
0 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

THIAGO BRAZOLIN ABDULMASSIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NO DIREITO ECONÔMICO 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 



1 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO    

THIAGO BRAZOLIN ABDULMASSIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO ECONÔMICO 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM DIREITO 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção 

do título de Mestre em Direito (Direito 

Econômico), sob a orientação do 

Professor Livre-Docente Doutor 

Ricardo Hasson Sayeg 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

Um trabalho como este nunca é uma obra individual. 

Agradeço primeiramente aos amigos, e não apenas membros, do grupo de pesquisa do 

Capitalismo Humanista: Juliana Duarte, Luis Gustavo Bacelar, Alexandre Leite, Eduardo 

Garcia de Lima, Eduardo Tuma, Gabriela D’Avila, Marli Domingos, Roberto Pellini, 

Rodrigo Sayeg, Rosane Pereira dos Santos, bem como o líder de pesquisa, Ricardo 

Hasson Sayeg. 

Na caminhada dos créditos do programa de Mestrado, não poderia esquecer de: Frederico 

Straube, Ana Vastag, Everson Tobaruela e do professor Antonio Carlos Guimarães. 

O apoio também veio de fora dos muros da PUC-SP, com agradecimentos para: Fábio 

Brazolin Abdulmassih, Pupi, Kristiane Fertonani, Omar Abdulmassih, Maria Luzia 

Pereira Alves de Lima, Debora Cristina da Silva Andrade, Andrea Cristina Akaishi, 

Camila Santana Garcia, Erick Andrade de Souza, Gabriela Fernandes Carvalho, Juliana 

Facklmann e Tatiana de Oliveira Dumitrescu. 

Agradeço também os professores que diretamente, e com grande valor, contribuíram com 

correções, sugestões e melhorias ao texto que se apresenta: Camila Castanhato, Antônio 

Carlos Matteis Arruda, Adriano Ferriani e Luis Alberto David Araújo. 

Não tenho agradecimentos suficientes que possam fazer jus ao apoio, compreensão e 

carinho de Lilian Rodrigues Mano. 

E por fim, em agradecimento e dedicatória, à Cleusa Brazolin Abdulmassih, minha mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devo confessar que acredito pouco nas leis. Quando demasiado 

duras são transgredidas com razão. Quando muito complicadas, 

o engenho humano encontra facilmente o meio de escapar por 

entre as malhas dessa rede frágil e escorregadia. O respeito pelas 

leis antigas corresponde ao que a piedade humana tem de mais 

profundo; serve também de travesseiro à inércia dos juízes. As 

leis mais antigas participam da selvageria que elas mesmas 

pretendem corrigir; as mais veneráveis são ainda um produto da 

força. A maioria das nossas leis penais não atingem, talvez 

felizmente, senão uma pequena parte dos culpados; nossas leis 

civis jamais serão bastante flexíveis para se adaptar à fluida 

variedade dos fatos. Mudam menos rapidamente do que os 

costumes; perigosas quando estes as ultrapassam, o são ainda 

mais quando pretendem precede-los. Contudo, desse amontoado 

de inovações perigosas que oferecem tantos riscos, ou de rotinas 

obsoletas, surgem aqui e ali, como na medicina, algumas 

fórmulas aproveitáveis.  

(Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar, p. 112-113). 
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RESUMO 

O presente estudo se propõe a relacionar a teoria da função social da propriedade com as 

contribuições advindas do Direito Econômico. Explora primeiramente a história da 

propriedade, fazendo uso das teorias filosóficas que se ocuparam do problema da 

justificação da propriedade privada. Tratando dos pressupostos da escola de Direito 

Econômico da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, as ideias de John Locke e 

Jacques Maritain são expostas para trazer a fundamentação da propriedade pessoal e do 

humanismo nas relações políticas e econômicas. Passando para as relações da propriedade 

no âmbito do Direito Econômico, é traçado um breve histórico sobre a sua evolução que 

culminou na elaboração de uma ordem jurídica de natureza deontológica, atuando sobre 

a economia, uma universalidade de fato de natureza ontológica. Neste ponto, a teoria do 

Direito Quântico de Goffredo Telles Junior é utilizada para se revelar a dignidade humana 

subjacente às normas jurídicas, e a importância da interrelação entre Direitos Humanos e 

direito de propriedade para o fortalecimento da Democracia. Visando delimitar o objeto 

de estudo, foram investigadas as teorias jurídicas sobre os conceitos de patrimônio, 

propriedade e domínio, para então trazer a diferenciação entre propriedade dinâmica e 

propriedade estática, com maior foco na primeira, que é direcionada para a produção de 

outros bens. O estudo prossegue trazendo um estudo comparativo com outras ordens 

jurídicas estrangeiras, concluindo pela estreita relação entre o reconhecimento da 

propriedade e o respeito à sua finalidade, que deve ser socialmente útil. A pesquisa passa 

a cuidar da legislação brasileira, desde as primeiras constituições até o atual Código Civil, 

para demonstrar que a propriedade dos meios de produção, a chamada propriedade 

dinâmica, compreende uma situação jurídica específica, que deve compatibilizar os 

valores do trabalho e a livre iniciativa, bem como da justiça social. Com base na 

legislação, o trabalho aborda exemplos onde a propriedade, quando cumpre sua função 

social, traz ganhos sistêmicos que favorecem o crescimento da economia e da dignidade 

humana, que para fins da ordem constitucional econômica, não podem ser dissociadas. 

Palavras-chave: Capitalismo Humanista, Direito Quântico, Direito Econômico, Direitos 

Humanos, Propriedade dinâmica, Propriedade anticomum. 
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ABSTRACT 

The present study aims to relate the theory of the social function of property to the 

contributions made by the field of Economic Law. At first, it explores the history of 

private property, making use of the philosophical theories which tried to justify the 

problem of private property. Dealing with the assumptions of the Economic Law School 

of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, the ideas of John Locke and Jacques 

Maritain are brought, to expose the foundation of private property and humanism within 

political and economic relations. Approaching property relations within the scope of 

Economic Law, a brief history of its evolution that came to a head with the creation of a 

legal order of deontological nature, which acts upon the economy, a de facto universality 

of ontological nature. In this issue, Goffredo Telles Junior’s theory of Direito Quântico is 

used to reveal the human dignity with legal statutes, and the importance of Human Rights 

in relation to private property for the strengthening of Democracy. In an effort to narrow 

the scope of the research, there is an exposition on the legal theories pertaining the 

concept of estate, property and domain, so that the difference between dynamic and static 

property can be traced, focusing on the first, which is directed to the production of other 

goods. The study proceeds with a comparison among foreign legal orders, concluding for 

the narrow relation between the legal protection of property and the respect of its purpose, 

which must be socially useful. The research then explores the Brazilian legislation, from 

the first constitutions to the current Civil Code, to demonstrate that the means of 

production, the so-called dynamic property, comprises a specific legal situation, that must 

reconcile the value of work and self-initiative, as well as social justice. Based upon the 

legislation, this paper addresses examples where property, when it respects its social role, 

bring systemic growth of the economy and human dignity, as, regarding the constitutional 

economic order, cannot be set apart. 

Keywords: Humanist Capitalism, Economic Law, Human Rights, Dynamic property, 

Anticommons. 
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INTRODUÇÃO 

 A função social e a propriedade, como dois dos muitos aspectos da 

experiência humana em relação ao fenômeno jurídico, são impossíveis de serem 

conhecidas por inteiro. Numa visão pessimista, este tipo de afirmação é óbice para estudos 

mais aprofundados sobre qualquer um dos temas jurídicos, restringindo o Direito ao 

estudo da técnica e aos textos legais. Numa visão otimista, esta impossibilidade é o que 

motiva a pesquisa e a produção de novos conhecimentos. 

 Nesta perspectiva de agregar valor ao tema é que se desenvolveu o presente 

trabalho, que visa relacionar a função social da propriedade com o Direito Econômico, 

adensando o conhecimento sobre tema geralmente tratado no âmbito do Direito Civil e 

Constitucional, dada a vocação do Direito Econômico de conciliar saberes de fora do 

mundo jurídico como a Economia e a Sociologia, para então criar novas visões sobre o 

Direito. 

 Assim, na primeira metade do trabalho serão expostos os fundamentos 

históricos e filosóficos do que se entenderá por propriedade ao longo da exposição, 

valorizando a construção do conceito que, na proposta da obra, extrapola a conformidade 

legal que a dogmática jurídica por vezes tenta impor ao tema. 

 Para tanto, a partir do item 1.1, apontamentos sobre o princípio da 

complementariedade de Niels Böhr serão conjugados com a inteligência da teoria do 

Constructivismo Lógico Semântico, delimitando o espaço linguístico da exposição 

seguinte. 

 Ao lançar mão de estudos históricos e filosóficos, a genealogia da 

propriedade passa a ser desvendada, partindo dos primórdios de sua instituição, passando 

pela riqueza do conhecimento romano sobre tema, até chegar nas teorias de filosofia do 

Direito e do Estado do final do Séc. XIX. 

 No item 1.2 serão feitos apontamentos apartados sobre as ideias de John 

Locke e Jacques Maritain, fundamentais para se estabelecer as bases filosóficas que 

permitem conectar o direito de propriedade à dignidade humana.  

 Em John Locke se buscará fundamentar a relação liberdade-propriedade e 

a formação do Direito civil de propriedade, com a existência do plano econômico das 

relações sociais, tudo advindo da interessante defesa da propriedade feita pelo autor, tido 

como um dos expoentes do liberalismo. 
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 Já em Maritain, se apresentará o pano de fundo para a promoção dos 

Direitos Humanos sob a proteção do Estado, utilizando o humanismo como fundamento 

de ação política e econômica. 

 No item 1.3, um breve escorço histórico e delimitação do objeto do Direito 

Econômico são apresentados, para então se relacionar a propriedade na conformação jus-

econômica com as propostas do Direito Quântico de Goffredo Telles Júnior, como 

trabalhado pela escola humanista do Direito Econômico da Pontifícia Universidade 

Católica.  

