravam, do que com direitos de todos os homens.2

O mérito, entretanto, da Declaração dos Estados Unidos da América se 

afigura ainda maior na influência que teve sobre a Declaração Francesa, 

sobressaindo, ainda, o fato de que a declaração americana apontou instrumentos 

de garantias dos direitos estabelecidos, o que não ocorreu na correspondente 

francesa. 

 

2. Magna Carta e Cartas de Franquias 

Assim é que, embora haja referência a documentos estabelecedores de 

direitos fundamentais, a exemplo da Magna Carta, da Petition of Rights, Habeas 

Corpus Act, Bill of Rights, reconhece-se, no entanto, que não eram os mesmos 

dotados de suficiência para garantir os direitos do homem, vez que, apenas se 

voltavam para os direitos dos proprietários de terra ingleses, contra as investidas 

dos monarcas, ou seja, tinham como objetivo proteger determinada classe de 

pessoas. 

Tal afirmativa é bem expressiva do verdadeiro teor da Magna Carta, para 

alguns a “Constituição inglesa”, denominação criticada por outros que nela não 

vislumbram 

“um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que 
regula a forma de Estado, a forma de seu governo, o modo de 
aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus 
órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do 
homem e as respectivas garantias. Tinha um objetivo bem mais 
restrito, impedir a ação do Estado, beneficiando certa classe de 
pessoas”.3

                                                 
2 Sobre o assunto cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Direitos Humanos Fundamentais. São 
Paulo: Saraiva, 1995. p.20. 
3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
1996, p.42. 
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Porém o principal mérito reconhecido na Magna Carta não é o do 

estabelecimento de direitos fundamentais, tal como hoje são concebidos, mas o 

de fixação de princípios que, em gradativa ampliação, alcançou todos os ingleses 

e, posteriormente, embasaram a consagração universal dos direitos fundamentais. 

Na sinalização de Ingo Sarlet o enfoque que se dá à perspectiva histórica 

de abordagem dos direitos fundamentais 

“abrange o surgimento do Estado constitucional de matriz 
européia e americana, limitando-se, além disso, a alguns 
aspectos e exemplos pinçados entre o vasto material que se 
encontra à disposição do estudioso da história dos direitos 
fundamentais. Por derradeiro, de acordo com a oportuna lição do 
notável jurista espanhol Perez Luño, não se deve perder de vista 
a circunstância de que a positivação dos direitos fundamentais é 
o produto de uma dialética constante entre o progressivo 
desenvolvimento das técnicas de seu reconhecimento na esfera 
do direito positivo e a paulatina afirmação, no terreno ideológico, 
das idéias da liberdade e dignidade humana. Importa, neste 
contexto, destacar o paralelismo e a interpenetração entre a 
evolução na esfera filosófica e o gradativo processo de 
positivação que resultou na constitucionalização dos direitos 
fundamentais no final do século XVIII”.4

Percebe-se, desse modo, que embora se faça referência a direitos 

fundamentais, em relação aos homens, em amplo contexto e na configuração de 

sua dignidade, não se deve esquecer, porém, que a perspectiva traçada diz 

respeito a uma realidade americana e européia, destacando fontes, fundamentos, 

concretização, a nível dessas culturas. Não se pode, assim, perder de vista as 

peculariedades desse enfoque. 

                                                                                                                                                     
Nesse sentido ver opinião de GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 4.ed. Coimbra: Liv. Almedina, 2000. p.376. A proto-história dos direitos fundamentais 
costuma salientar a importância das cartas de franquias medievais dadas pelos reis aos 
vassalos, a mais célebre das quais foi a Magna Charta Libertatum de 1215. Não se tratava, porém, 
de uma manifestação da idéia de direitos fundamentais inatos, mas da afirmação de direitos 
corporativos da aristocracia feudal em face do seu suserano. A finalidade da Magna Charta era, 
pois, o estabelecimento de um modus vivendi entre o rei e os barões, que consistia 
fundamentalmente no reconhecimento de certos direitos de supremacia ao rei em troca de certos 
direitos de liberdade estamentais consagrados nas cartas de franquia. 
4 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Op. cit., p.39/40. 
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Entretanto, nessa linha de pensamento, se considera que a doutrina dos 

direitos humanos, na forma como foram reconhecidos nas declarações do século 

XVIII, apresentou, já no direito positivado, a recepção de direitos, deveres, que 

podem ser admitidos como as primeiras manifestações dos direitos fundamentais. 

 

3. Influência das Declarações Norte Americanas sobre a Francesa 

Certo é que essas declarações tiveram influência marcante sobre os 

revolucionários franceses, a ponto de ser nitidamente observada na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, a mais difundida dessas declarações e que 

permaneceu como modelo por considerável período, além de ainda hoje, ser 

bastante referenciada. 

E como acentua Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

“Trata-se de uma declaração, enfatize-se. Os direitos enunciados 
não são aí instituídos, criados, são “declarados” para serem 
recordados. 
Quanto aos direitos do Homem, isto não enseja objeções, mas 
sim quanto aos direitos do “cidadão”. Esta qualidade pressupõe 
ordenação política e esta não preexiste ao pacto. Mas – quem o 
salienta é Rivero – para os redatores do texto os direitos do 
cidadão são corolários dos direitos naturais que os subsumem.”5

Ao reconhecer-lhes características de imprescritibilidade, abstração, 

inalienabilidade, individualidade e simultaneamente, de universalidade, percebe-se 

também, que os direitos pertencem a todos os homens, em uma consideração 

universal. Já que a essa altura distingue-se que a abstração e a universalidade 

dos direitos proclamados, em realidade, evidenciavam práticas arbitrárias a que se 

buscou pôr termo. 

                                                 
5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 
1996. p.22. 
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4. Características dos Primeiros Direitos Fundamentais – Limitação ao Poder 
do Estado 

 
Geralmente faz-se menção à Declaração Francesa de 1789 como sendo a 

matriz do estabelecimento dos direitos fundamentais. Porém outros atribuem à 

Declaração de Direitos do Povo da Virginia a marca de transição dos direitos de 

liberdade dos ingleses para a constitucionalização dos direitos fundamentais. 

Destaca-se, porém, que, na apreciação do professor gaúcho, multimencionado, 

somente através da prática da Suprema Corte restou reconhecida à supremacia 

normativa, a partir da incorporação, em 1791, de uma declaração de direitos à 

Constituição. 

Assinale-se que a característica desses documentos, no reconhecimento de 

direitos fundamentais, encontra-se na limitação do poder estatal. Isso é verdadeiro 

na observação pertinente de Manoel Gonçalves Ferreira Filho de que, em todas as 

declarações existe resposta ao abuso do absolutismo. No caso das declarações 

surgidas nos Estados Unidos da América procurou-se enumerar os direitos dos 

quais os americanos julgavam ser titulares, na categoria de ingleses e que haviam 

sido eliminados pelo monarca. 

 

5. Constitucionalismo e Direitos Fundamentais 

Todavia não pode ser ignorado o papel representado pelo 

Constitucionalismo, na evolução dos direitos fundamentais, de seu 

reconhecimento e cristalização, isto é, da inserção de um elenco mínimo desses 

direitos nas constituições escritas. 

Assim, a partir da Constituição Francesa de 1793, em que houve 

regulamentação desses direitos, passando pela espanhola de 1812, portuguesa 

de 1822, belga de 1831, vê-se ampliada a relação de tais direitos. 
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Mas ao constitucionalismo do séc. XX é que se pode atribuir não só o 

reconhecimento desses direitos, mas de igual maneira, o de garantias ao seu 

exercício. Coube-lhe, dessa forma, assegurar que os direitos formalmente 

declarados tivessem garantido sua efetividade. 

Para tanto significativa foi a contribuição da crítica socialista ao caráter 

meramente formal das liberdades e poderes, reconhecidos, porém sem 

possibilidade de exercício por grande parte da população.6

Assim o que se tornou patente foi a imperiosidade de garantia dos direitos. 

Tornava-se necessária uma reforma do sistema sócio-econômico e atuação mais 

decisiva do Estado na defesa dessas garantias. 

Igualmente, fatores sócio-políticos determinaram a adoção de medidas que 

propiciassem a garantia. Dessa forma fatores sociais, como o incremento do 

socialismo, que particularmente alimentou as idéias predominantes da Revolução 

Russa de 1917, e, mais ainda, o receio de que o proletariado assumisse o poder, 

contribuiu para o reconhecimento dos direitos sociais. 

Outros fatores, de natureza política, contribuíram de maneira decisiva, para 

a implementação dos direitos sociais. A extensão do sufrágio a todos permitiu que 
                                                 
6 Nesse sentido cf. José Maria Pinheiro Madeira. Função Social da Propriedade e Direitos 
Fundamentais. In: Revista Ibero Americana de Direito Público, vol. IV, p.108. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2001. 
BREGA FILHO, Vladimir. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Conteúdo Jurídico das 
Expressões. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. 
FARIAS, José Fernando de Castro. A Origem do Direito de Solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998. p.59. 
Na hipótese da justiça social, tenta-se a conciliação do coletivo e do individual. A consciência do 
homem é ao mesmo tempo individual e coletiva. Segundo Proudhon, “ela é parte integrante de 
uma existência coletiva, o homem sente sua dignidade ao mesmo tempo nele mesmo e em outrem, 
e traz também no seu coração o princípio de uma moralidade superior a seu indivíduo. E esse 
princípio, ele não recebe algures; pois lhe é íntimo, imanente. Ele constitui sua essência, a 
essência da sociedade, ela mesma. É a forma própria da alma humana, forma que se precisa e se 
aperfeiçoa cada vez mais pelas relações e que faz nascer a cada dia a vida social”. Tenta-se, 
então, conciliar a liberdade com a solidariedade social. A justiça social é baseada na liberdade, a 
sociedade é vista como um meio de felicidade a serviço do indivíduo, mas um meio necessário 
uma vez que a ação dos indivíduos é contrabalançada pela ação dos grupos sociais. É no 
equilíbrio dialético entre o indivíduo e o grupo, e não na oposição entre o indivíduo e o grupo (como 
pretendia Kant), que se encontra a condição de exercício da liberdade e da justiça. Para Maurice 
Hauriou, “não há duas justiças nem duas morais, uma para a coletividade, outra para os indivíduos; 
só há uma justiça e uma moral”. 
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as massas adquirissem considerável influência, devido ao maior número de 

eleitores nelas existente, o implicando em concessão de mais direitos sociais, 

mantendo, assim, o poder face à confiança que inspiravam ao assumir posições 

dessa natureza. 

Também fatores econômicos contribuíram para essa mudança de padrão. 

Por força do incremento de oferta de mão-de-obra, resultante do ingresso de 

mulheres e crianças no mercado de trabalho, forçados que foram a dele participar, 

para garantir o sustento da família. Em conseqüência os salários sofreram maior 

diminuição, a qual já era significativa para os homens, até então, únicos a 

trabalharem. O desemprego, o subemprego, enfim, a ausência de jornada de 

trabalho fixa e salários de pequena monta constituíam a realidade da época da 

revolução industrial e de um capitalismo inicial, gerando enriquecimento para 

número limitado de pessoas, deixando sem proteção a grande maioria de outras. 

Dessa época flui a opinião de caber ao Estado a proteção dos que se 

encontravam na faixa maior de fraqueza econômica acentuada e que passa a 

ganhar expressão na opinião pública. As constituições passam a reconhecer 

direitos sociais, culturais e econômicos. 

O aspecto peculiar de tais direitos encontrava-se na outorga às pessoas de 

direitos opostos a prestações do Estado, no âmbito da saúde, assistência social, 

trabalho, educação, em real transição de liberdades abstratas, formalmente 

asseguradas para a concretização de liberdades materiais. 

A esse tempo, a Constituição alemã, a de Weimar, de 1919, art. 143, já 

estabelecia a garantia de ensino primário gratuito, para todos, além de criação de 

fundos gratuitos que deveriam ser utilizados por pessoas carentes de recursos 

(art. 146), no custeio do ensino médio e superior. Em paralelo, a instituição de 

seguridade social. Anteriormente a Constituição do México de 1917 e a da Rússia 

de 1918, também já manifestavam a preocupação com os direitos sociais. Do 

mesmo modo, na Itália ocorria a ampliação desses direitos sociais, com o objetivo 

de garantir o exercício dos direitos individuais, em que houvesse liberdade 

sindical, maior retribuição financeira pelo trabalho. 
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6. Papel da Constituição 

Embora se reconheça que não existe criação de direitos nas mencionadas 

declarações, operam as mesmas no sentido de recordar as prerrogativas dos 

homens, declaradas como direitos. 

A atribuição de direitos ao homem sob a forma de liberdades (em si próprio, 

à segurança, à de opinião, à propriedade) é conjugada a de direitos do cidadão, 

em que lhe são outorgados poderes que lhe permitem participação no exercício do 

Poder Público. 

Destaque, no entanto, requerem os princípios de organização política 

(igualdade e garantias dos direitos do homem e do cidadão), a soberania da 

nação, estabelecidos pelas declarações no sentido de se dar efetividade aos 

direitos declarados.7

Realce maior para a constituição que impõe limite externo ao exercício do 

poder, em respeito aos direitos fundamentais e interno, na separação de poderes. 

Não se desconhece, no entanto, que a igualdade entre todos os homens 

preconizada pelo cristianismo com Tomás de Aquino (e sua pregação da 

supremacia da lei eterna sobre a lei natural e a lei humana) em períodos mais 

recentes assume feição que muito tem a ver com o surgimento de uma outra 

forma de organização estatal, como lembra Ingo Sarlet: 

É necessário frisar que a perspectiva histórica ou genética 
assume relevo não apenas como mecanismo hermenêutico, mas 
principalmente pela circunstância de que a história dos direitos 
fundamentais é também uma história que desemboca no 
surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e 
razão de ser residem justamente no reconhecimento e na 
proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos 
fundamentais do homem. Neste contexto há que dar razão aos 

                                                 
7 Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Op. cit., 22. 
Que indica ter caráter pedagógico o teor das declarações de direitos, fazendo com que os homens 
deles se recordem, pela instrução advinda das mesmas. 
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que ponderam ser a história dos direitos fundamentais de certa 
forma, também a forma da limitação do poder.8

É a partir dessa consideração que retomamos a linha de digressão em 

torno da perspectiva histórica dos direitos humanos, fundamentais, para melhor 

apreciá-los em sua perspectiva atual. 

 

7. Categorias de Direitos Declarados 

As declarações sempre enunciaram duas categorias de direitos, do Homem 

e do Cidadão, sendo que enquanto os do homem correspondem a liberdades, os 

do cidadão referem-se a poderes. 

As liberdades, faculdades de agir, ou não agir, sem depender de 

intermediação estatal, abrangiam a liberdade em geral, a segurança, a liberdade 

de locomoção, a liberdade de opinião, de expressão, e a propriedade (arts. 2º e 

17). 

Outras foram incorporadas, paulatinamente e por força de circunstâncias 

sociais e econômicas como, por exemplo, a liberdade econômica que, à época de 

sua instituição (Lei ‘Le Chapelier”) consignava a extinção das corporações de 

ofício que impediam a livre concorrência. Por outro lado essa lei impedia a 

associação de profissionais de certa atividade, que se uniam para defender 

interesses comuns, tornando-se, assim obstáculo para a legalização dos 

sindicatos. 

Posteriormente, um decreto que reverteu a situação, permitindo a liberdade 

de associação, até dos profissionais, que foi incorporada à Constituição de 1848. 

Já os direitos do cidadão traduziam poderes, configurando formas de 

participação no exercício do Poder Político. Entre eles encontravam-se os direitos 

                                                 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Ltda, 2001. p.38. 
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de escolher representantes que os faça participar da vontade geral, se não o 

puderem fazer por conta própria, de exigir prestação de contas dos agentes 

públicos, de exercer controle de gastos do dinheiro público. 

Circunstância a destacar, porém é a de que as declarações omitiram a 

necessidade de estabelecimento de princípios de organização política que 

permitissem a realização dos referidos direitos.  Entre os princípios ausentes 

encontram-se apontados os princípios de igualdade, de finalidade do Estado, a 

destinação da força pública e, finalmente, a Constituição, com a limitação externa 

do poder, em respeito aos direitos fundamentais e interna, separando os poderes. 

Por outro lado, percebe-se que, embora os direitos fundamentais não 

constassem, inicialmente, dos textos escritos constitucionais com essa natureza 

de universalidade, pouco a pouco se fortaleceu a idéia de ser necessária a 

inclusão de um elenco de direitos fundamentais nessas constituições. 

Assim é que, todos os direitos fundamentais consagrados no século XVIII 

baseavam-se no individualismo, constituindo direitos de defesa, exercitáveis 

contra o Estado, e demarcando espaços em que o Estado não poderia intervir. 

 

8. Fragilidade das Declarações 

No entanto a simples enumeração dos direitos fundamentais revelou-se 

insatisfatória e necessário se tornou que também constasse a garantia do seu 

exercício. Como bem acentua Gomes Canotilho: 

“O direito à vida (CRP, art. 24) é um direito subjectivo de defesa, 
cuja determinabilidade jurídico-constitucional não oferece 
dúvidas, pois reconhece-se, logo a nível normativo-constitucional, 
o direito de o indivíduo afirmar, sem mais, o direito de viver, com 
os correspondentes deveres jurídicos dos poderes públicos e dos 
outros indivíduos de não agredirem o “bem da vida” (“dever de 
abstenção”). Isto não exclui a possibilidade de, neste direito, 
coexistir uma dimensão protectiva, ou seja, uma pretensão 
jurídica à protecção, através do Estado, do direito à vida (dever 
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de protecção jurídica) que obrigará este, por ex., à criação de 
serviços de polícia, de um sistema prisional e de uma 
organização judiciária. Todavia, o traço caracterizador do direito à 
vida é o primeiro – direito de defesa – e é esse traço 
caracterizador que, prima facie, justifica o enquadramento deste 
direito no catálogo de direitos, liberdades e garantias. Pelo 
contrário, o “direito à escola” (“o direito à universidade”, “o direito 
aos graus mais elevados de ensino”) não é um direito, liberdade 
e garantia, pois trata-se de um direito necessariamente 
dependente de prestações (“criação de universidades”, criação 
de “institutos superiores”), não podendo o respectivo titular, a 
partir da norma constitucional, retirar um direito subjectivo self 
executing”.9

 

9. Socialismo e Reconsideração de Direitos Fundamentais 

Mais uma vez o entendimento de que a consagração, somente no plano 

formal, não assegurava o gozo dos direitos. Havia a necessidade de algo mais, no 

sentido de assim acontecer. 

A crítica socialista ao aspecto formal das liberdades contribuiu para outra 

consideração desses direitos. Necessário se afigurava a reforma da estrutura 

sócio-econômica, com maior intervenção do Estado. 

Era o socialismo que se afirmava, no século XX, em oposição ao 

individualismo, reinante até então. A Revolução Russa (1917) já o consagrara, e o 

receio de que a assunção do poder pelo proletariado, tal como ocorrera na Rússia, 

assustava os detentores do poder da época, o que conduziu a um reconhecimento 

mais rápido dos direitos sociais. 

Importante, também, que se dê realce ao surgimento da doutrina social da 

Igreja Católica. As encíclicas que foram, então, editadas, alardeavam outro 

tratamento ao trabalhador, destacando que os direitos nada mais eram que a 

                                                 
9 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Op. cit., p.395/396. 
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expressão de necessidades mínimas da vida, que se requeriam de acordo com a 

dignidade do ser humano. 

Por outro lado, fatores de natureza política também se fizeram presentes. O 

sufrágio estendido a todos possibilitou maior margem de influência dos eleitores, 

dentre os quais expressivo número pertencia à classe operária. Tornava-se 

imperioso conquistar a confiança dos mesmos, garantindo a manutenção do 

poder. 

Associados às duas categorias já assinaladas despontavam os fatores 

econômicos, com a expansão do capitalismo. A oferta da mão-de-obra humana já 

se fazia cada vez maior, provocada pelo uso de máquinas que substituíam, em 

escala considerável, a força de trabalho do homem. E, em conseqüência, este não 

contava com fixação de jornada de trabalho, muitas vezes até o extremo de sua 

capacidade, sem poder contar com remuneração correspondente. Tal atuação 

forçou a entrada no mercado de trabalho de mulheres e filhos, acarretando, assim, 

maior desequilíbrio entre a oferta, o aproveitamento e a retribuição ao trabalho. Ao 

empobrecimento de maior parte correspondeu, dessa forma, o enriquecimento de 

poucos. 

 

10. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais 

A predominância, nos textos constitucionais dessa época, de 

reconhecimentos, de direitos sociais, econômicos e culturais, que conferiam às 

pessoas direitos a prestações sociais por parte do Estado, a exemplo de saúde, 

educação, trabalho, revelando uma transição das liberdades formais abstratas 

para as liberdades materiais concretas.10

                                                 
10 BREGA FILHO, Vladimir. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988: Conteúdo Jurídico das 
Expressões. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. p.14. 

 23



O rol de direitos dessa natureza estabelecidos pela Constituição de Weimar 

(1919) abarcava direto a educação, inclusive o uso de fundos públicos por 

pessoas desprovidas de recursos pobres. 

A criação simultânea de seguros para os quais contribuiriam trabalhadores 

em sua maioria, visava à conservação da saúde e da capacidade de trabalho, 

procurando minorar ou, até mesmo, anular as vicissitudes de natureza econômica 

decorrentes do envelhecimento e de doenças. Por outro lado foi garantido o direito 

de associação, também buscando-se melhores condições de trabalho. 

Embora outras constituições contemporâneas consignassem disposições 

sobre os direitos sociais (Constituição mexicana de 1917, a Constituição russa de 

1918 e, em 1897, a Carta do trabalho na Itália) esta última inclusive buscando 

ampliar os direitos sociais com previsão de liberdade sindical, maior remuneração 

pela prestação do trabalho, garantia de repouso semanal remunerado, férias, 

assistência e educação sociais, ainda não se podia contar com garantia suficiente 

para os direitos fundamentais. 

 

11. Da Garantia Interna para a Proteção Internacional 

A idéia predominante, à época, de soberania dos Estados conduziu a uma 

formulação de garantia de proteção interna desses direitos, tão somente nos 

limites físicos de cada um deles. Posteriormente, nas últimas décadas, o processo 

de intercâmbio se desenvolveu de forma acelerada, determinando a necessidade 

de repensar o sistema de proteção interna, substituindo-o por outros que, em 

âmbito internacional, sejam utilizados para proteção dos direitos do homem. 

Assim, a percepção de que tais direitos não se encontravam jungidos às 

fronteiras de cada Estado encontrou maior realce após a Segunda Grande Guerra, 

de maneira particular face às medidas atrozes tomadas em relação a certos 
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segmentos raciais, pois os direitos apresentavam-se com alcance bem maior do 

que os limites de um Estado isoladamente considerado. 

Toda essa problemática reforçou a necessidade de um envolvimento maior 

de vários países levando a que a Assembléia Geral das Nações Unidas desse a 

conhecimento a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948). 

Embora a Declaração Universal não tivesse a força de obrigar os Estados 

signatários, constituiu-se em indicação a ser por eles observada. Porém sua maior 

significação proveio da circunstância de levar à internacionalização desses 

direitos, através de tratados internacionais, e de pactos subscritos por vários 

países. 

Dessa forma, como afirma Vladimir Brega Filho: 

“Podemos subdividir o sistema global de proteção aos direitos 
humanos, em dois sistemas, um geral e outro especial, o geral, 
referente aos pactos de maior amplitude e o especial referente a 
pactos em torno de direitos determinados”.11

 

12. Direitos de Solidariedade – Possibilidade de Ampliação 

Identifica Manoel Gonçalves Ferreira Filho a grande capacidade de a 

doutrina dos direitos fundamentais incorporar desafios, pois enquanto o primeiro 

rol – as “liberdades públicas” – defrontou-se com o poder arbitrário dos 

governantes, o segundo – direitos econômicos e sociais – visou equilibrar os 

desníveis sociais, o terceiro grupo – direitos de solidariedade – buscou preservar a 

boa qualidade de vida humana, pela proteção ao meio ambiente e enfrentamento 

de outros problemas, a exemplo do direito ao patrimônio comum da humanidade. 

O direito ao desenvolvimento, o direito à paz, também se encontram incluídos 

neste rol de direitos de solidariedade. 

                                                 
11 BREGA FILHO, Vladimir. Op. cit., p. 18. 
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Em relação a estes últimos impõe-se atentar para a assertiva de José 

Fernando de Castro Farias: 

A lógica da solidariedade se traduz por uma nova maneira de 
pensar a sociedade e por uma política concreta, não somente de 
um sistema de proteção social, mas também como “um fio 
condutor indispensável à construção e a conceitualização das 
políticas sociais.”12

Ainda em relação aos direitos de solidariedade, embora ressaltado o fato de 

que a sociedade possui uma existência real, independente dos indivíduos que a 

compõem, deve ser lembrado que os referidos direitos foram inicialmente 

reconhecidos pela doutrina, ou em convenções e tratados internacionais, 

constituindo sua inserção, a nível constitucional, evento bem recente. 

Para bem ilustrar essa consideração é suficiente atentar pra o ocorrido em 

relação ao direito ao meio ambiente em equilíbrio. Sua inclusão nos textos 

constitucionais verificou-se apenas após seu reconhecimento em documentos 

internacionais, derivados de conferências, simpósios, celebração de tratados 

internacionais (o de 1963 que veiculou a proscrição de experiências com armas 

nucleares na atmosfera, sob a água, no espaço cósmico). 

Embora em constituições de países como a Alemanha, Suíça e Bulgária – 

em 1949, 1957 e 1971, respectivamente, existam referências à proteção do meio 

ambiente – há indicativos de ter sido a Constituição Portuguesa de 1976 

“a que melhor sistematizou os direitos relativos ao meio 
ambiente, correlacionando este direito de solidariedade, ao direito 
à vida, como já fizera a declaração de Estocolmo.”13

 

 

                                                 
12 FARIAS, José Fernando de Castro. A Origem do Direito de Solidariedade. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998. p.190. 
13 BREGA FILHO, Vladimir. Op. cit., p.20. 
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Admite-se o fato de que outros direitos de solidariedade sejam levados a 

um nível idêntico de internacionalização. Para tanto, porém, necessário se torna 

seu reconhecimento e criação de formas protetivas, através da elaboração de 

documentos internacionais que assim possibilitem. 

No Brasil, particularmente, no fim do séc. XIX início do século seguinte, 

figuras como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto já manifestavam 

conhecer o discurso de solidariedade. 

A partir da segunda década do século XX, Rui Barbosa passou a negar o 

individualismo jurídico, defendendo programa que envolvia questões sociais (casa 

para operários, trabalho de menores, instrução popular, higiene pública, salário 

mínimo, igualdade de sexos ante o trabalho). 

Por sua vez reconheceu Tobias Barreto que: 

”O direito, por ser disciplina social, imposta à sociedade por ela 
mesma, visava atingir a finalidade de convivência harmônica de 
todos os associados”.14

Assim é que em todo esse processo de acompanhamento do discurso 

solidarista, pode-se constatar o deslocamento de seu foco, que se prolonga desde 

o aparecimento da sociedade seguradora que “pretende estabelecer” um vasto 

sistema de seguro coletivo visando a prevenir e, sobretudo a reparar, graças à 

criação de um dever jurídico de solidariedade, as conseqüências nefastas 

resultantes da superveniência de um certo número de riscos sociais.15

Assim, a solidariedade passou a ser contemplada, como idéia-força, mito da 

contemporaneidade, que incita os indivíduos e os grupos à ação, e aparece em 

definitivo como um elemento estimulador das energias de uma excepcional 

potência nas relações sociais.16

                                                 
14 BARRETO, Tobias. Questões Vigentes, apud, José Fernando de Castro Farias. A Origem do 
Direito de Solidariedade, op. cit., p.192. 
15 FARIAS, José Fernando de Castro. A Origem do Direito de Solidariedade. Op. cit., p.192. 
16 Idem, ibidem, p.194. 
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No entanto, o discurso solidarista do fim do séc. XIX e início do séc. XX não 

mais importa para a sociedade que, ao lado de formas tradicionais de 

solidariedade, evolve para outra realidade social, seguindo em rumo para 

diferenciação maior. O que o discurso solidarista intenta, em verdade, é construir 

unidade, considerando “essa pluralidade da vida social”. 

E ainda destaca José Fernando de Castro Farias: 

Se fosse possível resumir em algumas palavras a lógica do 
direito de solidariedade, poderíamos dizer que ela representa 
uma prática jurídica que busca a conciliação do coletivo e do 
individual. Ela representa a tentativa de resolução de um dos 
problemas fundamentais da sociedade contemporânea: o 
ajustamento da liberdade do homem à autoridade não mais 
somente do Estado, mas de todos os grupos sociais aos quais 
pertence o indivíduo.17

Nesse itinerário que se faz ao longo do aparecimento dos direitos 

fundamentais interessa-nos apontar associação entre cada dimensão dos mesmos 

e o momento em que surgiram. 

Assim aos primeiros direitos fundamentais podemos associar a liberdade, 

particularmente a individual. Por sua vez, a igualdade jurídica possibilitou o 

estabelecimento dos que apareceram em segunda etapa. Por fim, os direitos de 

solidariedade tiveram seu embasamento na consideração das relações sociais, ou 

como diz Carmen Lúcia Antunes Rocha: 

Agora, não mais apenas o homem e o Estado, ou o homem e o 
outro, mas principalmente o homem com (destaque da autora) o 
outro.18

Dessa maneira, percebe-se que os direitos de solidariedade têm distinção 

dos outros em virtude de sua titularização não ser individual e sim coletiva, o que 

                                                 
17 Idem, ibidem, p.283. 
18 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. O Constitucional Contemporâneo e a Instrumentalização para a 
Eficácia dos Direitos Fundamentais. Revista Trimestral de Direito Público, n.16, p.46. São Paulo: 
Malheiros Editora, 1996. 
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enseja, por sua vez, que sejam reclamadas técnicas novas de proteção e de 

garantia. 

No entanto, o fato de a titularidade ser coletiva não implica que o exercício 

não possa ser de forma individual, pois que, como já ressaltado, o direito ao meio 

ambiente equilibrado está intrinsecamente ligado ao direito à vida. 
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CAPÍTULO II 

IGUALDADE COMO VALOR PREPONDERANTE À LIBERDADE 

 

1. Igualdade e Liberdade 

A igualdade como valor supremo de uma convivência ordenada, 
feliz e civilizada – e, portanto como aspiração perene dos 
homens vivendo em sociedade, e, por outro, como tema 
constante das ideologias e das teorias políticas –, é 
freqüentemente acoplada com a liberdade.19

Assim inicia BOBBIO sua apreciação sobre o binômio Igualdade e 

Liberdade, para, entre outras considerações, apontar as dificuldades encontradas 

para estabelecimento dos significados descritivos dos termos em apreço. 

Consegue, porém, identificar as causas dessas dificuldades. Assinala, 

assim. 

No que se refere ao significado descritivo do termo liberdade, a 
dificuldade de estabelecê-lo reside, sobretudo em sua 
ambigüidade, já que esse termo tem, na linguagem política, pelo 
menos dois significados diversos. Já no caso de igualdade, a 
dificuldade de estabelecer esse significado descritivo reside, 
sobretudo em sua indeterminação, pelo que dizer que dois entes 
são iguais sem nenhuma outra determinação nada significa na 
linguagem política; é preciso que se especifique com que entes 
estamos tratando e com relação a que são iguais, ou seja, é 
preciso responder a duas perguntas: a) igualdade entre quem?; 
b) igualdade em quê? 

Mais precisamente: enquanto a liberdade é uma qualidade ou propriedade 

da pessoa (não importa se física ou moral) e, portanto, seus diversos significados 

dependem do fato de que esta qualidade ou propriedade pode ser referida a 

diversos aspectos da pessoa, sobretudo à vontade ou, sobretudo à ação, a 

                                                 
19 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. 4.ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. p.11. 
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igualdade é pura e simplesmente um tipo de relação formal, que pode ser 

preenchida pelos mais diversos conteúdos. Tanto isso é verdade que, enquanto X 

é livre é uma proposição dotada de sentido, X é igual é uma proposição sem 

sentido, que, aliás, para adquirir sentido, remete à resposta à seguinte questão: 

igual a quem? Disso decorre o efeito irresistivelmente cômico (e, na intenção do 

autor, satírico) da célebre frase de Orwell: todos são iguais, porém alguns são 

mais iguais do que outros.20

Porém, forçoso é reconhecer que a tendência no sentido de uma igualdade 

cada vez maior, como já havia observado ou temido Tocqueville, no século XIX, é 

irresistível: o igualitarismo, apesar da aversão e da dura resistência que suscita 

em cada reviravolta da história, é uma das grandes molas do desenvolvimento 

histórico. A igualdade entendida como equalização dos diferentes é um ideal 

permanente e perene dos homens vivendo em sociedade. Toda superação dessa 

ou daquela discriminação é interpretada como uma etapa do progresso da 

civilização. 

Com o liberalismo verificou-se a atribuição da liberdade a poucos e 

restrições ou até mesmo desaparecimento da mesma, para a maioria. Daí o 

reconhecimento de que não cabe à liberdade a primazia entre os valores e sim 

que outros também devem ser buscados, tais como a justiça que, inúmeras vezes, 

exige a valoração da igualdade, à frente da liberdade.21

O que importa compreender é que tipo de igualdade se busca, aquela 

formalizada em uma norma ou o objetivo a ser atingido e que se deve ser buscado 

na consideração sócio-histórica dos acontecimentos.  

Percebe-se que o “ideal igualitário”, tendo como fundamento ora uma, ora 

outra tendência, continua a ser perseguido, porém sobre outra perspectiva “a da 

existência de uma sociedade na qual seríamos mais iguais do que hoje”. Ou seja, 

                                                 
20 Idem, ibidem, p.11/12. 
21 DELACAMPAGNE, Christian de. A Filosofia Política Hoje: Idéias, Debates, Questões. Trad. Lucy 
Magalhães; Revisão técnica Danilo Marcondes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, pág. 
104. 
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por uma sociedade na qual além da igualdade formal dos direitos 

compartilharíamos os “bens” sociais (saúde, lazer, educação, cultura...) com um 

espírito igualitário.22 Enfim, que não houvesse a condenação daqueles que 

nasceram pobres a assim continuar ou, ainda mais, a experimentarem um 

acentuamento dessa condição. 

E, nesse contexto, importa afirmar não ser qualquer tipo de igualdade que 

satisfaz a busca de justiça, a formal igualdade perante a lei, mas que deve ser 

garantida a realização da igualdade material ou de resultados, nova feição que se 

implementa, por força de atuação do Estado, em um outro papel que lhe cumpre 

desenvolver. 

 

2. Igualdade como Aspiração Normativa 

Apesar do reconhecimento de ser a diferença a regra e a igualdade 

praticamente inexistente já que as pessoas são diferentes e inéditas, NOGUEIRA 

ALCALÁ parte do pressuposto de que o princípio da igualdade revela uma 

aspiração normativa, partindo de um nível de consciência jurídica atual da 

humanidade de que os homens possuem igual dignidade, argumento sustentado 

pelos tratados internacionais sobre direitos humanos como também pelos textos 

constitucionais contemporâneos, aqueles que surgiram após a Segunda Guerra 

Mundial. 

A partir da perspectiva da dignidade comum a todos os homens é que o 

direito à igualdade vem sendo contemplado no Direito Constitucional do Ocidente, 

sem diferenciação em face de raça, idade, ou qualquer outra característica. 

 

 

                                                 
22 DELACAMPAGNE, Christian. Op. cit., p.112. 
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3. Igualdade Perante a Lei 

A conexão estabelecida, nos textos constitucionais, desde o século XIX, 

entre os princípios da generalidade da lei e o da igualdade, proibindo toda espécie 

de diferenciação, sempre objetivou a conseqüência de igualar juridicamente todos 

no exercício dos direitos individuais e, também, que pudessem ser evitadas as 

disparidades no âmbito sócio-econômico. 

Assim é que a lei é estabelecida como único parâmetro de comparação 

entre os homens, assim possibilitado por suas características de generalidade, 

abstração e inicialmente prevista com vigência indefinida. 

Assim é que, segundo Rubio Llorente: 

“La ley es igual para todos porque es general y abastracta, pero 
el Legislador al establecerla, no tiene otros límites, que derivan 
de esta estructura necesaria, respetada la cual puede dotar de 
relevancia jurídica a cualquier diferencia ficticia, que la realidad 
ofrezca. El principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero 
en modo alguno se puede hacer derivar de él uma protección 
jurídica frente al Legislador.23

De outro lado, papel mais relevante é atribuído ao Estado no século XX 

para que, por sua atuação, promova a correção às desigualdades sociais graves, 

alcançando, assim os fins referentes ao bem-comum, sua finalidade. Reconhece-

se, dessa forma, a possibilidade de serem proclamadas normas que tenham como 

destinatários certos grupos sociais que se encontram em situação diversa de 

outros grupos, promovendo a igualdade de oportunidades. 

 

 

 

                                                 
23 RUBIO LLORENTE, Francisco. La igualdad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
apud NOGUEIRA ALCALÁ. Op. cit., p.233. 
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4. Características do Princípio de Igualdade 

A historicidade do princípio da igualdade encontra-se demonstrada nas 

diversas concepções que apresentou no decurso do tempo. Do mesmo modo 

exsurge sua característica de relacionalidade, vez que somente nas relações entre 

as pessoas podem ser detectadas a igualdade e a desigualdade entre elas. 

Assim o aspecto relacional que se vislumbra na concepção do princípio da 

igualdade implica que inexiste chance de estabelecimento, no plano jurídico-

político, da igualdade, a não ser partindo da consideração da desigualdade. 

Nessa perspectiva constitucional que se vislumbra contemporaneamente é 

que o legislador pode estabelecer diferenças porém como observa NOGUEIRA 

ALCALÁ: 

“... como lo establece la jurisprudencia constitucional e 
internacional uniformemente, la regulación de lãs diferencias 
debe estar justificada racionalmente, pero asimismo, se reconoce 
un núcleo duro de la igualdad establecido en el derecho 
internacional de los derechos humanos (Declaración Universal, 
pactos internacionales y regionales) como son el de que la 
diferenciación no puede justificarse em razón de raza, sexo, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión filosófica o 
política, siendo lãs diferencias basadas en tales situaciones 
siempre ilegítimas. En otras palabras, la igualdad en una 
perspectiva normativa significa que, en todos los aspectos 
relevantes, las personas deben ser tratadas y consideradas de 
igual manera a menos que haya una razón suficiente para no 
hacerlo”.24

 
 
 

 

 

 

                                                 
24 NOGUEIRA ALCALÁ. Op. cit., 2338/234. 
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5. Principais Fontes de Desigualdade entre os Homens 

A classe social desponta, ao lado da raça e do sexo, como uma das fontes 

principais de desigualdade entre os homens. 

No entanto, enquanto em relação às duas últimas, reconhecem-se avanços 

marcantes no sentido de as discriminações “negativas” se tornarem cada vez 

menos acentuadas a desigualdade entre as classes sociais, considerada a fonte 

primeira das outras desigualdades, ainda persiste, de forma bem marcante, 

contrariando toda a luta empreendida, levando a que seja afirmado por BOBBIO. 

Do pensamento utópico ao pensamento revolucionário, o 
igualitarismo percorreu um longo trecho do caminho: contudo, a 
distância entre a aspiração e a realidade sempre foi e continua a 
ser tão grande que, olhando para o lado e para trás, qualquer 
pessoa sensata deve não só duvidar seriamente de que ela 
possa um dia ser inteiramente superada, mas também indagar se 
é razoável propor essa superação.25

 

6. Igualitarismo Complexo de WALZER e a Igualdade Simples de DWORKIN 

Importante assinalar a “contenda” estabelecida entre Michael Walzer e 

Ronald Dworkin, que tem proporcionado debates acirrados e, até mesmo, 

provocadores, em que o primeiro opõe-se à teoria de Dworkin por este privilegiar a 

igualdade como valor supremo de realização da teoria da justiça. Propõe Walzer, 

como fundamento de sua teoria, não a “igualdade simples” de seu opositor, mas o 

reconhecimento de um “igualitarismo complexo”, em que haveria uma alternância 

de vitórias e derrotas entre as pessoas a fim de se conseguir o equilíbrio, 

evitando-se assim o “vencedor e o perdedor absoluto”. 