 Trazer a conciliação e consubstancialidade das normas jurídicas que 

regulam a ordem econômica com a finalidade de promoção da dignidade humana é o mote 

deste item, trazendo a propriedade como o ponto de conexão do Direito com a Economia, 

e razão de ser da análise desenvolvida neste trabalho. 

 A partir do item 1.4, será abordado o aspecto valorativo do direito de 

propriedade, sua relação com as noções de patrimônio e domínio, explorando as doutrinas 

jurídicas sobre o tema, com a intenção de expor a crise do entendimento do direito de 

propriedade unicamente como direito real, e a importância de outros arranjos que 

permitem o acesso aos bens na economia moderna.  

 O domínio, traduzido no exercício da liberdade pessoal sobre a coisa detida 

no âmbito do patrimônio também é abordado, para ao final se expor os aspectos 

econômicos da necessidade de se regular a propriedade. 

 Já no item 1.5, a propriedade é revisitada para entender como ela pode ser 

interpretada pelo primado dos Direitos Humanos e a Democracia, com a intenção de se 

estabelecer bases comuns para a proteção deste direito, sempre com foco no seu aspecto 

social. 

 Na segunda metade do trabalho, trar-se-á a funcionalização do direito de 

propriedade, iniciando-se pelo caminho filosófico e jurídico do tema. Os aspectos 

estáticos e dinâmicos da propriedade são desvelados neste momento, trazendo conceitos 

que serão revisitados ao longo do capítulo, e introduzindo na obra a importância da 

propriedade dos bens de produção, bem como os conceitos de oportunidade de uso e o 

valor de troca do bem, cruciais para um entendimento econômico da função social. 

 No item 2.1, a tradição constitucional e política que levou à construção do 

conceito de função social é abordada, trazendo uma comparação entre as constituições de 

vários países a Constituição Federal de 1988, para que a função social seja compreendida 

em relação ao seu uso adequado às suas finalidades, emprestando o conceito de função 



10 

 

social impulsiva para então se definir qual o papel da função social nos meios de 

produção. 

 Já a partir do item 2.2., temos as etapas finais do trabalho, onde a função 

social da propriedade sob a ótica do Direito Econômico será alçada dos textos legais 

brasileiros, mormente nas Constituições anteriores ao texto de 1988 e na própria Carta 

Cidadã, para então se abordar a função social da propriedade economicamente relevante 

nos textos infralegais que representam a evolução cronológica e social do tema, a saber, 

o Estatuto da Terra, o Estatuto das Cidades, a Lei do Bem de Família e o Código Civil de 

2002, para então se afirmar a importância econômica da propriedade devidamente 

funcionalizada. 

 Se espera demonstrar na obra os benefícios macroeconômicos da 

propriedade funcionalizada, sempre com vistas a cumprir os ditames da Constituição 

Federal, que em última instância direciona toda a economia para a promoção da dignidade 

humana. 
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1. A PROPRIEDADE 

 

 A propriedade, numa análise generalíssima, se relaciona com as regras que 

tratam do acesso dos seres humanos à terra e outros recursos.  

 Uma única palavra para abordar as mais diversas preocupações, que se 

espraiam sob ciências como a Economia, o Direito, a História e a Sociologia. Uma palavra 

que também pode ser vir para esconder, ou igualmente denunciar, os conflitos1 entre os 

que têm e os que não têm, e aí já dando indícios da relação de pessoalidade que a 

propriedade mantém com as pessoas. 

 Sem sequer tratamos da sua modalidade privada, a propriedade também 

pode ser entendida como um “conceito essencialmente contestado”2, dotado de ampla 

complexidade e incidindo sobre uma realidade relevante, sendo passível de explicações 

rivais, sem que isto enseje o absurdo ou contradição.  

 Explorar um conceito desta natureza implica em reconhecer que qualquer 

uso que façamos dele é decorrente de certas escolhas dogmáticas explícitas e implícitas, 

mas com apreciação e respeito aos outros usos feitos por outras pessoas. Falar sobre 

propriedade é esgrimir ofensivamente e defensivamente no campo das ideias. 

 A definição do conceito de propriedade trazida acima, apesar da sua 

amplitude, cumpre o papel de exemplo geral do que estamos tratando, já que não é 

possível uma definição quantitativa da propriedade in abstracto, mas apenas qualitativa. 

Deste exemplo geral, cada uso do conceito foca em um aspecto, para trazer uma análise 

qualitativa do que é a propriedade – quais seus fundamentos e efeitos na relação homem 

e objeto, bem como o que pode ser objeto de apropriação. 

 Mas se não temos a pretensão, e nem podemos tê-la, de apresentar um 

argumento definitivo em prol do uso do conceito de propriedade que será exposto nesta 

obra, podemos almejar apresentar evidências e argumentos isolados que tenham 

consistência suficiente para agregar novas ideias ao discurso dos interessados no tema. 

Sem lançar mão do usual mea culpa em trabalhos acadêmicos, sob a qual se adverte o 

leitor que “esta obra não pretende exaurir o tema”, reconhecemos que a propriedade é por 

                                                 
1 Sobre o conceito de propriedade, temos o cruel alerta: “Dos que arremeteram contra ele, muitos morreram 

pelo atrevimento.” (ROQUE, Sebastião José. Direito das coisas. São Paulo: Ícone, 1994. p. 53). 
2 GALLIE, Walter Bryce. Essentially contested concepts. In: Proceedings of the Aristotelian society. 

Aristotelian Society, Wiley, 1955. p. 167-198. p. 171. 
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demais complexa para se apresentar sob um conceito definitivo, incontestável e perene, 

mesmo se nos restringirmos ao campo jurídico.  

 Isto não significa que é impossível apresentar um relato consistente e 

lógico do que significa a propriedade, e como ela pode ser manejada, mormente diante da 

sua função social no âmbito do Direito Econômico. 

 A questão dos diversos enfoques sobre um único conceito também evoca 

autores conhecidos por trabalhos fora das ciências humanas, sendo esta evocação uma 

influência clara da perspectiva do Direito Quântico de Goffredo Telles Junior, que 

trabalhou com a Física e a Biologia de seu tempo para analisar o fenômeno jurídico. 

 Nesta obra seminal, o autor navega pela história da ciência, expondo os 

modelos da Física mais atuais de seu tempo, e que em grande parte continuam balizando 

as pesquisas nos dias de hoje. Ciente de seu provável público – bacharéis de direito e 

juristas em geral – o autor emprega uma linguagem acessível, aproximando do mundo do 

Direito temas que normalmente não são associados aos áridos textos jurídicos. Para tanto, 

um dos autores trabalhados por Goffredo é Niehls Böhr3, um dos precursores da mecânica 

quântica antiga4.  

 A importância de Böhr se dá pela forma como tratou a dualidade partícula-

onda, segundo a qual, no nível subatômico, a propagação da luz na forma de fótons, 

apresentaria simultaneamente a propriedade de matéria e onda.  

 Diante de explicações contraditórias sobre um mesmo conceito (a 

matéria), o ganhador do Nobel de Física de 1922 desenvolveu a ideia da 

complementariedade, um quadro conceitual dentro do qual seria possível analisar e 

compreender o mundo quântico. Nas palavras do próprio professor dinamarquês: 

... The fundamental postulate of the indivisibility of the quantum of 

action ... forces us to adopt a new mode of description designated as 

complementary in the sense that any given application of classical 

concepts precludes the simultaneous use of other classical concepts 

which in a different connection are equally necessary for the elucidation 

of the phenomenon.5  

 

 Em tradução livre, temos “...O postulado fundamental da indivisibilidade 

do quantum da ação...nos obriga a adotar um novo modo de descrição designado como 

                                                 
3 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 90. 
4 RIVEROS, José M. O legado de Niels Böhr. Quím. Nova. São Paulo, v.36, n. 7, p. 931-932, 2013. p. 932. 
5 BÖHR, Niels. Atomic Theory and the Description of Nature: 1, Four Essays with an Introduction Survey. 

CUP Archive, 1934. apud HOLLADAY, Wendell G. The nature of particle–wave complementarity. 

American Journal of Physics, College Park, MD, EUA, v. 66, n. 1, p. 27-33, 1998. p. 27-28. 
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complementariedade no sentido de que uma dada aplicação de conceitos clássicos preclui 

o uso simultâneo de outros conceitos clássicos que em uma conexão diferente são 

igualmente necessários para a elucidação do fenômeno”.  

 A noção que um fenômeno comporta análises complementares, mesmo 

que se contradigam entre si, para que se tenha uma noção completa deste fenômeno, é 

revolucionária porque permite que várias perspectivas se complementem sem se anular, 

e põe fundamental importância no papel do observador e nos métodos por ele empregados 

para verificar um dado aspecto do objeto de estudo.  

 Ademais, como coloca Camila Castanhato, a complementariedade, 

acompanhada do princípio da incerteza de Heisenberg, permite deduzir que no nível 

subatômico a matéria é também energia, e as reações dos objetos aos métodos de pesquisa 

são ligadas às escolhas e atos do pesquisador, que elege e atua sobre partes do objeto, e 

não a sua totalidade.  

 Permanecendo no campo da Física, John Stewart Bell comprovaria a 

importância da escolha dos instrumentos e métodos na pesquisa ao medir o movimento 

de elétrons distantes um dos outros, resultando no seu “Teorema de Bell”. Segundo os 

experimentos que levaram a este teorema, mesmo quando separados, a escolha de uma 

medição sobre um elétron tem efeitos instantâneos sobre outro elétron que houvesse sido 

igualmente manipulado. Assim: 

Ao praticar a medição dos elétrons, Bell pôde constatar que ambos se 

comunicam inversamente, inobstante a distância que os separa. A 

comunicação é instantânea: a escolha da medição se faz de imediato e, 

uma vez escolhida, o padrão entre os elétrons se estabelece.6  
 

 Retomando a noção de conceito essencialmente contestado de Gallie, é 

preciso esclarecer que a sua “contestação essencial” não é ligada à multiplicidade das 

ideias em torno do que se constitui a propriedade, apesar da história mostrar que esta 

questão está no centro de vários movimentos sociais e políticos que serão abordados 

alhures.  