 

                                                 
25 Idem, ibidem, p.45/46. 
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7. A Ação Afirmativa na ótica de WALZER e DWORKIN 

Mas o confronto entre os dois se revela de maneira acentuada, em relação 

à adoção da “Ação Afirmativa”. WALZER a condena, pois considera tirania a 

política de reservar nas universidades e nas empresas vagas para as “minorias”, 

quando deveria ser considerado tão somente o critério do talento. Já DWORKIN 

entende que a política de ação afirmativa não se encontra em desacordo com o 

“espírito igualitário do liberalismo” e que, ao contrário, concorreria para a 

discriminação positiva – particularmente no âmbito do ensino superior –, 

contribuindo para atenuar as desigualdades mais evidentes nos EUA, neste 

âmbito. 

A discussão entre os dois se prolonga sem que qualquer deles haja 

oferecido uma definição absoluta de “justiça”, considerando DWORKIN que a 

noção de justiça tem mais a ver com a moral do que com a antropologia, talvez 

uma forma de atingir WALZER, por ser este antropólogo. 

Também em defesa das “ações afirmativas” surgem outras opiniões, por 

força da concordância sobre a constatação de que o combate às diversas formas 

de discriminação não se opera eficazmente, por meio de normas meramente 

proibitivas, devendo haver, em paralelo, o uso de medidas “positivas”, “afirmativas” 

que consigam sustar o processo discriminatório e promover, através de seu efeito 

persuasivo e pedagógico, a correção das injustiças.26 Da mesma forma dúvidas 

sobressaem referentes ao papel do Estado: cabe-lhe tão somente assegurar a 

igualdade formal (Due process of law) ou lhe é devido garantir a realização da 

igualdade material ou de resultados? 

 

 

                                                 
26 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação Afirmativa & Princípio Constitucional da Igualdade: O direito 
como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
p.79. 
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8. Ação Afirmativa – Outros Enfoques 

A essa altura, impõe-se considerar, em termos mais detalhados, a Ação 

Afirmativa. Inicialmente estabelecida como forma de solucionar a discriminação 

racial tem-se revelado, particularmente nos Estados Unidos da América e com 

reflexos em outros Estados, aplicável a outros aspectos discriminatórios. Consiste 

em exigência de favorecimento (grifo da autora) de algumas minorias 

inferiorizadas, vale dizer juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados 

culturalmente e que precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da 

igualdade preconizada e assegurada constitucionalmente, na principiologia dos 

direitos fundamentais.27

As mudanças operadas no princípio da igualdade, por força da implantação 

das “ações afirmativas” provocaram a elaboração de planos e programas 

governamentais e particulares, pelos quais as denominadas minorias sociais 

passaram a ter maior participação, nas entidades públicas e privadas, sob a forma 

de ocupação de empregos e cargos. 

Interessante observar que o movimento provocador da implementação da 

ação afirmativa teve como ponto de partida uma ordem executiva federal do 

governo norte-americano de 1965, envolvendo organizações públicas e privadas, 

configurando-se como determinação estatal, no sentido de levar as empresas 

empreiteiras, contratadas por entidades públicas a, através de uma ação 

afirmativa, aumentar a contratação dos grupos de minorias, em desigualdade 

social e jurídica. Não se pode desconhecer que a adoção de ações afirmativas, há 

mais de trinta anos, não impediu a permanência de discriminações e preconceitos, 

mas forçoso, também, se torna admitir que sua implementação provocou a 

transformação do princípio da igualdade no direito. 

                                                 
27 ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Ação Afirmativa – O Conteúdo Democrático do Princípio da 
Igualdade Jurídica. Revista Trimestral de Direito Público, n. 15. São Paulo: Malheiros Editores, 
1996, p.85/99. 
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Como assinala Carmen Lúcia “o conteúdo de origem bíblica de tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se 

desigualam – sempre lembrado como sendo a essência do princípio de igualdade 

jurídica – encontrou uma nova interpretação no acolhimento jurisprudencial 

concernente à “ação-afirmativa” (grifo da autora). Segundo essa nova 

interpretação a desigualdade que se pretende e se necessita impedir para se 

realizar a igualdade no direito não pode ser extraída ou cogitada, apenas no 

momento em que se tomam as pessoas postas em dada situação submetida ao 

Direito, senão que se deve atentar para a igualdade jurídica a partir de toda a 

dinâmica histórica da sociedade, para que se focalize e se retrate não apenas um 

instante da vida pessoal aprisionada estaticamente e desvinculada da realidade 

histórica de determinado grupo social.28

A observar, no entanto, que os planos e programas de ação afirmativa 

adotados nos EUA e em outros Estados não perderam a perspectiva de evitar o 

surgimento de outras discriminações que poderiam, então, encaminhar-se agora 

contra os grupos majoritários que se encontram perdendo espaços para os que 

por eles foram discriminados, em uma reviravolta que, também, configuraria 

desigualdade. Por isso, ao lado da fixação de percentual mínimo que garanta a 

participação das minorias, tais planos e programas permitem a livre disputa da 

grande, talvez a maior parcela de vagas, em escolas, empregos, garantindo, 

assim, o exercício da liberdade pessoal e propiciando a efetivação do princípio de 

não discriminação. 

Percebe-se, assim, que a promoção da ação afirmativa, pela discriminação 

ou desigualação positiva, permite alcançar uma igualdade social, política e 

econômica e, em conseqüência, jurídica, como garantido no sistema constitucional 

do Estado Democrático de Direito. 

 

 
                                                 
28 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Op., cit., p.90.  
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9. Atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos 

Mas o Executivo norte-americano não esteve sozinho nessa iniciativa: há 

que se destacar a atuação da Suprema Corte daquele país para a consolidação 

das ações afirmativas, particularmente no período que se seguiu à Segunda 

Guerra Mundial em que, através de processos judiciais constitucionais, muitos de 

seus juízes garantiram o reconhecimento de direitos conquistados, mas não 

formalizada expressamente nos diplomas normativos. Cabe, então, realçar o papel 

desempenhado pelos juízes constitucionais do mundo democrático pós-guerra 

procedendo a mudanças na Constituição pela via judicial e não legislativa, por 

entenderem a necessidade de transformação na forma de concepção e aplicação 

de direitos, particularmente os fundamentais. 

 

10. Realismo Legal 

Assim é que se consolidou o Realismo Legal, movimento que teve como 

mola propulsionadora a constatação de que não era suficiente a existência formal 

de normas na constituição e sim sua interpretação, de acordo com o ambiente 

sócio-histórico de sua aplicação. 

Todo desenrolar dessas ocorrências, e no seu bojo, a da implementação 

das ações afirmativas, proporcionou uma nova consideração do princípio da 

igualdade jurídica e, portanto, da realização da justiça, não mais na estaticidade 

de sua formulação no sistema constitucional, à luz de critérios históricos referentes 

a outras realidades, mas com ênfase na dinâmica de sua efetivação permanente. 
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“A questão urbana, embora da maior importância entre políticas 

públicas relevantes para a existência de um país viável e hoje 

merecendo as galas de um tratamento constitucional, não tem 

recebendo dos juristas a atenção que seria de esperar”. 

Ricardo Pereira Lira. Prefácio ao livro A 
Função Social da Propriedade e da Cidade no 
Brasil. Aspectos Jurídicos e Políticos de 
Rogério Gesta Leal. 

 

“A dinâmica da evolução social começa a opor ao conceito 

tradicional de que todos são iguais perante a lei, à 

compreensão de uma crescente desigualdade perante os fatos. 

A lei (grifo nosso) imobiliza em suas instituições e preceitos a 

fenomenologia de fatos sociais que se modificam sob a 

influência acelerada de fatores jurígenos, que formam o solo 

adubado da ordem jurídica”. 

Caio Tácito. Temas de Direito Público – 
Estudos e Pareceres. 1º vol. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997. p.597. 

 

“A mais alta contribuição da ciência jurídica consiste em 

procurar, na perplexidade dos rumos confundidos pela polêmica 

de interesses contraditórios, a síntese de uma estrutura estável, 

em que o homem seja vizinho do homem e a paz não reine 

sobre túmulos e ruínas, mas ilumine os caminhos da 

comunidade universal”. 

Caio Tácito. As Reformas Sociais e a Ordem 
Jurídica. 1º vol. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
p.349. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
1. Conceito 

 
Políticas, em sentido geral são formas de materialização, concretização das 

relações de força existentes na sociedade, manifestadas em diversas formas. 

A denominação de políticas públicas decorre do fato de as ações 

concretizadoras dessas relações de forças, serem comandadas pelos agentes 

estatais, visando modificar relações na sociedade. 

Assim informa Cristiane Derani: 

As políticas públicas têm sua origem nas relações de força de 
uma sociedade, e a resultante destas forças (vale dizer, dos 
diversos interesses antagônicos em embate) formará a política, 
conjunto de decisões tomadas no interior do Estado. Somente a 
partir das ações institucionais determinadas pela resultante das 
forças sociais, ter-se-á a concretização da política.29

Embora sejam reconhecidas, em caráter geral, “as políticas públicas 

tornaram-se categoria de interesse para o direito há menos de vinte anos, 

havendo pouco acúmulo teórico sobre sua conceituação, sua situação entre os 

diversos ramos do direito e o regime jurídico a que estão submetidas a sua criação 

e implementação”.30

Ao seu turno, Eros Roberto Grau entende que a expressão políticas 

públicas aponta para uma atuação estatal, expressiva de uma intervenção na 

ordem social. 

                                                 
29 DERANI, Cristiane. Privatização e Serviços Públicos. Ações do Estado na Produção Econômica. 
São Paulo: Max Limonad, 2002. p.240. 
30 BUCCI, Maria Paula Dallari. As Políticas Públicas e o Direito Administrativo. Revista Trimestral 
de Direito Público n.13, p.134. São Paulo: Malheiros, 1996. 
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Dessa forma GRAU expressa: 

É fora de dúvida, de toda sorte, que o Estado – instituição 
somatório de instituições na sociedade inseridas – esteve sempre 
a “intervir” na ordem social e, por isso, a desenvolver políticas 
públicas. O advento, neste século, do Estado “intervencionista” 
desencadeia, contudo, um verdadeiro salto qualitativo, que 
informa, enriquecendo-o, o conteúdo de suas atuações.31

A passagem do Estado Liberal, com o declínio do capitalismo concorrencial, 

para o Estado Social, determina que sua intervenção na ordem social, não mais se 

revele unicamente como “produtor do direito e provedor de segurança”. Passa, 

então, o Estado a desenvolver novas formas de atuação, usando o direito 

positivado como “instrumento de sua implementação de políticas públicas”.32

A legitimação do Estado Social conforma-se assim, pela efetivação de 

políticas, programas de ação que não se restringem a políticas econômicas, antes 

representando todas as formas de atuação estatal, interventiva na vida social. 

Ainda é Eros Grau que, especificando as técnicas de intervenção do Poder 

Público, assim classifica: 

1. atuação na economia: 1.1 atuação por absorção, quando o 
Estado assume, em regime de monopólio, o controle dos meios 
de produção e/ou troca de determinado setor; 1.2 atuação por 
participação, quando o Estado assume parcialmente (em regime 
de concorrência com agentes do setor privado) ou participa do 
capital de agente que detém o controle patrimonial de meios de 
produção e/ou troca; 2. atuação sobre a economia: 2.1 atuação 
por direção, que ocorre quando o Estado exerce pressão sobre a 
economia, estabelecendo normas de comportamento 
compulsório para os agentes econômicos; 2.2 atuação por 
indução, que ocorre quando o Estado dinamiza instrumentos de 
intervenção em consonância e na conformidade das leis que 
regem o funcionamento dos mercados.33

 

                                                 
31 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p.21. 
32 Idem, ibidem, p.22. 
33 Idem, ibidem, p.22-23. 

 42



Ao considerar, assim, que o direito tem como função servir como 

instrumento de implementação de políticas públicas o mestre referido aponta para 

outra circunstância, referente à considerável produção de normas jurídicas de que 

o Brasil dispõe provenientes da Administração, ao orientar situações estruturais e 

conjunturais, o que determina a necessidade de as normas serem flexíveis e 

subordinadas à contínua possibilidade de revisão. 

 

2. O Caráter Público das Políticas 

 
Há destaque, atualmente, para o fato de que o elemento público não mais 

configura total distinção do privado, pois refere-se muito mais à compreensão da 

vida em sociedade, na busca do bem comum, procurando integrar a ação do 

Estado e de outros entes sociais, com objetivo de alcançar a pacificação dos 

interesses sociais. 

Embora, em alguns casos, haja o reconhecimento de ser o Estado o 

propulsor de maior relevância na efetivação de políticas públicas, não se lhe 

atribui a exclusividade. Nesta linha de entendimento situa-se Jayme Benvenuto 

Lima Jr: 

O desenvolvimento de políticas públicas sociais não está restrito, 
portanto, ao Estado – embora seja este (e assim deva continuar 
sendo) seu principal executor. Mas também as organizações não 
governamentais e as empresas são capazes de desenvolvê-las 
e, com muitos casos, com resultados mais satisfatórios.34

Essa consciência de integração, na procura de realização de uma política 

social implica na consideração das pessoas como cidadãos ativos, não apenas 

receptoras de assistência e socorro. Pela integração que promove a articulação 

entre segurança econômica e a participação social, é que o direito a viver em 

sociedade se vê afirmado. 
                                                 
34 LIMA JR, Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. p.132. 
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Daí a procura por uma nova forma de execução para as políticas públicas, 

com o envolvimento da sociedade, resultando dessa maneira, redução de custos e 

obtenção de melhores resultados. Nesse sentido é também a opinião de Jayme 

Benvenuto: 

No entanto, é salutar sublinhar aqui a importância do 
envolvimento comunitário (da sociedade) no desenvolvimento de 
políticas públicas na perspectiva da ampliação da cidadania. 
Além de democratizar a gestão pública, a participação 
comunitária favorece o desenvolvimento de informações e de 
habilidades no seio da sociedade que antes não eram vistas, e, 
portanto, uma responsabilidade maior com o bem público. A 
participação social se impõe, portanto, como forma de definir as 
prioridades de investimentos e de garantir a execução adequada 
dos projetos.35

Sob esse aspecto apóia-se o objetivo das políticas públicas, buscando 

compensar, pela ação do Estado ou da sociedade, as desigualdades que provém 

de fatores circunstanciais, decorrentes de acesso diferenciado a recursos 

econômicos ou a bens culturais. 

Ao lado de todas essas idéias sobressai a de Maria Garcia que define as 

políticas públicas como diretrizes, princípios, metas coletivas, conscientes, que 

direcionam a atividade do Estado, objetivando o interesse público.36

Requer atenção, assim, no estabelecimento de considerações sobre 

políticas públicas o destaque para os fundamentos estabelecidos para a República 

Federativa do Brasil no art. 1º, I e II da CF/88. 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

                                                 
35 LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Op. cit., p.132-132.
36 GARCIA, Maria. Políticas e Atividade Administrativa do Estado. apud FRISCHEISEN, Luíza 
Cristina Fonseca. Políticas Públicas. A Responsabilidade do Administrador e o Ministério Público. 
São Paulo: Max Limonad, 2000. p.78, nota 108. 
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III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Essa construção de uma sociedade justa e solidária, surge como objetivo a 

ser alcançado e, nessa perspectiva, a realização da dignidade da pessoa humana 

perpassa pela observância dos direitos sociais como sua garantia. 

A implementação de políticas públicas, visando a consecução dos direitos, 

previstos no capítulo da Ordem Econômica e da Ordem Social da Constituição, 

figura como sendo o caminho a trilhar.37

E sob esse ângulo o papel do Estado nessa implementação é decisivo, por 

configurar o elemento capaz de estabelecer as diretrizes para a referida 

implementação, além de deter parte considerável de recursos. Não se está, com 

isso a afirmar, no entanto, que a responsabilidade social das empresas privadas e 

da sociedade civil não seja conclamada a integrar a atuação estatal. 

Cabe notar, assim, que qualquer que seja o modelo sócio-econômico 

adotado, a política pública que o Estado deve adotar terá natureza determinante, 

cuidando para garantir a livre iniciativa na área econômica, permitindo o império 

da livre concorrência, e assegurando a concretização da ordem social, e a 

efetivação dos objetivos da República. 

Caracterizam-se, as políticas desse modo, como instrumentos de ação dos 

governos (government by policies), sendo a função de governar o fundamento 

                                                 
37 Sobre o assunto conferir a opinião de Maria Paula Dallari Bucci. As Políticas Públicas e o Direito 
Administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, n. 13, p.135. 
A função estatal de coordenar as ações públicas (serviços públicos) e privadas para a realização 
de direitos dos cidadãos – á saúde, á habitação, à previdência, à educação – se legitima pelo 
convencimento da sociedade quanto à necessidade de realização desses direitos sociais. 
Mas esse raciocínio não basta para explicar as demais políticas públicas, como a política industrial, 
a política de energia, a política de transportes e outras, que não se fundam na realização imediata 
de direitos sociais. Vistas como políticas setoriais inseridas numa política de desenvolvimento, 
essas têm como fundamento o próprio conceito de desenvolvimento, “processo de elevação 
constante e harmônica do nível de vida e da qualidade de vida de toda uma população”. 
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imediato das políticas públicas, aquela entendida na feliz expressão de BOBBIO, 

como “o uso do poder coativo do Estado a serviço da coesão social”.38

Reconhece também Maria Paula Dallari Bucci, como fundamento mediato 

das políticas públicas a existência dos direitos sociais, cuja concretização fica a 

depender de “prestações positivas do Estado, pois, em virtude de consistirem em 

poderes ”só podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os 

órgãos públicos) um certo número de obrigações positivas”.39

É, nesse contexto, pois que se configura o perfil de política pública, ou seja, 

o desempenho da função do Estado, coordenando os meios à sua disposição, 

buscando harmonizar atividades estatais e privadas, para que ocorra a realização 

de metas de objetivos de relevância social. 

 

3. Política Urbana e Política Agrária como Políticas Públicas 

 
Ao lado das políticas públicas enumeradas no capítulo referente à Ordem 

Social, destacam-se aquelas constantes do capítulo referente à Ordem Econômica 

e Financeira, como a política do desenvolvimento urbano e a política agrária (art. 

182, caput e 184 da CF/88). 

No presente estudo, interessa-nos, particularmente, o estudo da política 

urbana e da política agrária, em virtude de o objeto da dissertação prender-se à 

análise da desapropriação efetivada em nome do interesse social, para fins de 

reforma urbana e reforma agrária. 

 

 

                                                 
38 BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 
Brasília: Universidade de Brasília; Linha Gráfica Editora, 1991. 
39 BUCCI, Maria Paula Dallari. As Políticas Públicas e o Direito Administrativo. Op. cit., p.134. 
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4. A Constituição de 1988 e a Política Urbana 

 
Por inovação, a CF/88 apresentou o capítulo dedicado à política urbana – 

arts. 182 e 183. As normas urbanísticas neles contidas não são, porém, a rigor 

novidades, pois já se encontravam em comento desde a segunda metade do 

século passado (anos 60), experimentando período em que ficaram afastadas das 

preocupações dos estudiosos, ressurgindo, no entanto, nos anos 80, servindo 

como fundamento para as disposições constitucionais de 1988. Constam, pois do 

Capítulo II, Título VII da Constituição da República de 1988 –, aquele que trata da 

política urbana. 

Constitui avanço, desse modo, o tratamento constitucional dado à matéria. 

No entanto aguardou-se, por mais de uma década, que as referidas disposições 

constitucionais pudessem ser, em verdade eficazes, sob o argumento de que só 

poderia acontecer com a edição de uma lei federal específica. E com base em tal 

argumento, prosperaram as decisões de julgadores, no sentido de que era 

necessário aguardar a mencionada edição. 

Assim, todos os instrumentos da política urbana constitucional, aguardaram 

por 11 anos. Alguns autores pronunciaram-se alegando que esse entrave deveu-

se ao comportamento de um grupo de parlamentares do Centrão, que conseguiu 

inserir menção à lei federal a ser editada em data posterior (art. 182, “caput” e § 4º 

da Constituição Federal). Esta inserção permitiu aos julgadores o fundamento para 

suas decisões, no sentido de que somente a lei federal mencionada poderia 

apontar mecanismos aptos a propiciar a implantação de uma política urbana, nos 

moldes preconizados pela Lei Fundamental. Ignoravam as disposições 

constitucionais que atribuem ao município o poder de legislar sobre a matéria, na 

falta de lei federal – art. 30, CF/88. 
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5. Breve Histórico do Estatuto da Cidade 

 
Assim é que surgiu o Projeto de Lei n. 181/89, com aprovação no Senado 

em 1990, sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados (Projeto de Lei n. 

5788/90), onde permaneceu até transformar-se na Lei n. 10257 de 10.07.2001 

(com vigência em 10.10.2001, intitulada de Estatuto da Cidade). Esta é a lei 

elaborada para orientar a execução da política urbana, cujos fundamentos 

encontram-se balizados nos artigos 182 e 183 da Lei Fundamental. 

 

6. Predominância de Normas Públicas no Estatuto da Cidade 

 
Tratando-se de normas de ordem pública e de interesse social (nos termos 

do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.257/2001, portanto de natureza cogente) 

impõem suas determinações, impossibilitando a seus destinatários alterações por 

sua própria vontade, no que toca às situações que regulam. 

Dessa forma, as determinações do Estatuto da Cidade impõem-se aos 

indivíduos, às esferas de governo, ao Poder Público que exercem suas funções 

nos diversos âmbitos da União dos Estados e dos Municípios, devendo a 

interpretação de suas normas determinar-se pelo objetivo expressamente extraído 

da Constituição, art. 182 “caput”: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 
lei, tem por o objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I – parcelamento ou edificação compulsórios; 
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II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 

III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais. 

O alcance desse objetivo, no entanto, encontra-se subordinado às diretrizes 

gerais, apontadas na Constituição e explicitadas na Lei n. 10257/2001, art. 2º, I / 

XVI, devendo conformar “a materialização das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana”.40

No entanto, torna-se importante destacar o fato de que o texto 

constitucional alude ao objetivo de ordenação “das funções sociais da cidade”, 

com a garantia do bem-estar de seus habitantes, conforme dispõe o “caput” do art. 

182. Somente no § 2º deste artigo é feita alusão à função social da propriedade 

urbana, ao dispor: 

Art. 182, § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade, expressas no plano diretor. 

Por sua vez, a Lei n. 10257/2001, art. 2º, dispõe sobre diretrizes gerais 

visando a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. 

A singularidade a ser apontada nessa comparação entre a regra do art. 2º 

da EC e a do art. 182 “caput” da CF/88 é aquela referente ao maior espectro de 

função social abordado pela disposição constitucional – a da função social da 

cidade – pois nesta encontra-se incluído a da função social da propriedade 

urbana, conforme a técnica legislativa estruturou no texto constitucional. Ordenar a 

função social da cidade, pois, implica não somente em ordenar a função social da 

propriedade urbana, mas, do mesmo modo, dispor sobre outros aspectos relativos 
                                                 
40 MATTOS, Liana Portilho (Org.). Diretrizes Gerais. Estatuto da Cidade Comentado. p.79-106. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 
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à garantia do direito a cidades que ofereçam condições de desenvolvimento e 

habitabilidade, enfim de todos os itens discriminados como diretrizes gerais da 

política urbana, no Estatuto da Cidade: 

Art. 2º - (Estatuto da Cidade): 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e 
de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da 
distribuição espacial da população e das atividades econômicas 
do Município e do território sob sua área de influência, de modo a 
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão 
da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 
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f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

VII – integração e complementaridade entre as atividades 
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 
socioeconômico do Município e do território sob sua área de 
influência; 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e 
serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do 
território sob sua área de influência; 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização; 

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária 
e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do 
desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais; 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que 
tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico; 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população 
interessada nos processos de implantação de empreendimentos 
ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio 
ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população; 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 
por população de baixa renda mediante o estabelecimento de 
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 
edificação, consideradas a situação socioeconômica da 
população e as normas ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso ocupação 
do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução 
dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 
habitacionais; 
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XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados 
na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao 
processo de urbanização, atendido o interesse social. 

Reconhece-se, no entanto, que a Constituição de 1988 (art. 21, XX) já 

confere à União competência para “instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”. 

E ainda no art. 30, ao tratar da competência dos municípios, dispõe: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Ante as disposições referidas e o agravamento da situação das cidades, em 

decorrência de múltiplos fatores, insistentemente observados por analistas das 

mais diversas áreas, administradores, sociólogos, educadores, a sociedade, 

enfim, não havia sentido em se impor à exigência de uma lei que explicitasse as 

diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano. 

A esse respeito refere-se Liana Portilho Mattos, destacando que 

A interpretação jurisprudencial – e mesmo doutrinária –, que 
acabou prevalecendo na maior parte dos tribunais do país, foi no 
sentido de se entender que a eficácia dos artigos 182 e 183 da 
Constituição estava contida e vinculada à prévia aprovação de 
uma lei que determinasse as diretrizes gerais da política urbana. 
A brecha deixada na Constituição Federal para que essa 
interpretação prevalecesse foi engendrada, na Assembléia 
Nacional Constituinte, por parlamentares que compunham o 
grupo conhecido como “Centrão”, que conseguiu inserir, no texto 
do artigo 182 caput e § 4º, referência a uma lei federal a ser 
editada posteriormente, o que passou a servir de entrave para 
que os julgadores pudessem se valer dos instrumentos 
urbanísticos constitucionais, negligenciando o argumento de que 
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os municípios poderiam legislar sobre a matéria, na falta de tal lei 
federal.41

É neste panorama que o Senador Pompeu de Souza formula o Projeto de 

Lei 181/89, já referido, do qual decorre, doze anos após, a Lei n. 10.257/2001, o 

Estatuto da Cidade. 

Se for observada a cronologia dos fatos deve-se atentar para a 

circunstância de que outro Projeto n. 775/83, portanto anterior à Constituição de 

1988 – já visava à aprovação de uma lei federal de desenvolvimento urbano. 

Não houve finalização desse projeto. Porém setores da sociedade, 

entidades empenhadas na reforma urbana envolveram-se com os trabalhos dos 

membros da Assembléia Constituinte, resultando, dessa participação, a matéria 

sobre a política urbana. 

A conquista, no entanto, esperou 13 anos para que pudesse ser celebrada. 

Apesar de a política urbana ter sido, contemplada no texto constitucional, de forma 

inovadora, as disposições que a estruturam não lograram sua eficácia garantida, 

pois suas normas ficaram submetidas a uma suspensão, possibilitada por um 

artifício legislativo – a dependência da edição de lei federal – reforçada por uma 

interpretação dos tribunais a dar-lhe sustentação. 

 

7. Papel do Intérprete 

 
Não é desconhecido a circunstância de que a efetividade das normas se 

encontra muito mais dependente de sua interpretação ante a situação concreta, do 

que das disposições que as conformam. O texto, para ser efetivo, clama por uma 

atividade hermenêutica que lhe atribua sentido, finalidade. 

                                                 
41 MATTOS, Liana Portilho (Org.). Diretrizes Gerais. Estatuto da Cidade Comentado. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2002. p.80. 
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Portanto, na aplicação de normas para solucionar conflitos concretamente o 

intérprete deverá se guiar pelas orientações que lhe são oferecidas, tendo em 

vista a ponderação de interesses submetidos a sua apreciação e procurar 

conformá-los aos fins sociais que presidem a aplicação da lei. 

 

8. O Município e a Política Urbana 

 
A Constituição de 1988 estabelece ser o Poder Público Municipal o 

executor da política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais, objetivando garantir o bem-estar de 

seus habitantes, através da ordenação do desenvolvimento urbano. 

Em outras palavras, esse assunto já foi anteriormente tratado. No entanto, 

necessário se faz o retorno à matéria, face ao que parece constituir-se em 

“incompreensível omissão do texto constitucional”,42 deixando de atribuir ao 

município competência correlata à da União, Estados e Distrito Federal, para 

legislar sobre direito urbanístico (CF/88, art. 24, I). 

A observação, porém, não se revela pertinente desde que o exame de 

outras disposições do mesmo artigo (§ 1º, 2º e 3º) apontam, respectivamente, 

para a circunstância de que a competência da União para legislar, no âmbito da 

competência concorrente, será limitada à edição de normas gerais, não excluindo, 

ainda, a competência suplementar dos Estados. Dessa forma é que dispõem os § 

2º e 3º supracitados. 

Art. 24 – (Constituição Federal): 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 

                                                 
42 BARREIRA, Maurício Balesdent. Direito Urbanístico e o Município. In FERNANDES, Edésio 
(Org.). Direito Urbanístico. p.15-32. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 
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§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 

Por sua vez, dispõe o texto constitucional (art. 24, § 4º) que, havendo 

superveniência da lei federal sobre normas gerais, haverá suspensão da lei 

estadual, tão somente no que for contrário. 

Do mesmo modo, a competência do município em termos de normatização 

sobre urbanismo bem se encontra expressa nos dispositivos do art. 30, I, II e VIII. 

Art. 30 – (Constituição Federal): 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Destaque especial para o reconhecimento do município como órgão 

executor da política de desenvolvimento urbano, atribuindo-se ao plano diretor a 

qualidade de “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana” (art. 182, § 1º). 

Outro destaque merece a norma do art. 182, § 4º ao dispor: 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I – parcelamento ou edificação compulsórios; 

II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 

III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
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iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais. 

De toda a análise dos dispositivos constitucionais supracitados emerge a 

constatação de ser do município a atuação preponderante, em matéria de 

urbanismo, pois a competência da União Federal –, dispor sobre normas gerais – 

abrange, apenas – o estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento urbano 

– arts. 24, I e 21, XX, com as disposições neles contidas. 

 

9. Agravamento da Questão Urbana 

 
Em realidade, verifica-se que a União permaneceu inerte sem editar as 

normas gerais sobre urbanismo por mais de uma década, somente vindo a 

estabelecê-las em 2001 (Lei n. 10257/2001, o Estatuto da Cidade). Este intervalo 

de tempo entre a Constituição de 1988 e a edição do Estatuto da Cidade propiciou 

o agravamento da questão urbana em todos os seus aspectos, dificultando, em 

proporções consideráveis a solução de problemas surgidos há bastante tempo, 

como os que se referem a condições de habitalidade e ao meio-ambiente. 

Por isso, há estudiosos que chegam a admitir a possibilidade de esses 

problemas não comportarem solução. Nesse sentido é o pronunciamento de 

Alessandra Queiroga: 

Não acreditamos que o Estatuto da Cidade forneça o 
instrumental necessário para evitar o retalhamento ilegal do solo 
para fins urbanos, especialmente depois do veto do Presidente 
da República ao inciso II do § 1º do artigo 5º, que considerava 
subutilizado o imóvel quando o mesmo estivesse sendo utilizado 
em desacordo com a legislação urbanística ou ambiental.43

A expressão de descrença da autora citada fundamenta-se em realidade 

configurada no Distrito Federal, embora a mesma reconheça, no que se tange aos 

                                                 
43 QUEIROGA, Alessandra Elias de. Os Parcelamentos Ilegais do Solo e a Desapropriação como 
Sanção. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p.174. 
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loteamentos ilegais, constituir situação existente em todo o país, onde a 

proliferação de loteamentos ilegais é fato notório. 

 

10. Constituição de 1988 e o Plano Diretor 

 
A Constituição de 1988, como já exposto, dispõe sobre a política urbana, 

considerando que o plano diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana”. 

Antes de tecer comentários sobre o plano diretor, torna-se imperioso 

considerar o significado da expressão desenvolvimento que não se confunde com 

crescimento. Enquanto a segunda palavra designa o avanço progressista de 

certos setores da cidade, e de classes sociais nelas instaladas, o desenvolvimento 

supõe “um processo global de transformação da sociedade e da economia, com 

suas implicações próprias, as suas tendências transformadoras se chocando 

contra os obstáculos sociais ao desenvolvimento”.44

A disciplina urbanística da propriedade, instaurada pelo Estatuto da Cidade, 

a partir de disposições constitucionais implica em que se precise, também e de 

antemão o significado de outras palavras, apresentadas no contexto, em virtude 

de assim procedendo, tornar-se possível a compreensão das normas 

estabelecidas. 

Dessa forma tornar preciso o significado de expressões como espaços 

urbanos, urbanismo,  e funções do urbanismo, facilita consideravelmente, a 

compreensão de outros termos a que são referentes as disposições 

constitucionais em comento. 

                                                 
44 PINTO FERREIRA. Sociologia do Desenvolvimento. 5.ed. RT, p.39. apud RODRIGUES, Rubem 
Ledeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas, SP: Millenium, 2002. p.19. 
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Assim é que o urbanismo, misto de arte, ciência e filosofia, surgiu como 

necessidade de organização de espaços urbanos, estes compreendidos como 

aqueles em que as cidades foram instaladas, para que seus habitantes possam 

estabelecer relações de convivência e de cooperação permanente entre si e com 

a natureza. 

Aponta Hely Lopes Meirelles, em obra consagrada que: 

Urbanismo é o conjunto de medidas estatais destinadas a 
organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores 
condições de vida ao homem na comunidade. Entendam-se por 
espaços habitáveis todas as áreas em que o homem exerce 
coletivamente qualquer das quatro funções sociais: habitação, 
trabalho, circulação e recreação. 

Disso decorre que o urbanismo apresenta-se como encargo dos diversos 

níveis de governo, ampliando-se para abranger todas as áreas da cidade e do 

campo, em que o bem-estar de seus habitantes possa ser proporcionado por 

ações humanas, também realizadas para a preservação da natureza e dos 

espaços habitáveis. 

Sob essa concepção entende-se, como Hely Lopes Meirelles: 

O Urbanismo é, em última análise, um sistema de cooperação. 
Cooperação do povo, das autoridades, da União, do Estado, do 
Município, do bairro, da rua, da casa, de cada um de nós! Para 
se conseguir isto, já o disse De Groer: “é preciso uma perene 
educação das massas e de cada indivíduo encarado 
separadamente, para que as pessoas compreendam que a vida 
em sociedade não é benéfica, senão quando cada um aplique a 
todas as suas relações com os vizinhos um desejo de conciliação 
e cortesia”. Em verdade, inútil será a observância de preceitos 
urbanísticos por um, havendo desrespeito por outro; inócua será 
a ordenação urbanística de uma área, se a contígua permanecer 
desordenada; baldados serão os esforços planificadores de uma 
comunidade, se os territórios adjacentes persistirem na 
desplanificação. As medidas urbanísticas, como as de higiene e 
saúde públicas, que lhes são conexas, não admitem 
absenteísmo, visto que seus resultados dependem da ação de 
conjunto. Daí por que as normas urbanísticas hão de baixar do 
plano nacional ao local, numa gradação descendente de medidas 
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gerais que se vão particularizando do âmbito federal ao estadual, 
e deste ao municipal, de modo a formar um sistema, orgânico e 
funcional, com a tessitura própria de cada entidade estatal.45

No mesmo sentido a opinião de Carlos Nelson F. dos Santos: 

Não adianta fazer estudos detalhadíssimos das situações 
urbanas brasileiras, que mudam como um caleidoscópio, e que 
obrigam a um ir e vir de ações e reflexos sobre os resultados.46

Reconhecem os autores citados que o planejamento é necessário. No 

entanto, torna-se imprescindível a participação popular, de setores que 

proponham mudanças, a partir de sua vivência na cidade, pois isso os torna 

conscientes da importância de sua atuação e sensíveis às ações que, em 

verdade, contribuem para criar, modificar e conservar a cidade em que vivem, e 

convivem com outras pessoas. 

Por isso assegurava Carlos Santos, há mais de uma década que, embora já 

existisse, àquela época, certo conhecimento acumulado sobre planejamento 

urbano no Brasil, muitas pessoas, em decorrência de experiências no setor, 

demonstraram-se frustradas quanto à eficácia dos planejamentos. O desaponto 

proveio, em maior parte, de constatarem a inaplicabilidade de planos elaborados a 

partir de “diagnósticos detalhadíssimos e inúteis, acompanhados de 

recomendações impossíveis de aplicar a situações reais, por falta de instrumentos 

e recursos”.47

Há, desse modo, entre os interessados, a convicção de que o urbanismo, 

atualmente, como expressão do desejo coletivo na organização dos espaços 

habitáveis, se desenvolve, em diversos ambientes, no urbano e no rural, por meio 

de:48

                                                 
45 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 12.ed. Atualizada por Célia Marisa 
Prendes e Mário Scehneider Reis. São Paulo: Malheiros, 2001. p.483. 
46 SANTOS, Carlos Nelson F. dos. O Uso do Solo e o Município. Textos de Administração 
Municipal, 2. 3.ed. Rio de Janeiro: IBAM, 1990. p.25.  
47 SANTOS, Carlos Nelson F. dos. Op. cit., p.24. 
48 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p.483-484. 
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• normas técnicas, referentes ao planejamento e à construção, 
oriundas das diversas áreas do conhecimento que lhes são 
afeitas. 

• normas jurídicas, determinadas pelo ordenamento jurídico em 
vigor, reguladoras da conduta social. 

Para LOPES MEIRELLES, que assim classificou as normas do urbanismo, 

as normas técnicas são as responsáveis pela disciplina “da utilização do solo, o 

traçado urbano, as áreas livres e os espaços verdes, às edificações, o sistema 

viário, os serviços públicos e o que mais se relacione com a ordenação espacial e 

a organização comunitária”; as últimas visam a assegurar coercitivamente a 

observância das regras técnicas. Aquelas são normas-fins; estas, normas-meios. 

Ambas imprescindíveis para o atingimento dos objetivos urbanísticos.49

Assim considerando, impõe-se o destaque para o relacionamento estreito 

entre urbanismo e direito, pois impossível conceber a atuação urbanística, que 

necessariamente impõe limitações ao exercício do direito de propriedade e de 

atividades particulares, sem que ocorra a exigência de disciplina normativa 

jurídica, no sentido de obter a ordenação da vida social, mediante a cessão de 

alguma parcela de direitos por parte de algumas ou de muitas pessoas. 

Dessa forma, necessário se torna que o Poder Público intervenha e 

promova a distribuição de encargos, assegurando, também, que os benefícios 

decorrentes dessa atuação de urbanismo, sejam atribuídos ao maior número de 

pessoas. 

 

 

 

 

                                                 
49 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. op. cit., p.484. 
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11. Execução da Política Urbana e Plano Diretor 

 
A Constituição Federal (art. 182), como já apontado, determina que a 

política de desenvolvimento urbano seja executada pelo Poder Público Municipal, 

tendo como instrumento básico o Plano Diretor, obrigatório para cidades com mais 

de 20.000 habitantes. 

O Plano Diretor surge, assim, como documento que funciona como 

orientador das inúmeras estratégias e operações para que se torne realidade o 

ordenamento urbano, permitindo-lhe se necessário, e quase sempre o é, a 

expansão. 

No entanto, como salientado por inúmeros o Plano Diretor representa um 

modelo, a partir do qual, por análise da realidade presente e de sua aplicação, 

decorrem reflexões em constante e permanente busca de soluções para os 

problemas surgidos. 

Em realidade, existe um processo de planejamento, para o qual o Plano 

Diretor aponta um rumo a seguir, a partir do momento em que foi elaborado. Tal 

circunstância exige o constante aperfeiçoamento do referido plano, a fim de que 

seja possível efetivar as funções sociais da cidade, representadas pelos pilares de 

habitação, trabalho, circulação, recreação. 
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SEGUNDA PARTE – PROPRIEDADE 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITO DE PROPRIEDADE 

 
1. Momentos Iniciais e Evolução 

 
Desnecessário seria afirmar que sempre ocorreu a submissão das coisas 

ao poder humano, que delas extrai o uso e o gozo. 

O determinismo físico leva todos os animais a utilizarem-se das coisas para 

que possam subsistir. Tal acontece em todas as escalas de vida animal. É a 

expressão de um poder de fato sobre os bens da vida, também exercido pelo 

homem. Esse poder de fato se estendeu, através dos tempos sem que, porém, os 

outros animais o tivessem feito por direito ou legitimação; apenas o homem 

decidiu que só ele pode ser proprietário. 

Mas essa atribuição de ser proprietário deparou-se com a escassez em a 

natureza dos bens que, para o homem, lhe seriam necessários ou úteis. A 

insuficiência desses bens permitiria a existência de terríveis embates e possível 

destruição, se não fossem encontradas as formas de apropriação, para que 

restassem disciplinadas as relações a elas pertinentes. 

Como bem afirma Darcy Bessone: 

A escassez dos bens lhes conferiu sentido econômico e exigiu 
técnicas jurídicas que ordenassem e disciplinassem a posição do 
homem, em face da coisa e as relações entre os homens, a 
respeito dela.50

                                                 
50 BESSONE, Darcy. A Função Social da Propriedade. Atualidades Jurídicas, n.2. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1993, p.11-21. 
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O poder de fato erigiu-se, assim, em poder de direito. 

Surgiu, obviamente, o direito de propriedade, como um produto cultural, 

uma criação da inteligência, considerada adequada à organização da vida em 

sociedade, isto é, da vida social. 