 O que se contesta é o núcleo do conceito, mais notadamente a sua 

justificação, que de toda sorte é utilizada para limitar o acesso à propriedade privada. Daí 

que o princípio da complementariedade de Böhr, pelo qual podemos admitir que a 

propriedade (privada), para sua elucidação e justificação, comporta o trabalho de diversas 

ciências, e dentro delas, de diversas correntes, sem que um trabalho anule o outro, porque 

                                                 
6 CASTANHATO, Camila. Liberdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 210. 
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podem partir de contextos diversos, ou ainda, estabelecem conexões com outros conceitos 

não trabalhados anteriormente.  

 Ademais, as próprias escolhas do estudioso ao abordar certas evidências e 

argumentos relacionados ao conceito terão um efeito no resultado final produzido pelo 

estudo. No entanto, para que os trabalhos não se anulem, é preciso rigor na sua criação, 

para que os pressupostos se concatenem de forma lógica. 

Uma das formas de se impor o rigor necessário é pelo cuidado com a 

linguagem empregada. Para tanto, no processo de construção de sentidos, devemos 

observar o dialogismo mantido nas diversas fontes consultadas, que podem ser jurídicas 

ou não7. O dialogismo é primordialmente contextual, ocorrendo de duas formas: (i) no 

contexto jurídico; e (ii) no contexto não jurídico. Enquanto este último, que abrange o 

contexto social e filosófico, é determinante na produção de uma significação, os 

fundamentos da compreensão devem estar calcados no contexto jurídico8.  

O contexto jurídico no qual nos inserimos é altamente conectado com 

conceitos advindos do mundo econômico, sem que isto signifique uma atuação fora da 

seara jurídica, como explicam os professores Ricardo Sayeg e Wagner Balera: 

Em especial, cumpre repelir a estreiteza de visão daqueles que estão 

atentos somente à intervenção do Estado na economia, afirmando que 

o Direito Econômico é direito público econômico, mero capítulo do 

direito administrativo. Ora, a economia é muito mais ampla do que a 

intervenção do Estado na atividade econômica. Também devem ser 

rejeitadas as posições que consideram o Direito Econômico como 

direito da macroeconomia. A economia também é microeconomia, e 

vice-versa. A resposta é idêntica para os que situam tal disciplina na 

microeconomia, como o são o direito concorrencial e o da regulação: o 

Direito Econômico é mais do que isso. Cuida do todo.9  

No entanto, se imiscuir no contexto jurídico do conceito de propriedade 

não é o bastante para construir um discurso coerente. Neste ponto nos socorremos ao 

Construtivismo Lógico-Semântico de Paulo de Barros Carvalho, para explorar o aspecto 

linguístico e cultural da norma jurídica.   

                                                 
7 ABDULMASSIH, Thiago B. O affordable care act: diálogos internacionais sobre o conceito de 

tributo. 69 f. Dissertação (Especialização em Direito Tributário) – COGEAE - Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 17-18. 
8 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-

semântico. São Paulo: Noeses, 2010. p. 176. 
9 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 193. 
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Por meio desta teoria, o Direito é tomado como linguagem10, dotada dos 

seus signos próprios de comunicação, palavras em textos legais e que quando ordenadas, 

visam regular as condutas intersubjetivas do homem, se constituindo, portanto, o 

significado desta linguagem. Para que estas normas possam efetivamente regular 

condutas, é preciso construir o sentido do que se está lendo, que envolve, em relação de 

interdependência, os referenciais e cultura do próprio intérprete. Assim é que a 

significação – o sentido logicamente construído na interpretação –  se relaciona com o 

contexto, que permeia a vida do jurista e a sua experiência jurídica. Tem-se, destarte: 

Por conseguinte, a norma jurídica é um esforço de conectividade do 

legislador que, por meio de códigos linguísticos e da representação viva 

do dever ser, modalizando condutas do homem e de todos os homens, 

passa por esse processo intra e inter-humano de positivação e torna 

indispensável o elemento humano da elaboração mental dessa 

representação universal, que parte de dentro do homem: uma reação 

cultural ao respectivo esforço de conectividade previamente 

manifestado pelo legislador, em relação de causa e efeito.11 

Busca-se no nível do intratexto elementos para a compreensão jurídica da 

propriedade em suas diferentes formas, para então estabelecer sua relação com postulados 

humanistas, que em última instância também são encontrados no instituto da função 

social, firmando a dignidade da pessoa humana como a ponte que liga os diversos 

conceitos jurídicos relacionados à propriedade12. Esta ligação ultrapassa ainda o campo 

doutrinário e científico, porque o Direito visa “a obtenção de uma resposta, se não 

definitiva, ao menos terminativa de uma controvérsia (...)”13 e, como se proporá neste 

trabalho, ser mediador das tensões entre os direitos dos vários proprietários e/ou daqueles 

que desejam sê-lo 

Para expor adequadamente o contexto não jurídico da propriedade, será 

necessária uma digressão histórica e filosófica, de forma a trazer as primeiras evidências 

e argumentos do conceito (essencialmente contestado) da propriedade, sempre cientes 

que a visão aqui trabalhada é apenas uma das muitas existentes, mas que, pelo princípio 

da complementariedade de Niels Böhr, se comunicam entre si. 

                                                 
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 

2011. p. 120 
11 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 35. 
12 Idem, ibidem. p. 36-37. 
13 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 30.  
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A discussão política e filosófica sobre a propriedade tende a ser acalorada, 

dado que, ao final, estamos tratando do acesso a recursos essenciais para a manutenção 

da vida.  

Mesmo em discussões sobre aspectos atuais do direito de propriedade, 

como a propriedade intelectual, a limitação de acesso tem algum fundamento econômico, 

dado que este “processo de criação se torna um bem apropriável e de alto valor para as 

empresas, ainda que seja fundamentalmente intelectual, genuinamente humano (...)”14. 

No mesmo sentido, entende-se que “o capital intelectual, por outro lado, é 

a força propulsora da nova era, e muito cobiçada (...) A riqueza já não é mais investida 

no capital físico, mas na imaginação e criatividade humana”.15 

Todavia, cumpre sublinhar a peculiaridade dos bens imateriais, 

caracterizados por não serem bens finitos – já que a criatividade humana é ilimitada – e 

seu uso por uma pessoa raramente preclui o uso por outras16, sendo a exclusividade do 

uso pelo dono um dos caracteres clássicos da propriedade. 

Mesmo que o foco deste trabalho acabe por ser a propriedade privada, 

seguindo as tendências das discussões jus-econômicas, a discussão do problema não pode 

ser adstrita à esta modalidade, havendo exemplos históricos que contrariam uma única 

modalidade de propriedade, com variados graus de sucesso17.  

Dentre as várias explicações possíveis, destaca-se o modelo proposto pelo 

professor da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, Michael A. Heller, que 

compreende três tipos de propriedade: a propriedade privada, a propriedade comum e a 

propriedade coletiva/estatal.  

Os três tipos de propriedade perfazem apenas um indicativo de como os 

direitos de propriedade podem se organizar em relação ao uso de recursos escassos, mas 

não são estanques entre si. Os diversos arranjos possíveis numa economia dinâmica 

acabam transbordando os tipos de propriedade, sem que o esquema original seja 

                                                 
14 SILVA, Thiago de Carvalho e Silva e. Aspectos econômicos e sociais do desenvolvimento científico e 

tecnológico brasileiro e o critério jurídico de apropriação do conhecimento humano. 203 f. Dissertação 

(Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 174.  
15 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 270-271. 
16 WALDRON, Jeremy. Property and Ownership. In: ZALTA, Edward N. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2016 Edition). Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/property/. Acessado em: 14 de janeiro de 2017. 
17 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6ª Ed. Estados Unidos da América: Berkeley 

Law Books, 2016. p. 71. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/property/
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inutilizado. No entanto, a aderência a ele, como qualquer outra classificação, não pode 

significar o engessamento das ciências jurídicas18. 

Estudar as demandas do direito de propriedade enseja explorar também 

longa história do instituto, que certamente influencia as questões aqui tratadas. Todavia, 

reconhece-se que incursões na História e Filosofia devem ser feitas com cautela, dado 

que o jurista carece de todas as ferramentas dos especialistas nas demais ciências19, como 

o historiador, o sociólogo e o filósofo.  

Cientes destas dificuldades, buscar-se-á trazer apenas os apontamentos 

imprescindíveis para o desenvolvimento do tema, evitando-se o desfile maçante de teorias 

que pouco contribuem para um trabalho eminentemente jurídico, e que muitas vezes 

sequer conversam entre si, para evitarmos o que os franceses chamam de “hurlent de se 

trouver ensemble” (em tradução livre, “gritam ao se verem juntas”)20. 

 

1.1 Fundamentos históricos e filosóficos 

 

 Em termos da história da humanidade, a propriedade é um tema antigo que 

acompanha o ser humano desde períodos literalmente imemoriais, dos quais temos apenas 

fragmentos arqueológicos. No entanto, apesar da maioria dos manuais passarem 

rapidamente pelos períodos formativos da humanidade, desembocando na Grécia e Roma 

Antigas, descobertas mais recentes da arqueologia demonstram que organizações sociais 

são muito mais antigas do que se havia imaginado. 

 Dentre estas descobertas, temos o templo megalítico de Gobekli Tepe na 

Turquia, escavado a partir de 1995, tem data de construção estimada em 9.000 a.C., o 

colocando no início do período Neolítico, momento no qual os historiadores inserem a 

revolução agrícola que fixou o homem em comunidades sedentárias, em oposição às 

culturas caçadoras-coletoras21, que conheciam apenas o trabalho coletivo, e os meios de 

                                                 
18 HELLER, Michael A. Critical approaches to property institutions. Or. L. Rev., v. 79, p. 417, 2000. p. 

432. 
19 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi. Sua Excelência o Comissário e outros ensaios 

de sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, p. 137-167, 2004. p. 156. 
20 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi. Sua Excelência o Comissário e outros 

ensaios de sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, p. 137-167, 2004. p. 153. 
21 CURRY, Andrew. Gobekli Tepe: The World’s First Temple? Smithsonian Magazine. Estados Unidos 

da América. Novembro, 2008. Disponível em: http://www.smithsonianmag.com/history/gobekli-tepe-the-

worlds-first-temple-83613665/. Acesso em: 10 de janeiro de 2017. 
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produção – consubstanciados nas ferramentas rudimentares que detinham – era comuns 

aos integrantes do bando22.  