E, por isso, mostra-se fácil a compreensão de que a propriedade ou o 

direito a ela apresenta estrutura diversa, a depender das circunstâncias sócio-

econômicas de cada época. 

Assim é que, a partir do direito romano, embora constasse o aparecimento 

de formas individuais do direito, a do pater-famílias, existia, em realidade a 

comunidade dos membros da família romana. Dessa forma a propriedade, 

aparentemente individual, era, em realidade, comunitária. 

Aos poucos, e ainda em Roma, ocorreu a individualização do direito de 

propriedade, que veio a ser conservada no regime feudal, sob o qual, no entanto, 

perdeu o caráter unitário, desdobrando-se em domínios superpostos, o eminente, 

do soberano e o útil, do senhor feudal. 

Mas já a época da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

impugnava-se a dualização, proclamando-se, mais uma vez a unicidade e 

indivisibilidade do direito do proprietário, atribuindo-se-lhe o caráter de direito 

divino, sagrado. O objetivo, era em realidade, tornar o direito à propriedade, sem 

possibilidade de alteração pelo soberano, já que Deus encarnava a figura de 

monarca superior a qualquer norma formulada pelo homem, mesmo que rei. 

Mais que isso, estabeleceu-se que o direito à propriedade conformaria um 

direito natural, complemento da personalidade e da liberdade do homem, 

legitimando, dessa forma, seu poder, sobre as coisas necessárias à subsistência. 

 

 

 63



Nestes termos, porém, o direito à propriedade já surgia como bem indicado 

por BESSONE, na esteira de RADBRUCH: 

Se a propriedade apresenta uma face positiva quando outorga 
poderes ao proprietário, essa prerrogativa, de outra parte, 
mostra-se negativa, quando exclui do uso e gozo da coisa todos 
aqueles que não sejam proprietários dela, exclusão que acaba 
por ser absoluta e geral, criando-se uma classe minoritária de 
proprietários, ao lado de uma classe majoritária, largamente 
majoritária, de homens sem propriedade alguma.51

Tornava-se, assim, insustentável a concepção do direito à propriedade 

como direito natural, pois, se assim fosse caracterizado, deveria ser um direito 

próprio de cada homem. Essa assertiva verificou-se inócua ante a escassez de 

bens econômicos. Somente seria possível se houvesse abundância de bens e que 

todos pudessem ter atendidas livremente todas as necessidades. 

Tal não ocorreu, porém, como demonstrado acima. 

Isso porque o direito à propriedade, caracterizado como direito natural, de 

origem divina, servia, tão somente à posição individualista, liberal, capitalista, que 

visava, com essa construção, colocando-o a nível sobre-humano, preservá-lo da 

violabilidade por outros quer infratores, quer reis ou agentes do Estado. 

Por outro lado, diluiu-se a concepção que liga a propriedade à 

personalidade do homem, vez que só haveria sentido se aquela traduzisse no 

aproveitamento pelo proprietário das coisas que atendessem suas necessidades, 

satisfazendo-as. 

É ainda BESSONE quem se posiciona: 

Mas em uma economia de produção, à base de usinas, bancos, 
latifúndios, as coisas se desligam do homem, convertendo-se em 
mercadorias e valores, traduzidos em dinheiro, que não é uma 
coisa, senão um meio de adquirir coisas. A idéia de patrimônio, 
próprio do mundo econômico contemporâneo, assume uma 
expressão puramente monetária, como um poder simplesmente 

                                                 
51 BESSONE, Darcy. Op. cit., pág. 13. 
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quantitativo, só apreciável no mercado, abstrato e impessoal. 
Deixa, então, de ter sentido, a teoria da personalidade da 
propriedade.52

Superadas, então, as teorias da liberdade e da personalidade, como 

fundamento do direito à propriedade, evoluiu-se para a teoria social, em que o 

interesse social é que preside, resolvendo-se a questão da propriedade privada, 

sua manutenção, as formas de abolição ou manutenção relativizada, em sentido 

de acordo com as “instâncias do bem comum”. 

 

2. Direito de Propriedade no Direito Positivo 

Acompanhar essa trajetória significa apresentar como a mesma se tem 

mostrado, no direito positivado, a começar pelo Código Civil Francês, em seu art. 

544: 

La proprieté est le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. 

Atribui-se a origem da concepção desse caráter individualista e absolutista 

do direito à propriedade à posição extremada que o jus abutendi lhe conferia, 

exprimindo poder de enorme proporção, que legitimava até o abuso no exercício 

desse direito. 

O acento particular de absolutismo do direito à propriedade foi conferido ao 

homem pela consideração de sua personalidade e liberdade. 

Por sua vez, o Código de Napoleão, grande influenciador da legislação civil 

de muitos países, associado às concepções do liberalismo econômico que 

prestigiava o individualismo, propiciou a conformação jurídica da propriedade, 

atribuindo-lhe marcado acento de individualização. 

                                                 
52 BESSONE, Darcy. Op. cit., pág. 14. 
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3. Reação ao Caráter Absoluto do Direito de Propriedade 

Reagindo a essa maneira de conceber e fazer atuar o direito à propriedade 

surgiram várias opiniões, (a exemplo de MARX) que denunciaram a exploração do 

homem pelo homem, ante a desproporcionalidade que se estabeleceu entre o 

lucro desmedido obtido pelos proprietários dos instrumentos e meios de produção, 

que não conhecia limites e a conseqüente desvalorização do trabalho humano. 

A crítica marxista ressoaria, posteriormente, no campo jurídico quando 

LEON DUGUIT, através de suas conferências em Buenos Aires, no início do séc. 

XX expôs a tese de a propriedade não mais configurava um direito subjetivo, mas 

sim expressar a função social que seu titular deveria exercer. 

Com toda probabilidade serviu essa teoria para embasar outra, a de 

JOSSERAND, que conferiu relatividade aos direitos subjetivos, neles incluído o de 

propriedade, ao considerar que a jurisprudência francesa estabelecia, de maneira 

progressiva, o elenco de direitos subjetivos, em sintonia com o interesse social e 

não com vistas ao atendimento de prerrogativas de um único indivíduo. 

Todo esse arcabouço deu origem à teoria do desvio (abuso de poder), 

abraçada pelo Conselho de Estado da França e, entre nós, acolhida nos termos 

dos artigos 5º, XXXIV, LXVIII, LXIX e 173, § 4º da Constituição Federal de 1988. 

No entanto, restou fragilizada essa concepção, em virtude de que o próprio 

homem, em abuso no exercício de seu direito, terminou por impossibilitar que 

muitos outros a ele pudessem ter acesso. 

Imprescindível, pois, atentar para o fato de que a estruturação da função 

social da propriedade é informada pelos direitos fundamentais que, consoante 

expressão de Dalmo de Abreu Dallari 

“são aqueles indispensáveis para que o ser humano possa 
atender a suas necessidades básicas, materiais, afetivos e 

 66



espirituais, vivendo com dignidade e podendo realizar 
plenamente sua personalidade”.53

Não é diverso o posicionamento de muitos outros autores, a exemplo de 

Rosalinda Rodrigues Pereira: 

A teoria da função social da propriedade, que enseja um novo 
sentido à propriedade da terra a fim de que ela seja exercida de 
modo a satisfazer as necessidades do homem, resultou de um 
processo de evolução da propriedade.54

Mas unânime é a opinião de que para se compreender a teoria da função 

social da propriedade torna-se necessário se proceda a uma análise histórica 

sobre a mesma. 

Assim é que, nessa análise, primeiro vem à tona a consideração do perfil da 

propriedade entre as sociedades primitivas, pré-estatais, em que o direito 

individual se encontrava condicionado aos interesses da coletividade. 

Vivendo os homens, inicialmente, em estado de natureza, apropriavam-se 

das coisas para satisfação de suas necessidades. Posteriormente, passaram a se 

associar, vivendo em estado gregário. 

Era o momento da vida sedentária, com desenvolvimento da atividade 

agrícola, e a propriedade coletiva, pertencente a toda a comunidade, com 

repartição dos produtos cultivados por todos da tribo. 

Em momento posterior, surgiu a propriedade coletiva, (do grupo ou tribo) e 

a particular ou privada (da família, em que o titular não era a pessoa física, mas a 

família). 

Já nessa época Platão e Aristóteles defendiam posições aparentemente 

opostas, pois enquanto o primeiro pregava uma forma de organização social em 
                                                 
53 MADEIRA, José Maria Pinheiro. Função Social da Propriedade e Direitos Fundamentais. Revista 
Ibero-americana de Direito Público. Vol. IV,  p.107-113. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2000. 
54 PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A Teoria da Função Social da Propriedade Rural e seus 
Reflexos na Acepção Clássica de Propriedade. A Questão Agrária e a Justiça. p.88-129. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. 
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que os bens pertenceriam a todos os membros, o outro apontava que os bens 

deveriam ser objeto de apropriação pessoal, porém o seu titular tinha a obrigação 

de usá-los, não só para a sua manutenção, como também para a satisfação 

coletiva. 

Assim, a propriedade privada foi conhecida em todos os povos da 

Antigüidade Clássica, e, particularmente, entre os gregos, onde a propriedade 

privada pertencia à família. 

A partir, porém, de Roma se observa o caráter sagrado da propriedade, 

ligada que se encontrava ao culto aos deuses lares e, posteriormente, ao “pater-

família” que enfeixava os poderes sobre os familiares ou mesmo sobre aqueles 

que se incorporavam ao grupo familiar. 

Posteriormente, com a Revolução Francesa (1789), e a ascensão da 

burguesia, afastando do poder a nobreza e o clero, o direito à propriedade privada, 

particularmente de bens imóveis, alcançou enorme prestígio, ao ponto de a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da época ter caracterizado  

“a propriedade como um direito sagrado e inviolável, somente 
admitindo que o titular fosse dela despojado, em caso de 
indiscutível interesse público e após justa indenização”.55

Assim, durante muito tempo, o direito de propriedade conservou um caráter 

absoluto, deixando o proprietário dono exclusivo da coisa, objeto de seu direito, 

podendo, desse modo, afastar qualquer outra pretensão, em relação ao mesmo e 

até, pelo direito de seqüela, retomá-lo de qualquer outra pessoa que o retivesse, 

sem poder legal. 

Porém o advento do Estado Social provocou mudança no panorama que 

até então se vislumbrava sobre o direito à propriedade. 

                                                 
55 LEONETTI, Carlos Araújo. A Função Social da Propriedade: Mito ou Realidade? Direitos 
Humanos como Educação para a Justiça. p.24/38. São Paulo: LTr, 1998. 
Leonetti, também afirma, que a 5ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, 
integrante do Bill of Rights “também prevê que ninguém será privado da sua propriedade, senão 
para uso público e mediante justa compensação”. Op. cit., p.25. 
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As Constituições do México e da Alemanha, de 1917 e 1919, 

respectivamente, muito contribuíram para a ocorrência da referida mudança. 

Mas é a LEON DUGUIT, no campo doutrinário, que se atribui o início de 

uma moderna concepção do direito de propriedade, ao negar ser o proprietário o 

titular de um direito subjetivo, podendo exercê-lo, em sua plenitude. Afirmava 

DUGUIT que o proprietário, deveria exercer o seu direito em cumprimento de uma 

função, tornando a mesma socialmente útil. Expressava assim, o mestre francês, 

opinião semelhante à de Aristóteles, o de não ocorrer o descarte do direito 

individual à propriedade, porém o exercício do mesmo, deveria ser condicionado 

ao bem-comum. 

Nessa maneira de concepção do direito à propriedade, surgiu um processo 

de relativização, publicização ou de socialização, nos termos das colocações de 

JOSSERAND, MAZEAUD ET MAZEAUD e CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO.56

Dessa forma de uma visão predominante no séc. XIX de instituto central do 

direito privado, em que os bens eram considerados, em detrimento do ser 

humano, passou a propriedade, em um ritmo acentuado, para o foco de ser um 

direito a ser exercido em prol do bem-estar social. 

Por outro lado, a civilização burguesa estabeleceu a nítida separação entre 

o Estado e a sociedade civil, entre o homem privado, como indivíduo (de onde a 

expressão “direitos individuais” para indicar os direitos humanos da primeira 

geração, os quais dizem respeito a todos, independentemente de sua 

nacionalidade) e o cidadão, como sujeito da sociedade política. Nesse esquema 

dicotômico, a propriedade foi colocada inteiramente no campo do direito privado a 

essa dicotomia foi o alvo preferido da crítica socialista. MARX, em particular, 

considerou a separação entre as esferas públicas e privada da vida social, como 

                                                 
56 Cf. LEONETTI, Carlos Araújo. Op. cit., p.26. 
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simples discurso ideológico, pois o Estado acabava sendo também apropriado (no 

sentido técnico) pela classe proprietária.57

Outras opiniões, no entanto, atribuem à doutrina clássica do direito natural 

da Igreja Católica e à contribuição dos positivistas do séc. XIX o fundamento da 

teoria da função social da propriedade.58

Para esses autores, após os pensadores da Igreja Católica, a exemplo de 

São Tomás de Aquino, foi Augusto Comte “a primeira pessoa a dar destaque à 

idéia de função social da propriedade, que estabeleceu as bases teóricas sobre as 

quais havia de descansar a idéia da função social, em contraposição à teoria 

clássica da propriedade como um direito individual e natural”. 

Também alinhada a posição de GIERKE, após AUGUSTO COMTE e 

anteriormente a DUGUIT, que em discurso. “A missão social do direito privado” 

afirmou que deveriam ser impostos deveres sociais à propriedade com ordenação 

no interesse de todos, não atendendo somente ao interesse egoístico do 

proprietário. 

Seguia assim a orientação de COMTE que negava a existência de direitos 

subjetivos e colocava em destaque a de deveres recíprocos na vida social, 

abordando também questão, não em termos da época em que esposou tais 

opiniões, mas com projeção para o futuro. 

Todas essas observações são pertinentes, no sentido de afastar a opinião 

ainda corrente de que o referido princípio tem conotação socialista. Para desfazer 

o equívoco que se faz presente, em grande proporção, interessante lembrar a 

opinião de Orlando Gomes59, para quem 

“a fórmula“ função social, sobre ser uma concepção sociológica e 
não um conceito técnico-jurídico, revela profunda hipocrisia, pois 

                                                 
57 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e Deveres Fundamentais em Matéria de Propriedade. A 
Questão Agrária e a Justiça. p.130/147. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
58 QUEIROGA, Alessandra Elias de. Os Parcelamentos Ilegais do Solo e a Desapropriação como 
Sanção. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p.77. 
59 GOMES, Orlando. apud QUEIROGA, Alessandra Elias. Op. cit., p.79. 
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mais não serve do que para embelezar e esconder a substância 
da propriedade capitalista. É que legitima o lucro ao configurar a 
atividade do produtor de riqueza, do empresário, do capitalista, 
como exercício de uma profissão no interesse geral. 

Já aponta Orlando Gomes que: 

O direito de propriedade (grifo do autor) despiu-se das suas 
vestes romanas, que deixou de ser um atributo da personalidade 
do indivíduo, identificado, como direito natural, à sua liberdade. 
(grifo do autor) 
As transformações por que está passando atingem-lhe a 
estrutura e a função, concorrendo para a desagregação do poder 
do proprietário, concorrendo para a desagregação do poder do 
proprietário, que definia outrora a essência da propriedade 
capitalista. O confronto entre os dois significados da propriedade 
no plano histórico denota que os modelos jurídicos são tão 
diferentes que o observador percebe sem esforço a crise do 
instituto através da notória inadequação das suas formas antigas 
às novas condições materiais de existência e às racionalizações 
ideológicas que o justificam nos dias de hoje. O descompasso é 
tão notório que dispensa uma sinopse de suas causas e fatores, 
muito embora o sentido que adquiriu na realidade contemporânea 
tenha de ser extraído dos <<reflexos das estruturas sociais do 
momento histórico e do seu clima cultural>>, tanto na sua forma 
como no seu sistema.60

Percebe-se, dessa maneira, como bem ilustram os referidos autores, as 

significativas alterações que tem experimentado o direito à propriedade. Vários 

foram às razões para essas mudanças. O que constata, efetivamente, é ser 

descabida a concepção do mencionado direito, nos termos estruturados no direito 

romano ou, posteriormente, pelo Código Civil Francês e, ainda, da forma como 

ainda ocorre, entre nós, pelas inúmeras interpretações judiciais em que é mantida 

a consideração desse direito à luz de conceitos ultrapassados. 

As principais transformações são percebidas em relação ao conteúdo do 

direito, no que se refere aos poderes nele inseridos, de usar, fruir e abusar. 

                                                 
60 GOMES, Orlando. A Função Social da Propriedade. Separata do número especial do Boletim da 
Faculdade de Direito de Coimbra “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Antônio de Arruda Ferrer 
Correia. Coimbra, 1989. p.3/4. 
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Mas é ainda Orlando Gomes que se posiciona:61

Aos limites tradicionais do direito de propriedade que tinham 
maior repercussão social acrescentaram-se, progressivamente, 
novas limitações mais incisivas. Não só a lei, mas o juiz por via 
de interpretação, e a autoridade administrativa por meio de 
decretos, restringem crescentemente a autonomia do 
proprietário, até mesmo dos bens de uso (grifo do autor). Mas 
não é apenas o esvaziamento dos poderes do proprietário ou a 
redução do volume do direito de propriedade que traduzem sua 
transformação. Se fosse, a sua substância não teria sido 
afectada, por isso que o fenómeno consistiria em nada mais do 
que um simples aumento da quantidade de limitações (grifo do 
autor). A modificação sob o impulso de fatores conhecidos 
integrou-se a um contexto no qual as estruturas mentais estavam 
adquirindo nova inspiração. Por efeito imediato da mudança de 
mentalidade (grifo do autor), o respeito à propriedade privada 
como direito intocável enfraqueceu, favorecendo: a) a 
multiplicação das transferências coativas, b) a defesa de 
interesses difusos, c) a limitação do seu uso. Avultaram os 
motivos que justificam a desapropriação (grifo do autor); na área 
empresarial, amiudaram-se as estatizações; a proteção do 
ambiente (grifo do autor) passou a ser um interesse geral da 
sociedade e o exercício do direito deixou de ser absoluto, limitada 
que foi a sua extensão objetiva pelo obstáculo do abuso do 
direito (grifo do autor). Essas variações não mudaram, contudo, o 
espírito (grifo do autor) do direito de propriedade como poder do 
sujeito de direito sobre uma coisa, seu objeto. 
As limitações, os vínculos, os ónus e a própria relativização do 
direito de propriedade constituem dados autónomos que atestam 
suas transformações no direito contemporâneo, mas que não 
consubstanciam um princípio geral (grifo do autor) que domine a 
nova função do direito (grifo do autor) com reflexos na sua 
estrutura e nos seu significado e que seja a razão pela qual se 
assegura ao proprietário a titularidade do domínio (grifo do 
autor).62

Para essas mudanças, no entanto, muitos têm sido os que apontam a 

desconfiguração do direito à propriedade como direito subjetivo máximo, passando 

a considerá-lo como situação jurídica subjetiva, de estrutura complexa e sob o 

                                                 
61 GOMES, Orlando. A Função Social da Propriedade. Op. cit., p.4. 
62 GOMES, Orlando. A Função Social da Propriedade. Op. cit., p.4/5. 
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ângulo ativo e passivo. Deixando de ser direito subjetivo sem tornar-se apenas um 

interesse legítimo. 

Essa mesma opinião já havia sido externada por PUGLIATTI ao afirmar que 

não era possível reduzir o direito de propriedade a um simples interesse legítimo. 

Assim salientava o autor italiano que essa 

“era uma fórmula perigosa, porque equívoca, por configurar 
quanto inócua fórmula descritiva e excessiva, enquanto a 
expressão normativa de mera redução, destacando não ter sido 
este o intento do legislador italiano de substituir uma fórmula 
perigosa por outra, talvez até mais equívoca ou perigosa”.63

E como destaca ainda PUGLIATTI, o texto legislativo italiano, bem 

analisado definia a propriedade como sendo o direito real fundamental que atribuía 

ao proprietário o uso e gozo exclusivo sobre a coisa objeto, porém com os limites, 

ônus e obrigações estabelecidos pelo ordenamento jurídico. 

Para o mestre da Universidade de Messina, pois a propriedade não era, em 

realidade, uma função social, em sentido técnico, mas esse instituto consistia em 

direito do proprietário, com tutela de seu interesse e que se resolvia em faculdade 

de pleno gozo da coisa, porém a ser empregado em situações determinadas, 

como instrumento de atuação de interesse público concreto. 