 Para Engels, este momento pré-agrícola é tratado como o Estado selvagem, 

quando a humanidade, dotada do conhecimento do fogo, do arco e flecha e das 

ferramentas de pedra, já se organizava em aldeias. Este momento selvagem daria lugar ao 

Estado de barbárie, dotado do conhecimento da cerâmica e a domesticação de animais, 

que coincide com a descrição da revolução Neolítica acima mencionada23. 

 Mas o templo na Turquia, tido como o mais antigo local de culto já 

encontrado, exigiu para sua construção esforços imensos de uma população que até então 

considerava-se demasiado escassa para erigir um monumento composto por pilares de 

pedra pesando sete toneladas.  

Tal sítio, se não oferece textos ou inscrições que dão maiores detalhes 

sobre os seus usuários, uma vez que antecede até mesmo a invenção da escrita, é exemplo 

claro da “consciência mítica” e pré-jurídica das sociedades tribais24, indicando que certas 

ordens e organizações humanas são mais antigas do que se imaginava. Os amplos 

resquícios de animais sacrificados retirados de Gobekli Tepe indicam os tabus que 

regulavam as regras daquela sociedade, e que são a semente das regras jurídicas da pólis 

ainda por nascer. 

Templos e sacrifícios são a face de um poder místico superior, e a sua 

transgressão exige reparações para evitar sanções, pragas e catástrofes da autoridade 

divina. Estes comportamentos se constituem um reflexo da primeira “ordem” do mundo 

natural, a fuga25, pela qual o predador ordena à presa: “fuja ou pereça”. Trata-se de uma 

ordem pré-jurídica, mas que viria a influenciar as estruturas vindouras.  

Nas relações humanas, substitui-se a ordem mortal por “atenda ou pereça”, 

sendo que a morte aqui é a exclusão do grupo social, a vedação ao acesso do produto da 

caça e da coleta, e posteriormente, à colheita. Nas primevas relações de submissão o poder 

é exercido por um único responsável, que controla os recursos necessários à sobrevivência 

daqueles sob o seu jugo. Em locais organizados em torno de um sítio sagrado, como é o 

                                                 
22 NUNES, António José Avelãs. A natureza do estado capitalista na óptica dos fundadores da ciência 

econômica. Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 46, p. 51-74, 2007. p. 51. 
23 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trabalho 

Relacionado com as investigações de L.H. Morgan. 9ª Ed. Trad.: Leandro Konder. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1984. p. 21-28. 
24 ARANHA, Guilherme Arruda. Introdução crítica ao direito: em busca do equilíbrio entre regulação 

e emancipação. São Paulo: Paulus, 2011.  p. 12. 
25 Idem, ibidem. p. 14. 
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caso de Gobekli Tepe e outras inúmeras comunidades, o patriarca maneja o poder terreno 

– a ordem de fuga transmudada na ordem de sobrevivência – e o poder místico, a conexão 

do além que exige os sacrifícios figurados e/ou concretos. 

Da estrutura de comando tribal surgem os primeiros códigos legais, 

aprimorados e expandidos nas cidades do Egito, Mesopotâmia e Grécia (quando falamos 

do mundo Ocidental). Identifica-se nas regulações matrimoniais, e dentre elas a vedação 

do incesto26, indícios das primeiras regras legais, dissociadas de um simples instinto 

natural27, e partir destas regras, a divisão do trabalho relacionada ao sexo, com os homens 

no papel do guerreiro e caçador, e as mulheres cuidando do lar, da família e das atividades 

posteriormente circunscritas à urbe, o que pode-se entender como a primeira forma de 

divisão de classes28, uma guinada ao patriarcalismo característico dos povos antigos. 

Mas antes de passarmos aos clássicos gregos, já é possível tecer uma 

arqueologia da propriedade29, identificada por Gilles Lipovetsky como “arqueologia do 

luxo”30. O autor francês, baseado nas práticas de sociedades primitivas do Oceano 

Pacífico e das Américas, descreve como a entrega de presentes e bens luxuosos entre os 

chefes tribais cumpria um papel cerimonial nestas sociedades, demonstrando a força para 

outras tribos ou promovendo festejos e banquetes dentro da própria estrutura familiar-

tribal. Em sentido similar temos a obra de Marcel Mauss, que analisou as mesmas 

sociedades da Polinésia, Melanésia e América do Norte, sob o prisma das trocas de 

presentes e outros bens31.  

A entrega de um objeto ao inimigo, ou sua destruição ritual em prol das 

divindades e espíritos dos antepassados, é uma das primeiras manifestações de uma 

                                                 
26 Como afirma Friedrich Engels, a própria ideia de incesto surgiu “relativamente tarde” e não foi 

encontrada entre todos os povos indígenas estudados pelos europeus a partir do séc. XVII e XVIII 

(ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trabalho 

Relacionado com as investigações de L.H. Morgan. 9ª Ed. Trad.: Leandro Konder. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1984. p. 36). 
27 DUARTE, Juliana Ferreira Antunes. Teoria Jus-humanista Multidimensional do Trabalho sob a 

perspectiva do Capitalismo Humanista. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 39 
28 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trabalho 

Relacionado com as investigações de L.H. Morgan. 9ª Ed. Trad.: Leandro Konder. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1984. p. 70. 
29 Nesta primeira etapa do trabalho trataremos a propriedade indistintamente da posse, em virtude da 

linguagem empregada pelos filósofos raramente distinguir entre os dois institutos jurídicos, exceção feita à 

Rousseau, tratado mais adiante. 
30 LIPOVETSKY, Gilles. ROUX, Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 23. 
31 DUARTE, Juliana Ferreira Antunes. Teoria Jus-humanista Multidimensional do Trabalho sob a 

perspectiva do Capitalismo Humanista. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 43. 
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ordem fundada na posse de bens de valor, onde os banquetes e adereços, frutos do trabalho 

da tribo e da liderança do chefe, mediam a relação entre os seres humanos, outrora 

fundada somente na força: 

Pela troca simbólica e suntuária foi instituído o primado do social sobre 

a natureza, do coletivo sobre as vontades particulares. O ciclo das 

dádivas e contradádivas constitui uma das vias tomadas pela sociedade 

primitiva para edificar uma ordem coletiva na qual os indivíduos não se 

consideram à parte, não pertencem a si próprios. A regra recebida dos 

ancestrais, intangível, fixa imperativamente o quadro dos 

comportamentos a adotar em relação aos outros e em relação às 

riquezas. Dar e devolver generosamente: maneira de subordinar o 

elemento individual ao conjunto global, de determinar antecipadamente 

os modos de comportar-se com os outros, assegurando a predominância 

das relações entre homens sobre as relações dos homens com as coisas. 

Maneira, ainda, de opor-se aos desejos de posse à acumulação de 

riquezas nas mãos de alguns. Na sociedade primitiva, a magnificência 

está a serviço da falta de divisão da sociedade, um meio de conjurar o 

aparecimento de um órgão separado do poder assim como a divisão 

entre ricos e pobres. A dádiva assegura o prestígio do chefe, mas o põe 

ao mesmo tempo em situação de devedor de obrigações para com a 

sociedade. Durante a mais longa parte da história humana, foi o luxo 

que operou com sucesso contra a concentração das riquezas e, 

igualmente, contra a dominação política.32 

 A troca de dádivas ocorre entre grupos, que representam os seus membros, 

e não se restringem a bens materiais33, ainda que seja inegável o papel dos bens nestes 

rituais, mesmo que neles não possamos enxergar uma relação de preço-valor, 

característica de economias mais avançadas. 

Ademais, diante da dificuldade de armazenamento do excedente da 

produção, a compra de prestígio por meio de banquetes (sendo o exemplo mais bem 

conhecido o potlatch dos índios da América do Norte) é uma decisão útil às populações 

primitivas, e pode garantir a cooperação de rivais em momentos de crise, sendo este o 

único seguro disponível contra a fome e outras catástrofes. Como exemplo, temos o 

empréstimo de gado, comum na sociedade tribal africana, que não visa a restituição com 

lucro, mas a proteção de “espalhar geograficamente seu gado para reduzir o risco de 

perdas decorrentes de epidemias”34. 

Este seguro primitivo tem características peculiares, porque não há 

autoridade externa que possas obrigar os participantes a cumprir com suas obrigações de 

                                                 
32 LIPOVETSKY, Gilles. ROUX, Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 25. 
33 DUARTE, Juliana Ferreira Antunes. Teoria Jus-humanista Multidimensional do Trabalho sob a 

perspectiva do Capitalismo Humanista. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 43. 
34 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 188. 
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cooperação (e não de juros – a motivação não é o lucro, mas prestações futuras, que sequer 

tem prazo de vencimento)35. A situação que se apresenta é moral, e aqueles que não 

retribuem ficam desmoralizados, ostracizados, e em última instância, passíveis de 

extermínio pela guerra. 

Os objetos, e a relação dos homens com eles, ganha especial relevo: 

As tribos se relacionam pela troca, com o objetivo de evitar a guerra e 

manter a paz, um contrato muito maior, permanente e rivalizado. Dar, 

receber e retribuir constituem as três obrigações, o paradigma do dom. 

A essência do potlatch situa-se no dar e constitui dever do chefe do clã, 

que ao mesmo tempo reafirma sua posição. Trata-se de uma obrigação 

de convidar e dar, oferecer a outros, estranhos ao seu clã, à sua família. 

O dar gera o receber e explica como os homens passaram a trocar coisas. 

Não se pode recusar o que torna a obrigação ao mesmo tempo 

voluntária e obrigatória. Desmoraliza-se quem não recebe, pois 

demostra não querer se comprometer, podendo levar à guerra.36   

Aqui visa-se expor um papel pouco explorado da propriedade: o de 

substituição dos conflitos físicos37. As regras de propriedade podem ser vistas como 

facilitadoras de trocas, cooperação e produção de bens, e sem elas não é possível 

estabelecer relações rotineiras de circulação de riquezas, que ficam sujeitas a interações 

incertas ou o chamado “mercado negro”38.  

Tais regras regulando a relação dos homens com os objetos, que sequer se 

limitam à questão da propriedade privada, são identificadas nas trocas simbólicas de 

presentes, os quais possuem um efeito próprio na mediação das relações sociais. A paz 

assegurada pelas trocas tem ainda um aspecto de previsão, garantindo a cooperação entre 

os partícipes das trocas de objetos contra incertezas futuras39. A propriedade existe para 

partilhar a riqueza, dando fim ao isolamento das comunidades, substituindo a guerra 

perpétua40.  

                                                 
35 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 185-188. 
36 DUARTE, Juliana Ferreira Antunes. Teoria Jus-humanista Multidimensional do Trabalho sob a 

perspectiva do Capitalismo Humanista. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 44. 
37 Esta mesma questão foi afirmada por Savigny, quem “sustentou que a posse é tutelada para assegurar a 

paz social” (CORREIA, Alexandre. SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. Rio de Janeiro: 

Livros, Cadernos Ltda. Data ignorada. p. 117.) 
38 WALDRON, Jeremy. Property and Ownership. In: ZALTA, Edward N. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2016 Edition). Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/property/. Acessado em: 14 de janeiro de 2017. 
39 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 189. 
40 DUARTE, Juliana Ferreira Antunes. Teoria Jus-humanista Multidimensional do Trabalho sob a 

perspectiva do Capitalismo Humanista. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 43. 
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Portanto, no mundo primitivo, antes que ocorram relações visando o lucro 

imediato – pois as trocas não são um escambo à vista, mas uma garantia para o futuro - e 

onde a escassez deve ser suprida pelo próprio núcleo tribal, a propriedade existe e é 

mítica, e a transladação coloca ordem no mundo natural, substituindo a ordem de fuga 

pela ordem da cooperação: 

‘Matar a propriedade’ para ganhar a paz, distribuir na festa para não se 

massacrar, sacrificar as coisas para criar a aliança, alimentar o vínculo 

social e a concórdia: essa é a lição da sabedoria dos excessos suntuários 

primitivos.41  

Reitera-se que as trocas em busca da cooperação são efetuadas entre 

grupos familiares, reforçando a noção de propriedade coletiva dos membros da tribo, 

porque “as sociedades primitivas – Marx e Engels o sabiam – são mais coletivistas do que 

um Estado capitalista moderno”42.  

Esta propriedade coletiva e os frutos dela advindos apenas não era 

estendida aos membros das tribos rivais, organizadas sob suas respectivas regras de 

descendência e parentesco, exceto nos eventos de troca e oferendas. Nesta toada, vale 

concluir que: 

A propriedade coletiva – tribal, ou, mais amplamente, grupal – precedeu 

à propriedade individual. Porém não fôra, nunca, comunística (de 

todos); fôra do grupo, distribuído o uso, segundo critério também de 

interesse grupal.43 

Passada a fase do Neolítico, surgem as primeiras cidades, e finalmente a 

propriedade de bens de importância econômica, notadamente as terras cultiváveis do 

Crescente Fértil. Beneficiadas pela invenção do bronze, que gerou instrumentos capazes 

de resolver o problema da irrigação das terras, encontram-se vestígios dos primórdios da 

organização urbana a partir de 3.500 a.C., na cidade de Uruk, no atual Iraque44. Ao longo 

dos milênios, esta cidade e os demais centros populacionais que foram surgindo, 

experimentaram a especialização das atividades criadoras, possível pelo aumento de 

                                                 
41 LIPOVETSKY, Gilles. ROUX, Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 27. 
42 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 55. 
43 MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. Tomo 

XI Atualizado por Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 103. 
44 Tomaremos a cidade-estado de Uruk como exemplo, não obstante os processos verificados nesta cidade 

também serem observáveis nas civilizações que se desenvolveram no Egito, China e Índia. 
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produtividade da agricultura sob o arado de metal, e a conversão de bosques e florestas 

em amplas pastagens e terras cultiváveis45.  

Esta possibilidade de produção de um excedente também torna útil a 

obtenção de mais trabalhadores braçais, que são levados às cidades após guerras de 

conquista, para o trabalho sob o regime de escravidão46. Em oposição aos escravos temos 

os seus senhores, que ocupavam os demais papéis sociais de guerreiro, sacerdote ou 

agricultor livre, este último em menor escala, mas que também se apropriava do excedente 

do trabalho alheio. 

O armazenamento de alimentos era controlado, criando-se uma burocracia 

urbana que se consolidou com a invenção da escrita, e as terras que sustentavam a cidade 

eram controladas pelos templos ou pela estrutura palaciana. No entanto, aqui inicia-se a 

divisão da terra: 

Ao lado das propriedades fundiárias institucionais, contudo, deve ter 

existido, também, como em todos os períodos da história da 

Mesopotâmia, a propriedade ‘privada’ de terras produtivas nas mãos 

das famílias extensas que constituíam a comunidade rural.47  

 

A partir de 2.900 a.C. as tábuas de argila com escrita cuneiforme já trazem 

informações sobre práticas que muito se assemelham às modernas transações 

relacionadas à propriedade agrária, com a compra e venda de terras, testemunhas e selos 

administrativos concordando com a transação e, posteriormente, também passam a 

aparecer transações dos bens que guarnecem estas terras48. Também se conhece a troca 

de bens por metais preciosos como a prata, e até mesmo o respeito da propriedade privada 

pelo monarca: 

Neste contexto é interessante mencionar, também, o célebre obelisco de 

Manistusu (2274-2260 a. C), o terceiro sucessor de Sargão, que relata a 

compra, por parte do rei, de aproximadamente 330 hectares de terra 

arável a noventa e oito pessoas particulares, pelo preço de cerca de 150 

kg de prata. Toda esta terra comprada foi distribuída a quarenta e nove 

cidadãos, provavelmente para recompensá--los por serviços prestados à 

administração central. Esta esteia mostra, pois, que os reis sargónicos 

respeitavam a propriedade de seus cidadãos e quando precisavam de 

novas terras deviam indemnizar seus antigos proprietários.49 

                                                 
45 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trabalho 

Relacionado com as investigações de L.H. Morgan. 9ª Ed. Trad.: Leandro Konder. Rio de Janeiro: 
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Hammurabi. Cadmo, Lisboa, n. 13, 2003. p. 29. 
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Até este momento, os relatos relacionados à propriedade são de natureza 

histórica e antropológica, porque as cidades da Mesopotâmia, apesar de conhecer 

estruturas contratuais complexas e códigos de leis, careciam do pensamento crítico e 

independente trazido pela tradição da filosofia grega. 

Como relata Bertrand Russel50, a civilização grega não é mais antiga, mas 

trouxe avanços inéditos, principalmente no campo intelectual. O raciocínio dedutivo, 

partindo de premissas gerais; a discussão livre sobre o mundo e a vida; e, a especulação 

livre de dogmas, são todos frutos de condições muito específicas e não encontradas em 

outros povos que não o qual modernamente chamamos de povo Grego. 

Longe de fazer um apanhado da evolução da civilização grega, vamos 

abordar o pensamento sobre a propriedade de alguns dos seus principais e mais 

conhecidos pensadores, começando por Platão. 

Durante os diálogos transcritos no livro “A República”, Platão relata a 

discussão da propriedade coletiva dos integrantes da cidade ideal: 

- Ora, nós teremos algum mal maior para a cidade do que aquele que a 

dilacerar e a tornar múltipla, em vez de uma? Ou maior bem do que o 

que a aproximar e tornar unitária? 

- Não temos. 

- Logo, a comunidade de prazer e de pena não os une, quando os 

cidadãos, no maior número possível, se regozijam e se afligem 

igualmente com as mesmas vantagens e perdas? 

- Absolutamente – respondeu ele. 

- E não é o individualismo destes sentimentos que os divide, quando 

uns sofrem profundamente e outros se regozijam em extremo a 

propósito dos mesmos acontecimentos públicos ou particulares? 

- Pois não! 

- Ora este facto não provém de os habitantes da cidade não estarem de 

acordo em aplicar expressões como estas ‘meu’ e ‘não meu’, e do 

mesmo modo quanto ao que lhes é estranho? 

- Inteiramente. 

- Logo em qualquer cidade em que a maior parte dos habitantes estiver 

de acordo em aplicar estas expressões ‘meu’ e ‘não meu’ à mesma coisa 

será essa a mais bem organizada? 

- Sim, e muito.51  

 

Se retirada do contexto da discussão entre Sócrates e Gláucon, temos a 

proposta pela qual a propriedade coletiva é necessária para evitar as dissenções entre os 
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habitantes, decorrentes do fato que a perda de uns poderia significar o ganho de outros. 

Mas a obra, quando tomada em sua completude, indica outra situação.  

No trecho em questão temos a discussão da propriedade dos guardiões de 

Calípole, a bela cidade hipotética discutida pelos filósofos, cuja divisão de classes tem 

efeitos bastante específicos sobre a vida de seus súditos. 

 O coletivismo platônico não pode ser tomado de base para outras formas 

de organização política modernas, como o comunismo. Para esta última teoria, e outras 

de matizes similares, é preciso pressupor a Revolução Industrial, o capitalismo e uma 

concepção materialista da história da humanidade, enquanto o diálogo socrático em 

questão trata de a necessidade dos guardiões estarem dissociados das classes 

trabalhadoras, numa estrutura quase monástica, mas que incluía homens e mulheres 

formando famílias entre si52. 

 A história também demonstra que a propriedade privada era amplamente 

conhecida pelos gregos, cujas cidades-estados formavam colônias na Itália e Ásia Menor, 

e exerciam o comércio com os vários povos do Mediterrâneo, o que permite afirmar uma 

continuidade das práticas iniciadas nas cidades Babilônicas, e aperfeiçoada pela 

civilização Minoica e então pelo povo Helênico. Mesmo que a tradição filosófica dos pré-

Socráticos ao Período Helênico tenha privilegiado a busca de valores como a Ética e o 

Bem, a anedota atribuída à Tales de Mileto indica que a falta de interesse por problemas 

relacionados aos bens materiais não implicava numa falta de habilidade para pensar 

economicamente. Aristóteles reconta que Tales, repreendido por ser pobre, empregou seus 

conhecimentos de astronomia para prever uma farta colheita de azeitonas no próximo 

ano. Sabendo disso, arrendou as prensas de azeitonas por um baixo preço antes da 

colheita. Chegando no momento de colher os frutos, Tales detinha o monopólio das 

prensas e as alugou obtendo grande lucro53. 