Reconhecia, dessa forma que a idéia de função social não podia ser 

assumida em um sentido genérico, simplesmente por ser o proprietário 

componente de um grupo social e que seu direito à propriedade encontrava, por 

isso, um limite genérico, resultado da necessidade de conciliar o interesse de um 

só ao da coletividade a que pertencia. A função social, portanto, deveria ser 

entendida como diretriz que orientava no sentido de que não deve ocorrer a 

                                                 
63 PUGLIATTI, Salvatore. La Proprietà nel Nuovo Diritto. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1964. 
p.140. “Per essa il diritto di proprietà era diritto di disporre in conformita allá funzione sociale della 
cosa. E questa formula descrittiva; eccessiva, in quanto espressione normativa, perchè poteva, 
essa si, ridurre il diritto di proprietà a um semplice interesse protetto. Non poteva certo essere 
intento del legislatore di sostituire uma formula equivoca e pericolosa com um’altra non meno, anzi 
più equivoca o pericolosa”. 
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exclusiva tutela do interesse do proprietário, porém como meio de atuação de um 

interesse público, concreto e particular. Em suma, a função social traduziria o 

aspecto assumido pelo direito de propriedade, gravado pelas limitações impostas 

ao seu conteúdo como obrigações positiva dirigida ao seu titular e com destinação 

a interesse diverso daquele do proprietário sendo em essência, la ragione che 

determina i limiti.64

Possivelmente foi o alerta de PUGLIATTI o que melhor destaque fez em 

relação à idéia de função social da propriedade ao traduzir as formas a serem 

adotadas para se obter efetivo resultado, em termos de consideração desse 

princípio tão proclamado e que tem se revelado de difícil adoção na prática, em 

virtude de razões já apontadas, particularmente no que se refere à insistente 

continuidade das interpretações de juristas, no campo doutrinário e judicial, 

aferrados que ainda se encontram, a matrizes do passado, na consideração de um 

direito de propriedade absoluto, sem qualquer olhar para as mutações que têm 

atingido esse caráter. 

O deslocamento de enfoque de direito à propriedade de direito subjetivo a 

de situação subjetiva patrimonial mereceu especial atenção de outros estudiosos 

como PIETRO PERLINGIERI: 

A disciplina da propriedade ao nível constitucional – mas já para 
o Código Civil – é diversa segundo esta incida sobre um bem de 
consumo ou de produção; a distinção de natureza econômica tem 
relevância também jurídica (arts. 43 e 44 Const.). A disciplina do 
bem varia segundo a titularidade da faculdade de gozo sobre ele 
pertença a um particular que exerça, ou não, uma atividade 
empresarial. 
Também o limite quantitativo é elemento importante para a 
individuação do regime de propriedade. A distinção quantitativa é 
relevante ao nível constitucional. Colocada em relação ao 
parágrafo segundo do art. 3 Const., assume um expressivo 
significado aquela disposição do parágrafo segundo do art. 42 
Const. no qual se estabelece que a propriedade privada é 
reconhecida e garantida pela lei que determina os seus modos de 
aquisição, de gozo e os limites, com o objetivo de assegurar a 

                                                 
64 PUGLIATTI, Salvatore. La Proprietà nel Nuovo Diritto. Op. cit., p.144. 
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sua função social e de possibilitar que seja acessível a todos. O 
art. 44, na primeira parte, quanto preceitua que, para fins de 
conseguir a racional exploração do solo e de estabelecer justas 
relações sociais, a lei impõe obrigações e vínculos à propriedade 
da terra privada, etc., fixa dos pontos fundamentais, dos quais o 
primeiro poderia também se identificar com a exigência 
produtivista (art. 838 Cód. Civ.), enquanto que o segundo é 
expressão da função constitucional da propriedade. Para 
estabelecer equânimes relações sociais a lei impõe obrigações e 
vínculos à propriedade rústica privada, fixa limites à sua extensão 
de acordo com as regiões e as zonas agrárias, promove e impõe 
a transformação do latifúndio, etc. Mais que garantir a pequena 
propriedade, a Constituição limita a grande; ela, todavia, dispõe 
que a lei “ajuda a pequena e a média propriedade”, 
reconhecendo a relevância do aspecto quantitativo (art. 44). No 
acesso à poupança popular, na propriedade da habitação e 
naquela do pequeno produtor (diretta coltivatrice), o aspecto 
quantitativo torna-se também qualitativo (art. 47). A propriedade 
pessoal, portanto, no aspecto quantitativo é uma propriedade 
limitada, que não tem sempre como objeto exclusivo dos 
chamados bens de consumo.65

Realce particular é dado ao aspecto subjetivo, ao sujeito, por se justificar a 

visão pluralista da propriedade. Assim, pouco importa dizer-se que a propriedade 

é pública ou privada, pois pode existir a possibilidade de ser particular a 

propriedade de um bem, que, necessariamente, será atingida pelo desempenho 

de uma função de interesse ou de utilidade geral. 

Nesses termos a função social abarca o conteúdo da disciplina da 

propriedade, não lhe fixando apenas limites, mas, de idêntica maneira, modos de 

aquisição e; também, o gozo, aproximando-se da noção tradicional. A visão a ser 

dada, no entanto, deve ser aquela em que a disciplina das formas de propriedade 

e suas interpretações deveriam ser atuadas por garantir e promover os valores do 

ordenamento, de um sistema estabelecido em função de solidariedade política e 

social.  

                                                 
65 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil, Introdução ao Direito Civil/Constitucional. Trad. de 
Maria Cristina de Cicco. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p.218/219. 
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A função social pode ser assim considerada como diretriz, para o legislador 

e para aquele que deverá dar solução à situação em que serão analisados atos e 

atividades do titular. 

Impõe-se, assim, o entendimento de que a função social constitui critério de 

interpretação para os juízes, os quais precisam estar conscientes de que a 

disciplina da propriedade requer análise à luz de princípios constitucionais e não 

mais consoante disciplinas legislativas de natureza individualista. 

Desse modo o atendimento a efetivação do princípio constitucional da 

função social da propriedade é diretriz não só para aquele que se encontra na 

situação de titular do direito, mas, sobretudo, para os que lhe devem dar 

efetividade, normatizando as hipóteses ou apreciando os casos concretos de 

apuração de situações subjetivas patrimoniais, em conflito com esta, por 

constituírem centros de interesses antagônicos.66 Atribui-se, assim, prevalência ao 

aspecto funcional quando se percebe a propriedade como relação que se 

configura de maneira cooperativa e não de subordinação, seja esta relação 

estabelecida entre o proprietário e vizinhos, terceiros ou Estado. 

A partir dessa concepção, pode ser apontado um aspecto estático da 

situação jurídica subjetiva de propriedade, ligado à figura do proprietário, em 

individuação e um outro dinâmico, somente percebido quando se considera a 

propriedade como relação, que se estabelece entre o proprietário e outras 

pessoas, particulares ou não. Nesse sentido também são explicados os poderes, 

as obrigações que recaem sobre cada situação de propriedade, e que podem, a 

depender do caso concreto, ser relevante para a própria existência do direito.  

E, por isso, será submetido à disciplina publicística, ou melhor, ainda, aos 

ditames da ordem constitucional, seus regentes. 

Aspectos interessantes também a serem oferecidos e que muito têm a 

contribuir para melhor compreensão do direito à propriedade e sua função social 

                                                 
66 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Op. cit., p.221. 
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foram objeto de destaque pelo professor da Universidade Camerino (Itália) e que 

dizem respeito à consideração da propriedade como situação subjetiva e como 

relação. 

A nota desse destaque é a de permitir que se considera o direito à 

propriedade não só em sua conceituação individualista, no que pertine à sua 

configuração como expressão do individualismo que se fez tão presente como 

reflexo das concepções liberais infiltradas nos regimes políticos e que direcionam, 

de maneira expressiva, as interpretações e decisões daqueles que se vêem 

contingenciados pelos conflitos decorrentes das situações por elas provocadas. 

Assim é que, embora reconheça ser a indeterminação dos sujeitos titulares 

da situação passiva a maior objeção feita à definição da propriedade como 

relação, pela inexistência de um único sujeito determinado, mas de uma 

coletividade como tal, assevera ser a relação de propriedade uma ligação que se 

performa entre a situação e os que entram para atribuir-lhes aprovação ou 

sancionar a conduta que, porventura, não atendo às referidas diretrizes. Sob outro 

ângulo não pode ser considerado a função social que, em relação à propriedade, 

aparece como princípio constitucional. O desprezo de tais determinações ou, em 

termos mais brandos, sua desconsideração conduz de pronto, em constatar-se o 

hiato que existe entre a teoria e a prática, na atividade dos que lidam com a 

normativa da propriedade e a realidade dos fatos. 

 

4. Direito de Propriedade e Função Social 

Hoje resta assente que o direito de propriedade se encontra em 

correspondência biunívoca, no tocante ao cumprimento de uma função social. 

Esta, porém, não deve ser visualizada como um conjunto de princípios 
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programáticos, e sim como elemento constitutivo do conceito jurídico de 

propriedade.67

Por sua vez, Eros Roberto Grau afirma que a propriedade dotada de função 

social que não esteja a cumpri-la já não será mais objeto de proteção jurídica, o 

que se depreende de sua colocação.68

Não há, na hipótese de propriedade que não cumpra sua função 
social, “propriedade” (aspas do autor) desapropriável. Pois é 
evidente que só se pode desapropriar a propriedade; onde ela 
não existe, não há o que desapropriar. 

De há muito o uso da propriedade condicionado ao bem estar social, assim 

como a participação do empregado nos lucros das empresas têm representado 

tentativas mal sucedidas de conciliação do Estado Liberal e do Social. No 

momento em que se transferiu ao legislador de menor grau a competência para 

editar leis complementares permitiram-se desvios dos objetivos inicialmente 

previstos. 

A essa situação ficou condicionada a Constituição Federal de 1946 em que, 

apesar de suas disposições de consagração dos direitos sociais, econômicos e 

culturais, não apresentaram, na prática, operatividade, experimentando processo 

de relativização, sem que lhe fosse dada efetividade por qualquer dos poderes, 

Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

A assinalar posições que realçam a inadmissibilidade das normas 

programáticas, nem mesmo daquelas de reconhecido efeito imediato: 

- revogação de leis anteriores incompatíveis com as normas constitucionais; 

- vinculação do legislador a sua utilização; 

- condicionamento da atuação da Administração Pública; 
                                                 
67 SILVEIRA, Domingos Sávio Dresck (Org.). A Propriedade Agrária e suas Funções Sociais – O 
Direito Agrário em Debate. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998. p.11/25. 
68 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: (Interpretação e Crítica). 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p.316. 
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- Interpretação e aplicação pelo Judiciário, com base em suas disposições. 

Nenhuma dessas atuações se fez valer no que refere à propriedade, 

restando, assim, desconsiderados os princípios constitucionais sobre a 

propriedade e, no que se refere à Administração, tem ela se revelado hesitante no 

que refere à declaração de interesse social sobre a propriedade improdutiva, 

ficando ainda o legislativo sem instalar, de forma adequada, o regime jurídico da 

propriedade. 

 

5. Inexigibilidade de Apontamento Explícito de Função Social 

A circunstância de faltar também, no texto constitucional, a explicitação de 

função social especificamente atribuída a cada tipo de propriedade não implica 

que se possa atribuir à mesma o caráter de inaplicabilidade, por considerá-la 

conceito jurídico de termos indeterminados. Desconhece-se que sua determinação 

possa ser preenchida por uma atuação do Judiciário ou da Administração que, 

seguramente, no caso de um julgamento ou de uma desapropriação, 

respectivamente, possa reconhecer a inexistência de cumprimento da função 

social pelo proprietário, de destinação do bem à consecução do interesse coletivo, 

extraindo do fato as conseqüências a serem postas juridicamente. 

Ressalte-se, no entanto, que nem todos entendem que o princípio da 

função social atinge a todas as espécies de propriedade. Assim é que Eros 

Roberto Grau defende que a propriedade vinculada à subsistência da família teria 

tão somente uma função individual, sendo-lhe inaplicáveis as disposições do art. 

5º, XXII, da CF/88.69

Em sentido contrário a opinião de Fábio Konder Comparato, a destacar que 

não cumpre apenas ao particular a iniciativa de exigir o cumprimento do dever 

fundamental, mas, também, deve constituir objeto de Política Pública. 

                                                 
69 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p.243/249. 
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Há determinação constitucional implícita no sentido de que o 
Estado promova política de distribuição de propriedades, 
particularmente de imóveis rurais para exploração agrícola e de 
urbanos que sirvam para construção de moradias. Não havendo 
implementação desta política pública, demonstra-se configurada 
a omissão do Estado. 70

Mas não se pode esquecer, a essa altura, o instituto da desapropriação por 

interesse social como instrumento hábil para a realização desta distribuição. 

“Trata-se de imposição administrativa, sancionadora do 
descumprimento do dever ao proprietário de certos bens, por não 
lhes ter conferido uma função social. Para alguns juristas, neste 
caso em particular, descabe a atribuição de uma indenização que 
corresponda ao valor venal do bem e de juros compensatórios, 
vez que se trata de sanção por ter havido abuso de direito”.71

 

6. Proteção à Propriedade como Direito Humano 

Por outro lado, a concentração populacional urbana e a destruição de 

metrópoles durante as guerras fizeram com que o Estado passasse a legislar 

sobre inquilinato, com o fim de proteger os locatários, dando limites a autonomia 

negocial dos locadores. Assim é que foi estipulada, a nível constitucional, a 

proteção ao direito de moradia dos inquilinos, aguardando-se ser criado, nos 

diversos sistemas jurídicos, o direito fundamental à habitação (II Conferência das 

Nações Unidas Sobre Assentamento Humanos – Istambul – Junho/96). 

A situação da propriedade como direito humano está diretamente ligada à 

sua função de proteção pessoal. Necessário, porém se faz lembrar que nem toda 

propriedade é considerada como direito humano e ser objeto desta proteção. É o 

caso no Brasil da pequena e média propriedade rural (CF/88, art. 185, I). São elas, 

por disposição constitucional, insuscetíveis de desapropriação. A pequena 

                                                 
70 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e Deveres em Matéria de Propriedade – A Questão 
Agrária e a Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.141. 
71 Nesse sentido, conferir Fábio Konder Comparato. Direitos e Deveres Fundamentais em Matéria 
Propriedade. Op. cit., p.144/5. 
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propriedade rural também não pode ser objeto de penhora para pagamento de 

débitos provenientes de sua atividade de produção, e ainda goza de 

possibilidades especiais de financiamento que lhe favorece (art. 5º, inc. XXVI). 

Outras situações de propriedade como direito humano podem ser 

encontradas nas disposições referentes ao usucapião extraordinário urbano e rural 

(arts. 183 e 191 da CF/88). 

Se o reconhecimento dos direitos fundamentais têm como alvo proteger a 

dignidade da pessoa humana, contrapondo-se, por este meio, a Justiça ao Poder, 

não há razão pela qual se reconheça a propriedade como direito humano quando 

só representa expressão de poder de uma sobre outra pessoa. Ao contrário, torna-

se ela fonte de deveres fundamentais, no sentido de que deverá atender sua 

função social, determinação expressa do art. 5º, XXIII da CF/88 e em outros 

estatutos constitucionais. 

 

7. Exigibilidade do Cumprimento dos Deveres Fundamentais 

A essa altura forçoso é reconhecer que a função social da propriedade 

existe hoje como princípio de vigência imediata dos direitos humanos. Importa do 

mesmo modo salientar que os deveres fundamentais relativos à propriedade, 

independente de intervenção legislativa a respeito, são exigíveis, podendo a 

Administração Pública (no caso de desapropriação), ou os juizes reconhecerem a 

inexistência de cumprimento de dever fundamental, em razão de os proprietários 

não atribuírem ao seu imóvel uma destinação social, extraindo do fato as 

conseqüências impostas pela Ordem Jurídica. 

Dessa forma, o descumprimento do dever social do proprietário 
traduz lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade. 
Quem não cumpre a função social da propriedade perde as 
garantias judiciais e extrajudiciais de proteção à posse, inerentes 

 81



à propriedade, como o desforço privado (CCB, art. 502) e ações 
possessórias.72

Mas importa assinalar que as situações deverão sempre ser analisadas à 

luz dos dispositivos constitucionais. Do mesmo modo a questão relativa ao 

esbulho possessório (Código Penal, art. 161, II), e nessa hipótese deverá ser 

analisada a conduta da suposta vítima e de seus agressores – se estes agiram por 

força do estado de necessidade ou no exercício regular de direitos (CP, art. 23, I e 

III). 

É de se ressaltar a função que os magistrados devem exercer ao apreciar e 

desenvolver a análise do caso concreto, para atribuir responsabilidade e 

conseqüente punição àqueles que, em verdade, não cumprem com seu dever de 
atribuição ao fim social à propriedade, ou aos que exercem o seu direito de 
acesso à propriedade, nos termos estabelecidos constitucionalmente. 

 

8. O Direito de Propriedade nas Constituições Brasileiras 

As Constituições brasileiras de 1824 e 1891 apresentaram previsão do 

direito de propriedade pleno, absoluto, embora apresentassem hipótese de 

desapropriação por exigência do bem público (art. 179, XXII, da primeira e art. 72, 

§ 17, da segunda). Tais hipóteses não configuraram, no entanto, o princípio da 

função social da propriedade e sim limitação do caráter perpétuo da mesma. 

Não houve, dessa forma, qualquer tentativa de socialização da propriedade 

nos referidos textos constitucionais que, no geral, atenderam aos reclames dos 

latifundiários do café, detentores do poder econômico e político da época e 

contrários à tutela de outros interesses que não os próprios. 

                                                 
72 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p.145. 
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No entanto, a Constituição de 1934 ofereceu, em seu bojo, inovação de 

suma importância se comparada às anteriores, ao afirmar que a propriedade não 

poderá ser exercida contra o interesse social ou coletivo, em seus termos: 

“Art. 113. A Constituição assegura aos brasileiros e a estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

subsistência, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes: 

................................................................................................................. 

17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido 

contra o interesse social ou collectivo, na forma que a lei determinar. A 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, 

mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 

comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar de propriedade 

particular até onde o bem público o exija, ressalvado do direito de indenização 

ulterior”. 

Apesar de não se tornar princípio eficaz de tutela dos interesses de quem 

não era proprietário, pois que a lei complementar que lhe atribuiria eficácia nunca 

foi regulamentada, o direito de propriedade se viu contaminado pelos aspectos de 

modificação do capitalismo que já tinham atingido as Constituições do México de 

1917 e da Alemanha de 1919. 

A Constituição de 1937 não requer maiores comentários, não só porque 

não teve vigência a rigor, mas, sobretudo, porque representou retrocesso, em 

suas disposições sobre a matéria, retrocesso ao não proibir que o seu exercício se 

manifestasse em desacordo com os interesses sociais e coletivos. 

Já a Constituição de 1946, em seus arts. 141, § 18; 147, particularmente 

este oferece profunda modificação ao direito brasileiro, trazendo previsão 

normativa que condiciona o exercício do direito de propriedade ao bem estar 

social e permissão para a justa distribuição daquela. 
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Por sua vez, a Constituição de 1967 com a Emenda Constitucional de 1969, 

fez uso do termo “função social da propriedade” (art. 157, III, na primeira e 160, III, 

na Emenda). 

No entanto, esse princípio foi incluído nos citados textos como de 

fundamentação da ordem econômica e social, sem que lhe fosse atribuído o 

caráter de garantia fundamental do cidadão, tal como aparece no atual Texto 

Constitucional e que constituiu significativa modificação no direito pátrio. 

 

9. Função Social da Propriedade na Constituição de 1988 

Do mesmo modo que as duas constituições anteriores a de 1988 incluiu a 

função social da propriedade como princípio da ordem econômica. Mas foi 

adiante, estabelecendo-a no rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, 

XXIII). 

Tal inserção trouxe a certeza de que o constituinte considerou a função 

social da propriedade na categoria de “regra fundamental”, apta a instrumentalizar 

todo o tecido constitucional e, por via de conseqüência, todas as normas 

infraconstitucionais, criando um parâmetro interpretativo do ordenamento jurídico. 

É interessante notar que a Constituição reservou à função social da propriedade a 

natureza de princípio autônomo. 

Tais considerações levam ao entendimento de que a disciplina da 

propriedade privada é estruturada no âmbito da ampla política fundiária, em que 

se leva em conta a programação, o planejamento, da utilização do solo, motivos 

que determinam a precisão dos princípios fundamentais definidores dos deveres 

na ordem econômica do Estado de particulares, de forma a detectar valores 

subjacentes ao direito de propriedade. 
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CAPÍTULO V 

DESAPROPRIAÇÃO 

1. Conceito 

Considerada por muitos como tema que enseja cuidados em sua 

abordagem, por caracterizar, forma de “intervenção supressiva”, provocando, em 

geral transferência do bem do domínio de seu dono,  

“a desapropriação é uma instituição administrativa, mas sua 
natureza, seus limites e seus efeitos resultam da opção política 
traçada na Constituição. Se inexistisse a ideologia política relativa 
à propriedade e à exigência de sua função social, seria decerto 
impertinente pensar em desapropriação. Por esse motivo, 
sempre é bom não perder de vista que o instituto envolve 
aspectos de natureza política, administrativa, econômica e 
social”.73

Por ser procedimento que se desenvolve em uma série de atos estatais, no 

âmbito administrativo e, também, judicial, revela incidência de normas de direito 

público, apresentando como objetivo a circunstância de que o bem desapropriado 

seja transferido para o expropriante, mediante a apreciação devida da existência 

de pressupostos de utilidade pública ou de interesse social. 

Geralmente esse procedimento se desenrola em duas etapas, a 

administrativa, em que o Poder Público manifesta o interesse na efetivação dessa 

medida extrema, e inicia o rol de providências que levarão à mudança, na 

titularidade do bem. Embora possa findar nessa fase, em ocorrendo acordo com o 

proprietário, dificilmente tal acontece, estendendo-se o procedimento 

expropriatório até a fase judicial, que se caracteriza pela propositura de ação pelo 

Estado e em oposição ao proprietário. 

                                                 
73 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1997. p.449. 
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Representando instrumento de equilíbrio para correção dos efeitos 

perversos provocados pelo sistema de apropriação, assume a desapropriação 

papel importante, no sentido de corrigir consideráveis desvios que terminaram por 

favorecer poucos, bem poucos, na distribuição de bens. 

 

2. Requisitos - Modalidades 

A legitimidade da desapropriação encontra-se, no entanto, vinculada à 

existência de fatores justificadores de sua determinação, a utilidade pública (que 

engloba a necessidade pública) e o interesse social. Embora o texto constitucional 

se refira a três modalidades, entendem alguns autores que a utilidade pública seja 

conceito mais abrangente, nele já estando compreendido o de necessidade 

pública.74

 

3. Interesse Social 

Nas hipóteses dessa modalidade de desapropriação é bastante destacada 

a função social da propriedade. Justamente nesses casos o Poder Público busca, 

de forma predominante, superar as desigualdades, adotando a desapropriação 

como instrumento fundamental da justiça social, que jamais poderá existir sem 

que haja intervenção do Poder Público, no sentido de corrigir distorções que 

surgem.75

 

 

                                                 
74 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: [s.n], 1993. p.514. 
75 RIBEIRO, Nelson de Figueiredo. Caminhada e esperança da reforma agrária. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987. p.126. 
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Já Carlos Ari SUNDFELD entende que existe, na Constituição da 

República, a proteção ao direito de propriedade e ressalta que: 

O art. 5º, caput e inc. XXII, diz ser garantido o direito de 
propriedade. O art. 170, II, situa a propriedade privada como um 
dos princípios da ordem econômica. 
Não obstante, reconhece também a possibilidade de interferência 
estatal, para mudar compulsoriamente a destinação do bem, 
ajustando-a aos interesses públicos ou sociais definidos pela 
ordem normativa.76

E destaca o referido mestre que a intervenção estatal, na forma de 

desapropriação pode ter dois fundamentos, o interesse público e o interesse 

social, aquele “entendido como o titularizado pelo Estado, por força de previsão 

constitucional ou legal.”77

Já o interesse social conforma o interesse da sociedade em que o Estado 

atua para realizá-lo, não assumindo, porém, o papel de titular. 

Destaca, ainda, SUNDFELD que ao Poder Público é reconhecida a função 

de curador do interesse social, cabendo-lhe, então “intervir nas atividades privadas 

para corrigir os eventuais desvios”, compreendendo-se que a efetivação do 

interesse social não resulta sempre da ação estatal, podendo advir do concurso 

das iniciativas privadas. 

Inicialmente a desapropriação apareceu como meio de transferir bens do 

domínio privado para o público, determinando, coativamente, a afetação dos 

mesmos ao interesse público. Assim, desapropriavam-se os bens para construção 

de vias públicas, ou para possibilitar a instalação de repartições. Em épocas mais 

recentes a desapropriação permitiu a transferência de bens entre particulares, 

realizada pela intermediação do Estado. Trata-se, nessas hipóteses de 

desapropriação para reforma agrária, de reforma urbana ou para que fosse 

viabilizada a colocação de distritos industriais. 

                                                 
76 SUNDFELD, Carlos Ari. Desapropriação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p.9. 
77 Idem, ibidem, p.9. 
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No entanto, ressalta, ainda SUNDFELD, em oportuna observação, 

“que a desapropriação implica na extinção compulsória do direito 
de propriedade, titularizado por alguém em particular. Por isto, 
nela se expressam, com muita evidência, as soluções jurídicas 
para compor o conflito entre autoridade e liberdade, de que se 
nutre todo o Direito Administrativo”.78

 

4. Interesse Social Comum e Interesse Social para Fins de Reforma Agrária e 
Urbana. Intervenção do Ministério Público Federal 

  
Nas desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária a Lei 

Complementar n. 76/93, art. 18, tornou obrigatória a intervenção do Ministério 

Público Federal, que deve tomar conhecimento, desde seu início, da ação de 

desapropriações, tornando-se indispensável sua manifestação, após a das partes 

e antes de cada decisão no processo, pois essa é a determinação do citado 

dispositivo. 

Art. 18. Lei Complementar n. 76/93: 

As ações concernentes à desapropriação de imóvel rural, por 
interesse social, para fins de reforma agrária, têm caráter 
preferencial e prejudicial em relação a outras ações referentes ao 
imóvel expropriando, e independem do pagamento de preparo e 
de emolumentos. 

§ 2º O Ministério Público Federal intervirá, obrigatoriamente, após 
a manifestação das partes, antes de cada decisão manifestada 
no processo, em qualquer instância. 

Afirma Leandro Paulsen que esta participação do Ministério Público Federal 

nas ações de desapropriações para fins de reforma agrária tem caráter positivo 

por entender que “as desapropriações para fins de reforma agrária abrigam 

questão de forte conflito e de grande tensão social, em que se debatem o direito 

                                                 
78 SUNDFELD, Carlos Ari. Op. cit., p.11. 
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de propriedade e a sua função social. São agudos os conflitos gerados pela 

invasão de propriedades rurais ou, como quer o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST –, pela ocupação de terras, em verdadeiro esbulho 

possessório que, pela sua dimensão, preocupa. A par disso, temos o drama de 

uma grande camada da população marginalizada que vê na promessa de terras a 

esperança de uma vida mais digna”.79

Assegurada, dessa forma, a participação do Ministério Público nesta e em 

todas as outras ações, relacionadas à reforma agrária. Do mesmo modo, é exigida 

sua presença na audiência de conciliação para fixação de prévia e justa 

indenização, se o juiz entender ser necessária a realização dessa audiência, nos 

dois primeiros dias, após a citação. 

 

5. Disciplina Normativa da Desapropriação 

Atualmente nos deparamos com a normatividade prevista para hipóteses de 

desapropriação ordinária (CF/88, art. 5º, XXIV) fundamentando-se em 

necessidade ou utilidade pública e interesse social, mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro. 

Essa modalidade de desapropriação pode ser aplicada a quaisquer direitos 

ou bens, tendo como característica o pagamento prévio da indenização, que 

precede a perda da propriedade pelo particular e que deve consistir em justo valor 

do bem, sendo efetuado em dinheiro. 

A desapropriação de que se trata já apresentava disciplina normativa desde 

a edição do Dec.-Lei n. 3365 de 21.6.41, que  

                                                 
79 PAULSEN, Leandro. Desapropriação e Reforma Agrária. in Desapropriação e Reforma Agrária. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p.147-148. 
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“dada à generalidade ínsita aos seus preceitos, é conhecida 
como Lei Geral das Desapropriações, possuindo por isso, 
aplicação supletiva às desapropriações para reforma agrária”.80

No entanto, face ao tempo decorrido desde que foi editado, outros diplomas 

apareceram ou para modificar-lhe algum dispositivo ou então para acrescentar-lhe 

novas disposições que complementam o sistema normativo sobre 

desapropriações por utilidade pública. 

Também como diploma regulamentador contamos com a Lei n.4.132 de 

10.9.62, definidora das hipóteses de desapropriação por interesse social, 

considerando como hipóteses ensejadoras de sua aplicação: 

- o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 

correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos 

centros populacionais; 

- a manutenção de posseiros que, em terrenos urbanos, tenham construído 

residência, quando a posse tiver sido expressa ou tacitamente tolerada pelo 

proprietário;  

- a instalação das culturas nas áreas em cuja exploração não se obedeça a 

plano de zoneamento agrícola.81

Ressaltam, assim, autores que, ao lado da desapropriação ordinária ou 

geral, outras espécies de desapropriações podem ser catalogadas. Para José dos 

Santos Carvalho Filho, outras três formas de desapropriação podem ser arroladas 

além daquela prevista no art. 5º, XXIV, esta por ele chamada de desapropriação 

geral; a urbanística (art. 182, § 4º, III da Constituição Federal de 1988), a 

desapropriação rural, porque incide sobre imóveis rurais para fins de reforma 

agrária e que tem como disciplina básica àquela inscrita entre os arts. 184 a 191 

da Constituição Federal, completada por duas leis posteriores – a Lei n. 8.629 de 
                                                 
80 NOBRE JUNIOR, Edílson Pereira. Desapropriação para Fins de Reforma Agrária. Curitiba: 
Juruá, 1998. p.35. 
81 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1997. p.451. 
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25.2.93; Lei Complementar n. 76 de 6.7.93, regulamentadora do art. 184, § 3º da 

Constituição assinalada. Alude, ainda, à desapropriação confiscatória, que não 

confere ao proprietário direito a qualquer indenização. Neste último caso, a perda 

da propriedade apresenta como pressuposto o fato de que nela estão localizadas 

culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Consumada a expropriação, essas áreas 

são destinadas a assentamento de colonos com vistas ao cultivo de produtos 

alimentícios e medicamentosos. O processo adotado para essa espécie de 

desapropriação está disciplinado pela Lei n.8.257, de 26.11.91.82

Já Carlos Ari SUNDFELD aponta a distinção de três espécies de 

desapropriação na Constituição de 1988; a ordinária (art. 5º XXIV); a 

desapropriação para reforma urbana (art. 182, § 4º) e a desapropriação para 

reforma agrária (art. 184 e 185). 

Em seu entendimento a marca distintiva entre a primeira espécie de 

desapropriação – a ordinária – e as duas últimas – para reforma urbana e para 

reforma agrária, encontra-se na circunstância de seu fundamento, pois que a 

inobservância da função social da propriedade urbana e da propriedade rural 

constitui a justificativa dessas duas últimas espécies, enquanto que a 

desapropriação ordinária pode ter como fundamento a afetação dos bens a ela 

submetidos à utilidade pública.83

 

6. Desapropriação e Função Social da Propriedade 

A inobservância da função social da propriedade determina a 

desapropriação sob duas formas, as que se leva a termo com o objetivo de 

possibilitar a reforma urbana e à reforma agrária. 

Trata-se, então, nas hipóteses destacadas, da perda de bem de 

propriedade privada, por intervenção do Poder Público, para atribuí-la a outrem, 
                                                 
82 Idem, ibidem, p.453. 
83 SUNDFELD, Carlos Ari. Desapropriação. Op. cit., p.14/15. 
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no sentido de que o novo proprietário efetive o cumprimento do dever de dar-lhes 

uma destinação social. Este é o aspecto a ser realçado na desapropriação por 

interesse social que, na adequada observação de SUNDFELD, visa promover a 

justa distribuição da propriedade ou condicionar seu uso ao bem-estar social.84

Assim, a nota característica da desapropriação para reforma urbana e para 

reforma agrária consiste em que, nas duas hipóteses, acha-se configurado um 

procedimento estatal iniciado pelo Município (desapropriação para reforma 

urbana) ou pela União (para reforma agrária), em que a substituição compulsória 

do titular do direito de propriedade se opera, devido ao descumprimento da função 

social da propriedade pelo expropriado. 

Dessa forma, assume a desapropriação de que ora se trata, aspectos 

singulares se comparada com a desapropriação “geral” ou “ordinária” e que são 

relativos aos bens que atinge, forma de indenização, e à competência para 

decretá-la. 

Nessa linha de consideração, percebe-se, no que se refere à 

desapropriação para reforma urbana, introduzida no plano jurídico brasileiro pela 

Constituição de 1988, o pressuposto do interesse social, vez que o proprietário do 

imóvel urbano não o distinguiu com aproveitamento adequado, incorrendo, 

portanto, em falta de atendimento às exigências fundamentais da cidade e de seus 

habitantes, apontadas no plano diretor, e como disposto no art. 182, § 2º dessa 

Constituição. 

Também na forma da indenização mostra caráter peculiar pois a mesma é 

efetivada em títulos da dívida pública. E ainda a ser destacado que a competência 

para sua decretação é restrita aos municípios e ao Distrito Federal. 

Todas estas singularidades da desapropriação para reforma urbana 

conformam seu estabelecimento como forma de política urbana, configurada como 

                                                 
84 Idem, ibidem, p.22. 
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inovação pela Constituição de 1988, que visa possibilitar o cumprimento da função 

social dos imóveis urbanos, que não estejam sendo adequadamente explorados. 

É de se observar que a inadequada utilização pode ser constatada em: 

- inexistência de edificação, frustrando a destinação do imóvel urbano – a 

de abrigar construções de moradias ou de estabelecimento das atividades 

econômicas; 

- Subutilização apurada em verificação de existência de construção 

insignificante proporcionalmente à área do terreno, uso agrícola do mesmo, 

embora se encontre equipado com instalações urbanas; 

- Ou, ainda, no caso de existir qualquer utilização. 

Desse modo, improcede o argumento, muitas vezes articulado, de que se 

afigura extremamente difícil apurar o descumprimento pelo proprietário da função 

social do imóvel urbano, por inexistirem catalogados critérios de definição dessa 

função. 

Ao contrário, sem dificuldade, podem ser apurados os casos de 

cumprimento ou da hipótese contrária, a fim de que o titular do direito de 

propriedade receba o benefício da proteção, ou seja alvo da ação expropriatória 

em face do exercício inadequado do direito que titula. 

Nessa perspectiva, merecem destaque opiniões como a externada por 

Maria Etelvina B. Guimaraens: 

A função social da propriedade urbana se cumpre na medida que 
a propriedade é usada de forma compatível com as 
determinações do plano diretor: a propriedade urbana cumpre a 
função social ao ser edificada para fins habitacionais em áreas 
adequadas para tal, mas também cumpre a função social em 
permanecer não utilizada quando se trate de área imprópria para 
a utilização sob a forma de edificação, seja em face de suas 
condições individuais – alagadiça, em terreno íngreme – ou seja, 
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em face  das condições do local onde se encontrem – áreas de 
preservação natural, por exemplo.85

Assim o Plano Diretor, como instrumento de planejamento municipal, define 

a função social da propriedade urbana, estabelecendo usos de compatibilidade ou 

de incompatibilidade. 

É de se destacar, porém, que desde a Constituição de 1988 (art. 182) já 

haviam sido criados instrumentos que poderiam ser utilizados pelo Poder Público 

Municipal no sentido de sancionar o proprietário que não propiciasse cumprimento 

da função social do bem urbano de que titulariza a propriedade. 

No entanto, ainda sob o jugo de uma concepção ultrapassada das 

prerrogativas conferidas aos proprietários e apoiando-se na referência 

constitucional ao estabelecimento de normas gerais, por lei federal, verificou-se 

considerável atraso na aplicação pelos municípios, dos instrumentos criados pela 

Constituição com incidência direta sobre a propriedade urbana que não 

apresentasse aproveitamento adequado, isto é, que não cumprisse sua função 

social. Esperou-se, pois, e por longos anos, a edição da lei federal referida, (no 

caso a Lei 10.257 de 10.7.2001, o Estatuto da Cidade), permitindo-se o 

agravamento de problemas urbanos que, há bastante tempo, vêm se revelando 

como propiciadores de tensões sociais, que se expressam em graus crescentes 

da violência e degradação da vida social nas cidades brasileiras, em especial nos 

grandes centros urbanos. 

Assim, considerando-se que cada vez em maior proporção se faz 

necessária outra concepção e tratamento à questão urbana é que se enfoca, com 

particular acento, o uso da propriedade urbana no sentido do bem coletivo, do 

bem-estar dos habitantes das cidades. Isso implica em afirmar que a função social 

da propriedade aparece como norteador da “imposição de comportamentos 

                                                 
85 GUIMARAENS, Maria Etelvina B. Instrumento de Garantia da Função Social da Propriedade 
Urbana: Parcelamento e Edificação Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação 
para fins de Reforma Urbana. In: Estatuto da Cidade e Reforma Urbana: Novas Perspectivas para 
as Cidades Brasileiras. Org. Letícia Marques Osório, p.121/136. Porto Alegre: SAFE, 2002. 
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positivos”, 86 permitindo que o Poder Público Municipal possa exigir do proprietário 

que dê ao seu imóvel destinação compatível com o bem-comum, ou seja, em 

atendimento ao interesse social. 

O cumprimento da função social da propriedade urbana, pois, se verificará 

quando atender às exigências de ordenação da cidade. Para que tal aconteça já 

existe legislação que estabelece medidas de coerção, garantidoras desse 

cumprimento, entre elas a desapropriação, mediante pagamento da indenização 

em títulos da dívida pública. 

 

7. Desapropriação para Reforma Agrária e Urbana – Fundamentos e 
Exeqüibilidade 

Não existe discordância quanto ao fundamento da desapropriação para 

reforma urbana e reforma agrária. Todos são unânimes em apontar o 

descumprimento, a inobservância da função social da propriedade como 

circunstância que enseja a adoção de medida tão severa, que atinge o caráter 

perpétuo do direito de propriedade, alterando-lhe a titularidade. 

Porém, em outro aspecto as opiniões são diversas. Enquanto que atribuem 

à desapropriação para reforma urbana aspectos de inexeqüibilidade, como já 

exposto, por outro lado entendem ser a desapropriação para a reforma agrária 

medida plausível a ser executada. Como já apontado, a circunstância de 

inexeqüibilidade da primeira é atribuída ao fato de ela ser considerada como a 

última forma de sanção a ser aplicada ao proprietário de solo urbano que não der 

cumprimento à função social de seu bem, após o insucesso na aplicação de 

outros tipos de penalidades, apontadas como preferenciais para conseguir esse 

objetivo. 

                                                 
86 OSÓRIO, Letícia Marques; MENEGASSI, Jacqueline. A Reapropriação das Cidades no Contexto 
da Globalização. In: Estatuto da Cidade e Reforma Urbana: Novas Perspectivas para as Cidades 
Brasileiras. Porto Alegre: SAFE, 2002. p.45. 
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Dessa maneira, a exeqüibilidade da desapropriação para reforma agrária é 

melhor aceita, por consistir em medida que não se encontra estipulada em 

seqüência, ocupando posição de última alternativa a ser adotada tal como ocorre 

com a desapropriação para reforma urbana. 

Porém o que se admite como fator que pode oferecer dificuldade na 

efetivação do instrumento da desapropriação para reforma agrária é a 

necessidade de existência simultânea dos pressupostos apontados no art.186, I a 

IV, sob o risco de impedir a adoção do instrumento. 

Certo é que essa modalidade de desapropriação não vem ocorrendo de 

maneira fluente de modo a promover a justa distribuição da terra. Tal fato tem 

concorrido, de modo igual, para o agravamento de tensões, em âmbito rural, 

levando a que, cada vez mais, seja constatado o recrudescimento da violência, 

que se manifesta em disputas pela terra, transformando-a em espaço de sérios 

conflitos, sem que seja visualizada solução que ponha termo aos conflitos 

agrários. 