 A discussão grega continua em Aristóteles, para quem, ainda que se 

permita o uso comum entre “amigos” (os compatriotas da pólis) a propriedade privada é 

benéfica, porque a concentração de esforços sobre os próprios bens implica mais 

progresso para todos, e evita reclamações sobre as atitudes dos demais54. Frise-se que o 

argumento aristotélico sobre a propriedade é primordialmente ético.  
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 O filósofo estagirita entende que a propriedade privada promove virtudes 

como o amor próprio e a cordialidade com os demais, que apenas é possível quando o 

homem tem algo para oferecer aos seus companheiros quando é efetivamente proprietário 

de algo.  

 Além disso, o homem dotado da propriedade privada pode se preocupar 

com outros assuntos além da própria sobrevivência, sendo um partícipe efetivo da política 

na ágora, o que é a atividade legítima do homem político, e vedada aos escravos e outras 

pessoas paupérrimas, justamente porque sequer tem controle (propriedade) do próprio 

corpo e das faculdades que induzem à vida virtuosa. 

A propriedade passa a ser a condição para o exercício de uma nova 

atividade não conhecida na realidade tribal das cidades Mesopotâmicas, a participação e 

discussão na criação das leis da cidade.  

Mesmo que a ordem divina não seja totalmente suplantada, como 

destacado na tragédia “Antígona” de Sófocles, a superação das necessidades materiais 

pela divisão da propriedade entre os guerreiros que compõe o corpo político da pólis dá 

possibilidade de todos se manifestarem igualmente perante o grupo (isonomia), e com 

direito à palavra (isegoria)55. 

A natureza ética do argumento se coaduna com a compreensão do 

fenômeno jurídico na Grécia, como explica Miguel Reale56. Segundo o autor, a justiça 

grega é uma virtude a ser confirmada, o que se espraia para o uso justo da propriedade. 

Dentro desta virtude, tem-se uma preocupação se estabelecer o que é proporcional perante 

os demais membros da sociedade – a chamada socialidade – tendo-se sempre uma relação 

entre seres humanos. Sendo assim, surge o caractere da bilateralidade, tratada na obra 

“Ética à Nicômaco”, também de Aristóteles, como a virtude essencial no tratamento com 

os demais.57 

Mas estas construções têm cunho moral, dado que o Direito se confundia 

ainda com critério do justo (social e bilateral), a ser discutido e decidido entre os 

guerreiros em situação isonômica e isogônica.  

Esta estrutura sociopolítica, numa análise hegeliana, representa o 

reconhecimento da individualidade de cada membro da pólis, em oposição aos períodos 
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anteriores, onde o povo abria mão da sua subjetividade para obter a tutela do rei divino 

(o Faraó egípcio, o Filho dos Céus na China, ou o Inca, no Peru)58. Mas a individualidade 

do cidadão grego não significa a possibilidade da liberdade tal como a conhecemos. Na 

pólis grega, a liberdade era justamente poder participar do poder político, e nada mais59. 

O direito de propriedade cedia perante as necessidades da cidade, em eterno risco de 

conflito com as cidades-estados vizinhas.  

Tal estrutura chegaria ao fim com a morte de Alexandre o Grande em 323 

a.C. e o esfacelamento do seu império. No período Helenístico, que perdura até a 

conquista da Grécia pelo Império Romano em 146 a.C., vemos o florescimento de 

diversas escolas da filosofia, que de forma geral se preocupam, assim como havia feito 

Aristóteles, ao desenvolvimento ético do ser humano. Nesta narrativa se incluem o 

Epicurismo e o Estoicismo, que influenciaria a cultura romana, encontrando entre os seus 

adeptos o imperador Marco Aurélio e o filósofo Sêneca. 

O passo seguinte, e crucial para a compreensão do Direito, é o nascimento 

do Direito Romano. Os historiadores divergem quanto à melhor forma de dividir os 

períodos que compreendem o desenvolvimento do que hoje se conhece por Império 

Romano.  

Todavia, consideramos que a ordenação de Abelardo Saraiva Cunha Lobo 

é útil para um estudo jurídico, por dividir os períodos levando em conta os acontecimentos 

legislativos de cada época, relacionando-os com o contexto histórico.  

Assim, temos cinco momentos: i) o da fundação mítica de Roma, sob 

Rômulo e Remo, até a criação da Lei das XII Tábuas; ii) da Lei das XII Tábuas até o 

governo de Adriano; iii) de Adriano até o período do imperador Alexandre Severo; iv) de 

Severo até Constantino, o imperador bizantino; v) de Constantino até a morte de 

Justiniano, responsável pelo legado jurídico que chega até os dias de hoje60. 

Explorando a questão com mais detalhes, vemos que no primeiro momento 

histórico os povos itálicos – latinos, sabinos e etruscos – regulavam as suas relações por 

costumes antigos, que são fixados e alterados pelas XII Tábuas.  

O estudo desta primeira etapa envolve entender as relações religiosas e 

familiares, que vinculavam os clãs estabelecidos nas colinas situadas à margem esquerda 
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do Tibre. Nesta época já se desenhavam leis em um Senado que auxiliava os reis, que ao 

final foram substituídos pelo regime de um governo eleitoral, onde dois magistrados 

patrícios eram eleitos por um ano – os Cônsules, que detinham a autoridade civil. A 

autoridade religiosa ficava sob um pontifex61. 

No segundo momento, as Leis das XII Tábuas, interpretadas pelos 

jurisconsultos, passam a ser o direito comum na península. Esta legislação perduraria sem 

ab-rogação expressa até o período de Justiniano, sendo que neste período também se 

promoveriam grandes reformas legislativas, firmando-se instituições jurídicas que ecoam 

até os dias de hoje, como os questores, responsáveis pelas finanças públicas, e os pretores, 

guardiães da administração da justiça. É neste período que vemos Augusto, nascido 

Otaviano, ascender e consolidar os poderes de cônsul, tribuno e pontífice após o 

assassinato de Júlio César.  

No terceiro momento, o trabalho é consolidado e atinge grandes 

proporções, conforme vemos no legado de Gaio e Ulpiano, dentre outros estudiosos da 

época. O direito privado se expande e ganha complexidade, com codificações promovidas 

por Adriano, com “a condensação em um só corpo, de todas as regras publicadas 

anualmente pelos pretores urbanos”62. 

O quarto período é concomitante com a decadência do Império, mas 

também abrange as renovações advindas do Cristianismo e publicação do Código 

Gregoriano. A influência advinda da Galiléia não seria aceita pacificamente.  

Foi neste período que o Imperador Diocleciano, tido como um grande 

administrador, perseguia e exterminava os Cristãos. Todavia, esta época também é 

coroada com Édito de Milão, que decretava a liberdade de culto, suspendendo as 

perseguições aos convertidos ao Cristianismo. 

Encerrada a perseguição aos seguidores do Nazareno, temos o quinto 

período que, por fim, começa com o trabalho de Constantino, que salva os resquícios do 

Império em Bizâncio, e termina com os trabalhos de Justiniano. 

Relacionando esta progressão de centenas de anos com a história grega, 

pode-se observar que cronologicamente a decadência grega e a ascensão romana se inter-
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relacionam, em um movimento que se intensifica após o Saque de Corinto em 146 a.C., 

que representa o início do jugo romano na península grega.  

Com a dominação imperial, observa-se a transformação da phrónesis 

grega – a virtude do discernimento, da justiça – na jurisprudência romana, alinhada às 

avançadas instituições propriamente jurídicas que já existiam no povo romano.  

Isto demonstra como a força militar romana, capaz de invadir e colonizar 

os territórios gregos, acabou colonizada pela cultura daquele povo63, representada na frase 

do poeta Horácio: “graecia capta ferum victorem cepit”, que significa “a Grécia, 

capturada, fez do vitorioso, o captivo”.  

A despeito da influência grega, a organização jurídica romana é rica e 

merece sua própria exploração, como expõe-se: 

Mas, se em Roma se repetem motivos do pensamento grego, quanto ao 

conceito de justiça e de lei natural, já existe algo de novo que surge da 

experiência própria na aplicação do Direito. Essa consciência mais viva 

da ‘juridicidade’ reflete-se, por exemplo, naquele fragmento de Paulo, 

tantas vezes invocado pelos estudiosos da matéria; - ‘No omne quod 

licet honestum est’ (D., 50, 17, 144.) Este fragmento está a monstrar-

nos que os romanos tiveram clara noção de que o lícito moral não se 

confunde com o lícito jurídico.64 

 

Povo de natureza prática65, os Romanos foram responsáveis por 

instituições e definições sobre a propriedade, que de tão avançadas, seriam resgatadas na 

Idade Média pelo estudo do “Corpus Juris Civilis” de Justiniano, o imperador que 

representa o fecho dos cinco períodos na cronologia de Abelardo Lobo. Este estudo 

empreendido a partir da Idade Média influenciou a legislação europeia continental – e 

posteriormente a brasileira – até os dias de hoje. 

Especificamente sobre a propriedade, têm-se que os romanos encaravam 

este direito sob duas vertentes: i) uma relacionada ao domínio, que inclui o 

“assenhoramento sobre a coisa (visão positiva); e da exclusão de terceiros do direito do 

titular (visão negativa)”66; ii) e outra relacionada à definição do instituto sob o adágio 

plena in re potestas.  

Reconhece-se também autoria dos juristas romanos quanto aos 

desdobramentos do instituto em três poderes, que até hoje constam dos manuais de 
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Direito: “usus – o poder de utilizar-se da coisa, retirando-lhe todas as vantagens, exceto 

os frutos; fructus – o poder de recolher da coisa os seus produtos; e o abusos – o poder 

de consumir ou alienar a coisa”67. 