 

8. Divergências sobre a Aplicabilidade da Desapropriação-Sanção, em 
Âmbito Urbano 

Mas importa salientar a opinião de autores que, ao abordar a temática da 

desapropriação para reforma urbana, consideram muito difícil que ocorra hipótese 

ensejadora desta desapropriação, pois não é de crer que o proprietário, alertado 

pelas medidas prévias que têm de antecedê-la, ainda assim se mantenha inerte. 

De resto, tal desapropriação paga com títulos só é permitida depois de cinco anos 

de infrutífera aplicação da tributação progressiva (art. 8º do “Estatuto da Cidade”). 

Esta, de seu turno, também só pode ser imposta se o proprietário notificado 

pelo Poder Municipal a, conforme o caso, parcelar ou edificar, não o fizer nos 

prazos estabelecidos na legislação municipal. Ditos prazos não poderão ser 

inferiores a um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no 

 96



órgão municipal competente e dois anos a partir da aprovação do projeto para 

iniciar as obras ou empreendimento (art. 5º, e parágrafos, do referido Estatuto). 

Note-se que a tributação progressiva (art. 7º, e parágrafo), em tese já é suficiente 

para compelir o proprietário a fazer uso adequado do imóvel, porquanto a 

progressividade se fará ano a ano, ao longo de cinco anos, de acordo com 

alíquota fixada em lei municipal específica para a área incluída no plano diretor. É 

verdade que não poderá exceder a duas vezes o valor referente ao ano anterior e 

terá de respeitar a alíquota máxima de 15% (quinze por cento). Mesmo com estes 

limites, em cinco anos o proprietário já terá sido pesadamente onerado e poderá, 

ainda, ao invés de ser desapropriado, continuar a sofrer, nos anos seguintes, a 

cobrança pela alíquota máxima. É bem de ver que, em pouco tempo, já terá pago 

o equivalente ao valor do imóvel. É claro que para esquivar-se a tais ônus, e ao 

risco da desapropriação por títulos, poderá também alienar o imóvel, mas terá de 

fazê-lo prontamente e para quem esteja disposto a lhe dar imediato destino, 

conforme ao exigido, pois a alienação do bem, após a notificação, transfere para o 

adquirente as mesmas obrigações, sem interrupção de qualquer prazo (art. 6º). O 

fato é que, como dito, com estas medidas, obrigatoriamente antecedentes da 

desapropriação urbana por títulos, a probabilidade de sua ocorrência é muito 

pequena.87

A mesma opinião expressa José Afonso da Silva, por entender que, apesar 

de ser um avanço, constitui medida de exeqüibilidade praticamente inalcançável. 

Afirma, assim, que “raramente se chegará à desapropriação prevista no texto.” 

Reconhece, no entanto, que a propriedade urbana pode ser alvo de 

desapropriação como qualquer outra bem da propriedade privada. Destaca, 

porém, que 

“a desapropriação – sanção, que se destina a punir o 
descumprimento de ônus urbanísticos, fundados na função social 
da propriedade urbana, comporta redução da justa indenização, 
como se previa na lei urbanística espanhola, ou a substituição da 

                                                 
87 BANDEIRA, Celso Antônio de Mello. Curso de Direito Administrativo. 14.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p.723/724. 
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indenização em dinheiro por indenização mediante títulos da 
dívida pública, como se estatui no art. 182, § 4º, III”88. 

De forma contrária posiciona-se Carlos Ari SUNDFELD para quem a 

expressão sucessivamente, utilizada no art. 182, § 4º, em referência à imposição 

das medidas ali preconizadas, não implica em que a desapropriação deve ser 

implementada como última forma de sanção. Para o citado mestre a 

sucessividade refere-se à exigência do adequado aproveitamento do imóvel, 

efetivada de modo formal pelo Poder Público por notificação e não aos 

constrangimentos ali enumerados. Em realidade para ele, apenas se pretende 

evitar surpresas para os proprietários urbanos, conferindo-lhes, a partir da 

notificação que lhes for feita, prazo razoável para que dêem destinação social aos 

seus bens. Porém se não houver atendimento à notificação efetivada, pode o 

Poder Público Municipal valer-se de qualquer das medidas sancionadoras, 

apontadas nos dispositivos constitucionais indicados. 

Por isso, na concepção de SUNDFELD, a desapropriação para reforma 

urbana apresenta, tão somente, como pressupostos, a notificação ao proprietário 

para que, em prazo razoável, promova a utilização do imóvel e a falta de 

atendimento dessa notificação. É como assinala: 

A partir daí, pode ser iniciado o procedimento da desapropriação 
para reforma urbana, com a expedição da declaração de 
interesse social.89

 

9. Desapropriação e Reforma Agrária 

Tratando-se de questão regulamentada desde muito tempo antes daquela, 

referente à reforma urbana, nem por isso deixa de suscitar reflexões, em virtude 

da problemática que, em torno do assunto, permanece a requerer maior atenção 

                                                 
88 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21.ed. São Paulo: Malheiros, 
2002. p.794. 
89 SUNDFELD, Carlos Ari. Desapropriação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p.39. 
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em seu trato. 

Existem, em realidade, objeções levantadas, relativas à eficácia jurídica das 

normas constitucionais identificadoras da função social da propriedade, a respeito 

das referidas disposições, ao ser-lhes negada a imediata aplicabilidade, ficando as 

mesmas na dependência de regulamentação por lei infraconstitucional. 

No entanto torna-se necessário ser recordado que há determinação 

constitucional explícita (art. 5º, § 1º, CF/88) no sentido de que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, além de 

ser a regra auto-aplicável independentemente de qualquer regulamentação. 

Nessa altura, lapidar é a observação do juiz federal ROGER RAUPP sobre 

a matéria. 

Outrossim, admitir-se a necessidade de lei infraconstitucional, 
como pressuposto da eficácia da regra constitucional em apreço 
seria ofensa ao elementar princípio da hierarquia das normas, 
caso de patente inconstitucionalidade, pois norma de caráter 
inferior, e omissão do legislador, negaria o comando 
constitucional. 

Defendem outros que, ante a ausência de definição legal da função social 

da propriedade, impossibilitada a sua aplicação. O argumento, igualmente, não 

prospera, pois que a norma institui categoria jurídica suscetível de atuação nas 

mais variadas realidades sociais, pelo que imprescindível a elasticidade na 

incidência da norma, sob pena de cristalização diante da multifacetada dinâmica 

social.90

Ainda insiste em apontar o magistrado gaúcho que a concretização dos 

parâmetros enunciados nos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária 

(art.186, I-IV), com explicitação da Lei 8.629/93, art. 9º, verifica-se-á na dinâmica 

da vida social, cabendo principalmente aos juízes o papel de laborar nessa 

                                                 
90 RIOS, Roger Raupp. A Função Social da Propriedade e Desapropriação para fins de Reforma 
Agrária. In: PAULSEN, Leandro (Org.). Desapropriação e Reforma Agrária. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1999. p.41-42. 
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concretização da função social inerente ao direito de propriedade. 

E da mesma forma elucida: 

Como assentado, à doutrina e à prática judicial cabe a 
explicitação das significações assumidas pelos conceitos 
jurídicos, face à dinâmica social. 
Alertamo-nos, outrossim, para a freqüente confusão entre a 
eficácia jurídica (objeto de nosso estudo) e efetividade social da 
norma. A regra jurídica pode ser, como no caso, existente, válida 
e eficaz normativamente, sendo, simultaneamente, pouco 
observada na prática social. Questão relevantíssima, e objeto de 
estudo por parte dos sociólogos do Direito, para os quais deve o 
intérprete atentar, a fim de que não se perpetuem situações 
constitucional e moralmente reprováveis, como o exercício 
egoístico do direito subjetivo de propriedade. 

A Constituição da República de 1988 introduziu, nesse particular, em nosso 

sistema jurídico, a vertente do contemporâneo pensamento jurídico democrático. 

Reproduz-se, pois, a título de comparação, dispositivos da Carta Constitucional da 

República Italiana e da Lei Fundamental de Bonn: 

“A propriedade é reconhecida e garantida pela lei, a qual 
prescreve os seus modos de aquisição e de gozo e os limites a 
que está sujeita, a fim de realizar a sua função social e se tornar 
acessível a todos”. 

Lei Fundamental, art. 14, II:  

“A propriedade obriga. O seu uso deve ao mesmo tempo servir o 
bem-estar geral”.91

 

 

 

 
                                                 
91 RIOS, Roger Raupp. A Função Social da Propriedade e Desapropriação para fins de Reforma 
Agrária. Op. cit., p.43-44. 
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10. Indenização de Desapropriação por Interesse Social 

 
Em geral o aspecto da indenização, face ao ato expropriatório, tem 

suscitado diversas polêmicas, quanto aos termos prévia e justa ou à forma de 

pagamento. 

Assim é que tratando-se de desapropriação por utilidade pública, aí 

incluídas as hipóteses de necessidade pública, como há tendência a serem dessa 

forma consideradas, a previsão é de pagamento de prévia e justa indenização em 

dinheiro, (art. 5, XXIV da Constituição Federal de 1988). 

 

11. Indenização da Desapropriação por Interesse Social para Fins de 
Reforma Urbana 

 
Trata-se de exceção à forma de pagamento indenizatório face à 

expropriação que o Poder Público efetiva, nos termos do art. 182, § 4º, III da 

Constituição de 1988, a desapropriação-sanção, que assim dispõe: 

Art. 182, § 4º, III: 

Desapropriação com pagamento mediante títulos de dívida 
pública, de emissão previamente provada pelo Senado 
Federal,com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais. 

Faz-se necessário destacar o fato de que a desapropriação 

supramencionada (a desapropriação-sanção) não se confunde com a 

desapropriação comum, prevista no art. 5º, XXIV e 182, § 3º, cujo pagamento se 

realiza de forma prévia e em dinheiro. 
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Por se tratar de ato expropriatório de caráter sancionador, seu pagamento 

realiza-se em títulos da dívida pública, cuja emissão deverá ser previamente 

aprovada pelo Senado Federal.92

A esse respeito assim se pronuncia Victor Carvalho Pinto: 

A expressão “justa” foi empregada apenas para o caso da 
desapropriação ordinária (art. 182, § 3º). Ao tratar dos direitos 
individuais (art. 5º, XXIV), a Constituição ressalva expressamente 
o caráter prévio e justo da indenização, nas hipóteses de 
pagamento em títulos da dívida pública. Ao que tudo indica a 
expressão “real” foi empregada para designar a correção 
monetária do valor do título, como forma de impedir sua 
desvalorização inflacionária. Neste sentido, a vedação ao 
cômputo de expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios visa impedir a aplicação analógica da 
jurisprudência existente, que procurou estabelecer critério de 
apuração do “valor justo” devido no caso de desapropriação 
ordinária. O valor venal, ou seja, de mercado, é a base de cálculo 
do IPTU (art. 33 do Código Tributário Nacional). 

Por sua vez Clóvis Beznos destaca o discrímen entre os dois tipos de 

desapropriação previstos no art. 182 da Constituição, estabelecendo como critério 

a espécie e forma de pagamento da indenização, conforme se trate da hipótese 

assinalada no § 3º do referido artigo ou da apontada no mesmo artigo no inciso III 

do art. 4º. A distinção por ele estabelecida se específica pelo pagamento de prévia 

e justa indenização em dinheiro, na primeira, enquanto que na segunda o 

pagamento é realizado, como já expresso anteriormente, em títulos da dívida 

pública em se tratando de desapropriação-penalidade, pelo descumprimento da 

função social da cidade. 

Importante a destacar nesta espécie de indenização é o valor da 

indenização que não refletirá o valor de mercado, porém aquele da base de 

cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), e ainda sendo descontado 

o montante incorporado em decorrência de obras realizadas pelo Poder Público. 

Esta ausência de incorporação da valorização atribuída pela realização de obras 
                                                 
92 PINTO, Victor Carvalho. Da Desapropriação com Pagamento em Títulos. in Estatuto da cidade 
Comentado. (Org. de Liana Portilho Mattos). Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p.145-149. 
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públicas prende-se à circunstância de, necessariamente, proceder-se à 

recuperação de investimentos realizados pelo Poder Público, nos termos do art. 

2º, XI da Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade. 

Atente-se, no entanto, para o fato de já ter ocorrido a cobrança de 

contribuição em decorrência da melhoria acrescentada pelas obras, hipótese em 

que é indevido o desconto enunciado.93

Ainda a salientar a circunstância de que, no valor da indenização, devida 

por esta espécie de desapropriação, não deverão ser computados expectativas de 

ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios, como prescreve o art. 8º, § 2º, I 

e II). 

De todas essas considerações, sobressai, por oportuna, questão levantada 

por Diógenes Gasparini e que se relaciona, ainda ao montante da indenização a 

ser pago ao expropriado. 

Analisando a possibilidade de ser considerado inconstitucional a adoção do 

valor de planta como parâmetro, cálculo da justa indenização assim se posiciona: 

Em nítida demonstração de que desejava outro valor 
indenizatório para tais desapropriações, mencionou: assegurados 
o valor real da indenização e os juros legais. Ademais, deve ser 
aplicado o velho provérbio: “Quem se vale dos cômodos deve 
suportar os incômodos“ (aspas do autor).94

Cabe ainda, o destaque para a impossibilidade de o valor da indenização 

sofrer qualquer redução, durante decorrer do prazo de resgate dos títulos da 

dívida pública municipal. Isso porque se, à época do resgate, houver a 

constatação da existência de alguma diferença entre o valor de resgate dos títulos 

referidos e o valor real da indenização, que não tenha sido coberta por correção 

                                                 
93 Sobre o assunto ver a opinião de Victor Carvalho Pinto, op. cit., p.148, de Maria Etelvina B. 
Guimaraens. Instrumentos de Garantia da Função Social de Propriedade Urbana. in Estatuto da 
Cidade, Reforma Urbana: Novas Perspectivas para as Cidades Brasileiras. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 2002. p.129. 
94 GASPARINI, Diógenes. O Estatuto da Cidade. São Paulo: NDJ, 2002. p.62-63. 
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monetária, e apesar de essa forma de reajuste não ter sido cogitada, desses cabe 

o pagamento dessa diferença. 

Por último, a menção relativa aos juros legais. O Estatuto da Cidade fixou-

os em 6%, conforme dispõe no art. 8º, § 1º, na forma assegurada pela 

Constituição Federal (art. 182, § 4º, III). 

 

12. Indenização da Desapropriação por Interesse Social para Fins de 
Reforma Agrária 

 
No que se refere às desapropriações por interesse social, para fins de 

reforma agrária, existe regime próprio, estabelecido por norma constitucional, com 

realização de pagamento de indenização prévia em títulos da Dívida Agrária – 

TDAs, como prescrevem as disposições do art. 184, CF/88 e §§ 1º e 4º. 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos 
da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano 
de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

Os §§ 1º e 4º deste artigo, por sua vez, dispõem: 

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em 
dinheiro. 

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da 
dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender 
ao programa de reforma agrária no exercício. 

É de ser ressaltado o fato de que nesta forma de pagamento por títulos da 

Dívida Agrária, não se encontram incluídas as benfeitorias úteis e necessárias, 

cuja indenização será realizada em dinheiro, como se depreende do teor do art. 

184, § 1º. 
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13. Títulos da Dívida Agrária, Origem e Disciplina Normativa 

 
Os Títulos da Dívida Agrária foram instituídos pelo Estatuto da Terra (Lei 

4505/64, art. 105), para pagamento de indenização após a previsão de 

desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, possibilitada 

pela EC n. 10/64. 

Posteriormente a Lei n. 7.647/88 alterou a redação do referido artigo, 

passando a dispor: 

Art. 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos 
denominados Títulos da Dívida Agrária, distribuídos em séries 
autônomas, respeitado o limite máximo de circulação equivalente 
a 500.000.000 de OTNs (quinhentos milhões de Obrigações do 
Tesouro Nacional). 

§ 1º Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de 6% (seis 
por cento) a 12% (doze por cento) ao ano, terão cláusula de 
garantia contra eventual desvalorização da moeda, em função 
dos índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, e 
poderão ser utilizados: 

a) em pagamento de até 50% do Imposto Territorial Rural; 
b) em pagamento de preço de terras públicas; 
c) em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e 

serviços celebrados com a União; 
d) como fiança em geral; 
e) em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos 

em estabelecimentos da União, autarquias federais e 
sociedades de economia mista, em entidades ou fundos de 
aplicação às atividades rurais criadas para este fim; 

f) em depósito, para assegurar a execução em ações judiciais 
ou administrativas. 

§ 2º Esses títulos serão nominativos ou ao portador e de valor 
nominal de referência equivalente ao de 5 (cinco), 10 (dez), 20 
(vinte), 50 (cinqüenta) ou 100 (cem) Obrigações do Tesouro 
Nacional, ou outra unidade de correção monetária plena que 
venha a substituí-la, de acordo com o que estabelecer a 
regulamentação desta Lei. 
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§ 3º Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a partir 
do segundo ano de sua efetiva colocação em prazos variáveis de 
cinco, dez, quinze e vinte anos, de conformidade com o que 
estabelecer a regulamentação desta Lei. Dentro de uma mesma 
série não se poderá fazer diferenciação de juros e de prazo. 

§ 4º Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício de 
1996, consignarão verbas específicas destinadas ao serviço de 
juros e amortizações decorrentes desta Lei, inclusive as dotações 
necessárias para cumprimento da cláusula de correção 
monetária, as quais serão distribuídas automaticamente ao 
Tesouro Nacional. 

§ 5º O Poder Executivo, de acordo com autorização e as normas 
constantes deste artigo e dos parágrafos anteriores, 
regulamentará a expedição, condições e colocação dos Títulos 
da Dívida Agrária. 

 

14. Desapropriação como Ação Afirmativa do Poder Público 

Já foram abordados aspectos relativos à ação afirmativa, no sentido de sua 

adoção, visando tornar eficazes as disposições constitucionais referentes ao 

direito fundamental à igualdade. 

Por sua vez, fez-se a análise histórica do instituto da desapropriação, 

espécies, mas também de sua justificativa, das razões que a legitimam, em 

especial aquela que se promove em nome do interesse social, para fins de 

reforma urbana e agrária. 

O destaque dessa espécie de desapropriação e não de qualquer outra 

modalidade vincula-se à circunstância de que o fundamento da mesma consiste 

na inobservância, por parte do titular, do cumprimento de um dever que lhe é 

atribuído, no sentido de exercer o seu direito de propriedade, em favor de uma 

finalidade social. 

O vínculo que existe entre o exercício do direito de propriedade e o 

cumprimento desse dever não foi observado pelo proprietário. Em conseqüência, 

 106



a garantia de seu direito também não pode ser assegurada. Mais ainda, tem o 

Estado o dever de sancionar essa falha, retirando-lhe a titularidade do bem para 

que outro a quem o mesmo foi transferido possa assim proceder. 

Assim, a desapropriação por interesse social, para fins de reforma urbana e 

rural, enquadra-se à justa forma no perfil da ação afirmativa. 

E, por isso, é dessa forma considerada. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

É patente a relação que se pode estabelecer entre as concepções de 

direitos fundamentais, de liberdade e de igualdade, vez que as duas últimas foram 

consideradas fundamentos dos referidos direitos da primeira e segunda dimensão, 

respectivamente. 

Por sua vez a propriedade é inserida na triangulação considerada, 

primeiramente, em seu aspecto de direito absoluto, como expressão máxima de 

realização da personalidade individual, de um poder que se contrapunha ao do 

Estado, categorizada assim, como direito fundamental de primeira dimensão. 

A consideração da igualdade como base dos direitos fundamentais que 

foram consagrados, em segunda dimensão, subordina a garantia do direito de 

propriedade ao seu exercício em função do social. 

E, ainda, a perspectiva dos direitos de solidariedade, terceira dimensão, 

provocando deslocamento ainda maior, do centro de gravitação do Direito, 

voltando a situar o homem, sua convivência em sociedade, como seu foco central. 

Por necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais impõe-se 

a adoção de instrumentos jurídicos para tanto. 

Assim a Ação Afirmativa que se demonstra realizável em outros âmbitos 

diversos daqueles em que foi inicialmente empreendido nos Estados Unidos da 

América, surgiu, configurando-se como ação de favorecimento de algumas 

minorias, socialmente inferiorizadas ou em outros termos, juridicamente 

desigualadas. 
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Nessa perspectiva, buscou-se caracterizar a desapropriação por interesse 

social, para fins de reforma urbana e agrária, como Ação Afirmativa do Poder 

Público, na efetivação do direito fundamental à igualdade, pois visa promover a 

igualdade material, a de resultados e não apenas a formal, tanto uma como a 

outra prevista constitucionalmente. 
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