Se a história romana conhece ao menos duas formas coletivas de 

propriedade, a propriedade da cidade (gens) e da família, na cultura latina preponderou o 

sentido individualista na propriedade na figura do pater famílias.68 

O Direito Romano era acompanhado de autoridades capacitadas para a sua 

aplicação sobre a população, como foi visto na exposição sobre o segundo período da sua 

história. Por ser escrito e extremamente técnico, a prática jurídica dependia de 

especialistas, bem como de “um sistema político sofisticado do qual era, aliás, uma das 

armas essenciais”69.  

Perante estas autoridades, aquele que se sentisse lesado poderia levar o seu 

caso, e se fosse bem-sucedido, proceder à execução por suas próprias forças, inclusive 

promovendo a venda do devedor como escravo.  

Esta situação se constitui na primeira fase da defesa da propriedade, onde 

a sentença estatal era a autorização para a execução privada. Na fase seguinte, diante de 

desequilíbrios experimentados ao longo da experiência jurídica, o Estado passou a 

auxiliar os particulares, para posteriormente arrogar para si a execução das sentenças. 

O processo romano, incluindo aquele ligado à propriedade, era composto 

por fórmulas, e a cada direito cabia uma ação. A capacidade de postular perante o Estado 

também não era legada a todos, o que tolhia um efetivo direito de propriedade para boa 

parte da população sob jugo imperial. Com as reformas de Justiniano, meros detentores 

passariam a poder intentar a rei vindicatio70.  

Com isso, o Poder Estatal, que antes tutelava apenas uma classe social – a 

dos proprietários – estende o seu manto sobre outras relações com a propriedade, 

buscando a pacificação social que antes ficava restrita àqueles que podiam comprovar sua 

condição de proprietário.  
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Também se encontra no direito romano formas de proteção à propriedade 

que não decorriam de conflitos sobre a sua detenção, expondo quão avançadas eram as 

relações sociais nas cidades.  

Pode-se encontrar ações que se constituiriam na gênese do direito de 

vizinhança, e quiçá o Direito Urbanístico, ramo jurídico no qual se desenvolvem debates 

aprofundados sobre a propriedade imóvel urbana e a sua função social. Relacionando 

estas ações com formas modernas de tutela, temos a cautio damni infecti, uma espécie de 

ação cautelar pela qual uma pessoa se obrigava a “reparar dano eventual futuro”71.  

Também temos a nunciação de obra nova, não mais presente enquanto 

procedimento especial no novo Código de Processo Civil, que entre os romanos se 

chamava operis novi nuntiatio. Outra ação que encontra eco na atual legislação é a actio 

aquae pluviae arcendae, que visava coibir alterações no curso d’água que afetassem o 

terreno alheio, cujo descendente normativo são os direitos previstos no art. 1.288 do 

Código Civil:  

O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas 

que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que 

embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio 

inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor 

do prédio superior.  

 

Os argumentos detalhados dos romanos, retomados séculos mais tarde 

durante o desenvolvimento das primeiras universidades, não encerram a progressão da 

discussão sobre a propriedade.  

Tecnicamente desenvolvidos, os jurisconsultos latinos sofreriam 

influência do cristianismo, de maneira que “a noção materialista da propriedade 

humaniza-se sob influência cristã. A propriedade é vista como um bem que acarreta para 

o titular direitos, mas também deveres, obrigações morais”72.  

À esta influência se agregariam os costumes dos povos germânicos, que 

passam a desenvolver e influenciar toda a estrutura jurídica medieval, dentro do contexto 

da fragmentação do Império e o desenvolvimento do feudalismo. 

A amálgama entre o antigo Direito Romano e os costumes dos povos 

bárbaros que os sucederam é alvo de contenda entre os juristas e historiadores europeus. 

Enquanto os movimentos romanistas e favoráveis à Codificação viam um traço contínuo 
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dos estatutos romanos para o seio da sociedade medieval, os seguidores da escola 

histórica de F.K. von Savigny enxergavam nas leis da Alta Idade Média a manifestação 

do espírito do povo europeu, algo que era conveniente ao engrandecimento dos povos da 

França e Alemanha, seguindo as tendências nacionalistas da época73. 

Interpretações isolacionistas do fenômeno jurídico se olvidam que os 

costumes conviveram concomitante com o direito codificado. Isto expressamente ocorreu 

na França, quando o Norte do atual país aplicava a tradição consuetudinária e lançada 

mão do direito escrito como argumento subsidiário, enquanto o Sul, menos dominado por 

feudos, adotara o direito romano como direito comum74. 

Além disso, nos dez séculos que compreendem a Idade Média, não se pode 

admitir uma noção de Direito compreensiva e totalizante. Como exemplo destaca-se a 

reforma gregoriana a partir do século XI, fruto de um projeto político de emancipação de 

uma Igreja Católica que reivindicava a capacidade legislativa, diante das conturbadas 

relações que se estabeleciam entre os Estados Papais e os imperadores seculares: 

Pela primeira vez, cerca de 1070-1080, o reencontrado Digesto foi 

citado e utilizado, assim como todos os grandes textos do Corpus juris 

civilis de Justiniano, que podiam server alternativamente a sustentar o 

poder do imperador germânico ou do pontífice romano75.  

    

Em face desta dicotomia jurídica, é razoável se supor que o direito de 

propriedade também sofreria alterações, como efetivamente ocorreu. Em cada feudo 

encontramos o desdobramento do direito de propriedade: 

Sob o feudalismo, se a propriedade conservou o cunho individualista, 

não manteve, entretanto, o caráter unitário, pois se dualizou, 

desdobrando-se em domínios superpostos, o domínio eminente do 

soberano pairando acima do domínio útil do senhor feudal. Ainda hoje, 

na enfiteuse, encontra-se uma forma de sobrevivência do dualismo 

dominical do medievalismo76. 

   

Outros autores, também enxergando o desdobramento da propriedade, 

atribuem o domínio útil ao servo, que sob a relação da lordland devia cultivar a terra e 
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entregar o produto do seu trabalho ao senhor feudal, e em troca ficava sob sua proteção e 

podia se socorrer da sua justiça77. O feudo era então a unidade de organização econômica 

mais importante da época, e afetava a organização jurídica vigente, tão fragmentada 

quanto os vários domínios existentes e que se sobrepunham uns aos outros. O poder 

político também era atrelado à propriedade, sendo o senhor feudal o poder de facto na 

região, lutando contra os inimigos do reino. A propriedade não era mais distribuída em 

presentes e banquetes pacificadores, e a escravidão foi substituída pela relação jurídica 

servo-senhor.  

O trabalho também não representava uma forma segura de aquisição da 

propriedade, porque a relação de lordship obrigava o camponês a trabalhar em uma 

determinada terra, sem poder abandoná-la, ainda que também não pudesse ser expulso78. 

A relação jurídica em torno propriedade era a ponta de lança de um 

conglomerado maior, no qual a força política e militar do senhor dependia dos grãos 

colhidos e dos corpos daqueles que lhe serviam, e eventualmente faziam parte dos 

exércitos levantados em tempos de guerra, não havendo dúvida entre as atividades 

atribuídas a cada classe: os senhores governavam e organizavam a economia e justiça 

locais, os servos trabalhavam, sem nunca atingir o status de senhores, sendo que esta 

lógica classista seria posteriormente colocada em xeque pela atividade comercial e o 

renascimento das cidades – o local dos burgueses79.  

Portanto, a propriedade da terra, meio de produção preponderante e do qual 

eram hauridas a maioria das riquezas, dado o comércio difícil e a de-urbanização do 

período medieval, era diretamente acessível ao homem comum, mas nunca pertenceria a 

ele. 

Esta foi a forma encontrada para a sobrevivência e segurança das 

comunidades, acossadas pela violência generalizada e a falta de um poder central que 

mediasse as relações entre os príncipes, envolvidos em guerras cada vez mais sangrentas, 

diante dos avanços da metalurgia e, posteriormente, a pólvora. À violência se somavam 
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os fantasmas da peste e da fome, que ressurgiam de tempos em tempos, levando as 

populações ao desespero e até mesmo ao canibalismo80. 

Este quadro sociopolítico poderia induzir à noção que a propriedade, 

dividida fisicamente e juridicamente, se prestaria apenas à reafirmação dos poderes 

locais, envolvidos em disputas que não dizem respeito às classes mais baixas.  

Nesta evolução da definição de propriedade é devido ainda ressaltar o 

papel do pensamento cristão para além das disputas jurídicas do Papa, corroborando a 

noção que o Direito, enquanto cultura e experiência, acabou absorvendo grande influência 

do cristianismo católico, sem que isso signifique tomar uma postura religiosa perante os 

institutos legais81. 

Seguindo nesta visão, temos o pensamento de São Tomás de Aquino, no 

qual se encontra a ideia do bem comum, base que influenciaria os textos da doutrina social 

da Igreja, a ser discutida adiante.  

O pensamento de São Tomás de Aquino é “profundamente ligado ao de 

Aristóteles”82, porque “conhece Aristóteles bem e o compreende perfeitamente, o que não 

se pode dizer de nenhum filósofo católico anterior”83 abrangendo diversos tópicos 

relacionados à experiência humana e religiosa. Sua racionalidade e qualidade 

argumentativa o torna uma das principais referências do pensamento medieval, junto de 

Santo Agostinho, seu predecessor, sendo conhecido pela sua concepção jurídica 

escalonada, “que vai da lei eterna à lei humana, passando pela mediação da lei natural”84. 

Além das formas de justiça comutativa, baseada em trocas equivalentes, e 

que regula o que é devido nas trocas entre indivíduos; e distributiva, focada na garantia 

do tratamento desigual aos desiguais e reguladora da distribuição dos bens sociais aos 

partícipes, o Doctor Angelicus questiona o que é devido pelo particular à sociedade que 

o circunda. Quais são os deveres do cidadão com o Estado? Onde ele se insere no tecido 

social? São estas as perguntas que a justiça social de São Tomás procura esclarecer, pois, 

o problema da justiça, para o aquinate, é uma questão de bilateralidade85, de forma que 
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se reconhece no trabalho do autor santo a consolidação dos ensinamentos de Jesus Cristo 

na forma jurídica, trazendo para o Direito a mensagem de fraternidade universal86. 

Dentro da concepção jurídica em escala que se mencionou acima, estas 

obrigações do indivíduo para com a sociedade são impostas pela lei dos homens, mas sem 

que elas possam ultrapassar os limites da lei natural87.  

Esta justiça social ou legal influencia os pensamentos jurídicos futuros, e 

até mesmo a teoria da função social, porque reconhece na justiça um aspecto objetivo, 

não apenas uma virtude exercitável pelo homem justo, sendo uma exigência a ser 

requerida de todos que pretendem viver em sociedade.  

Tal contribuição ao pensamento jurídico é mais uma peça na construção 

da “consciência histórica que, sob influência cristã, construiu o espírito objetivo da 

fraternidade universal”88. 

Ainda, da variedade de temas jurídicos abordados pelo autor, temos a 

discussão sobre a propriedade e os seus efeitos, conforme a questão 66 da segunda parte 

do segundo livro da Suma Teológica. 

Nesta questão, denominada “Do Furto e do Roubo”, o frei Dominicano 

parte da discussão destes pecados para elaborar uma exposição sobre a legitimidade da 

possessão dos bens exteriores pelos seres humanos, e a extensão deste direito de 

propriedade, para então discutir os pecados em questão. 

 Tratando do tema da possessão dos bens exteriores pelos seres humanos, 

São Tomás começa afirmando que as coisas em geral, considerando a sua natureza, se 

sujeitam à vontade divina, mas se considerarmos o seu uso, se destinam à locupletação 

do homem, porque ele, sendo perfeito, faz jus à utilização das demais coisas, imperfeitas. 

Admite-se que a natureza foi criada por Deus para o sustento corporal do homem. Mas a 

detenção dos bens não dá qualquer indício de como ela será organizada, ou se a lei natural 

prefere alguma forma à outra. 

 Tratando deste problema, o Doutor Angélico passa a refutar as teses que 

pretendem reconhecer apenas a propriedade comum de todos os bens. Para tanto, é tecido 

o primeiro argumento, que se divide em dois pontos: i) se os bens exteriores podem ser 

possuídos, ao homem cabe o poder de gestão e disposição deles; ii) a gestão é melhor 
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exercida quando cada um busca o próprio interesse, pois a natureza humana induz à noção 

que as pessoas são mais solícitas sobre o que lhes é próprio, havendo a promoção da paz 

quando cada está contente com o que é seu (reforçando a função de substituição dos 

conflitos físicos da propriedade genericamente considerada).  

 É interessante destacar que o argumento da promoção individual de 

interesses pode ser encontrado na doutrina jurídica e econômica moderna, hodiernamente 

denominado como “a tragédia da propriedade comum”.  

 De forma resumida, esta tragédia relata os casos em que algum recurso é 

utilizado de forma comum, como uma região de pasto, é explorado continuamente, sem 

que tenha algum dono ou regulamentação do seu acesso. O uso contínuo, sem 

manutenção, causa o exaurimento deste recurso, prejudicando todos os usuários89. 

 Continuando a sua defesa da propriedade, São Tomás lembra que se é 

possível deduzir o direito de propriedade comum do Direito Natural, o direito à 

propriedade privada, um direito positivo, não é contra este Direito Natural, mas sim um 

desdobramento dele advindo da inteligência humana. 

 Por fim, e sendo este o ponto mais pungente da justiça social de São 

Tomás, o autor arremata afirmando que a propriedade de uns não pode ser motivo para a 

privação dos demais, sendo dever dos ricos repartir a sua fartura: 

Que aquella persona que, habiendo llegado la primera a un espectáculo, 

facilitase la entrada a otros, no obraría ilícitamente, pero sí obraría con 

ilicitud si se la impidiera a los demás. Igualmente no actúa ilícitamente 

el rico si, habiéndose apoderado el primero de la cosa que era común 

en el comienzo, la reparte con otros; mas peca si priva indistintamente 

del uso de ellas a los demás90. 

 

Não se ignora que o humanismo cristão, o qual propõe uma igualdade entre 

os homens, tenha gerado fundamentalismos inaceitáveis, como observa-se nos três 

séculos de Inquisição91. Mas igualmente não se subestima a força dos argumentos, que 

em suma trazem que nenhuma divisão dos bens pode prevalecer sobre as necessidades 
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associadas com a miséria92, algo que é sempre retomado nas discussões sobre a 

legitimação da propriedade. 

Após São Tomás de Aquino, avançamos para a virada Iluminista, 

utilizando como marco o manifesto de Giovanni Pico Della Mirandola, nascido 1463, em 

Florença, Itália, cerca de 200 anos depois da morte do último autor tratado. Sua obra mais 

famosa é o “Discurso sobre a dignidade do homem”, tida como “verdadeiro elo entre 

filosofia medieval e filosofia moderna”93. 

Giovanni Pico disserta sobre o valor do homem apoiado na filosofia antiga 

e medieval, inclusive citando autores árabes e hebreus, buscando convencer o interlocutor 

– os eruditos convocados por Pico para um debate público em Roma – que o homem foi 

emancipado pelo Criador, pronto e capaz de usar a razão para criar sua própria história. 

Trata-se de um antropocentrismo religioso, que reconhece na divindade 

cristã a fagulha inicial da vida, mas que também permite que o homem se construa usando 

sua própria razão, ou ainda, como coloca o próprio autor: “¡Oh suma libertad de Dios 

padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que 

desee, ser lo que quiera!”94. 

 Esta liberdade calcada em um desígnio divino, e confirmada pelas diversas 

doutrinas místicas citadas por Pico, não é uma simples liberdade de escolha – esta já 

abordada pelas filosofias que o antecederam – mas um poder-dever de se construir. O 

homem é condenado a definir sua essência, algo que é retomado pelos filósofos 

existencialistas séculos mais tarde. 

 Eis que temos o valor da obra de Giovanni Pico. Enquanto Tomás de 

Aquino já havia indicado que o homem era detentor de uma dignidade especial por ser 

dotado da racionalidade não encontrada nos animais e plantas, o “Discurso sobre a 

dignidade do homem” coloca o ser humano como agente construtor de si e da realidade 

que o cerca95.  
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 É a partir destas colocações que reafirmamos a influência do cristianismo 

na construção do Direito Ocidental, porque “pioneiramente garantiu a cada pessoa o valor 

da vida a dignidade, abrangendo todo o gênero humano”96. 

 Sendo o homem construtor do mundo, cabe a ele erigir a sociedade e 

também a relação de propriedade que nela se desenvolverá. Entram em cena os 

“contratualistas”, filósofos que apresentam propostas diversas, mas todas fundadas na 

ideia do contrato social, que “definindo a sociedade como o produto de uma convenção 

entre os homens, marca o nascimento da reflexão política moderna (século XVIII)”97. 

 O contrato social ganhou este nome na obra de Jean-Jacques Rousseau, 

justamente denominada “Do contrato social ou princípios do direito político”, apesar de 

encontrarmos autores anteriores ao genebrino que trabalhavam sob premissas similares e 

utilizando expressões parecidas, como é o caso de Hugo Grócio e, mais notadamente, 

Thomas Hobbes, ambos mais de 100 anos distantes do livro editado em 1762. 

 Sem prejuízo da obra de outros autores que tenham trabalhado sobre o 

tema, a exposição focará nas diferenças e comparações de Thomas Hobbes e Jean-Jacques 

Rousseau, tratando-se de Locke separadamente, dada a sua importância na escola de 

Direito Econômico da Pontifícia Universidade Católica. 

 Thomas Hobbes, filósofo inglês contemporâneo de Francis Bacon e 

Galileu, foi profundamente influenciado pela ciência de sua época, podendo ser 

considerado um materialista de tendências empiristas. A obra de Hobbes foi 

profundamente marcada pela Guerra Civil Inglesa iniciada quando o autor tinha 64 anos, 

e que ajuda a explicar porque as suas obras mais conhecidas foram escritas após se tornar 

sexagenário.  

 O pensamento político da época já questionava o poder divino dos reis, 

cuja manutenção no poder era calcada no perigo à danação eterna dos súditos que 

questionassem o pesado jugo monárquico.  

 Hobbes, um ateu (mas que dado o momento histórico que vivia, não se 

abria quanto ao assunto), também questionava o poder inquestionável da realeza, mas se 

preocupava com o caos e violência latentes nas teorias contratualistas que não levassem 
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em conta uma medida de estabilidade política, visando coibir cenas terríveis como a 

degola do Rei Carlos I, uma cena que Hobbes teve conhecimento de primeira mão. 

 É assim que no campo da filosofia política, sua obra mais influente foi 

“Leviathan” de 1661, que conjugava o contratualismo com um respeito profundo ao 

Estado constituído.  

 Na visão de Hobbes, o “estado de natureza”, um período anterior à 

instituição do pacto social e tema recorrente nos outros autores tratados, é marcado pela 

violência entre as pessoas, que sem freios impostos por um Estado, rapinam umas às 

outras, gerando a célebre expressão “o homem é o lobo do homem”98. Este estado de 

natureza seria bastante similar à violência extrema da Guerra Civil Inglesa, mas com a 

(falta de) tecnologia característica de um estado humano primordial. 

 Para regular esta situação, as partes interessadas pactuam entre si e 

concedem todos seus direitos a um soberano, responsável por garantir que a violência 

entre as pessoas cesse, e detentor do poder de ditar as leis que vigorarão para regular o 

direito de propriedade, que é totalmente derivado da criação da legislação positiva sobre 

o tema.  

 Assim, o direito de propriedade hobbesiano existe somente nos limites 

expostos pelo soberano, o “homem artificial, ao qual chamamos Estado”99. Com base na 

afirmação do direito de propriedade como um direito positivado pelo estado, não é 

descabido identificar o autor como um antecessor do positivismo, pois, “para Hobbes as 

leis naturais são aquelas que, no estado da natureza, ainda não têm vigência e, no estado 

civil, deixaram de viger”100.  

 O autor não chega a afirmar que até a própria vida do súdito está sujeita ao 

Estado, o que seria incongruente diante de um poder instituído para proteger a própria 

vida: 

Caso o soberano ordenar a alguém, portanto – mesmo que justamente - 

condenado, que se mate, se fira ou se mutile a si mesmo, ou que não 

resista aos que o atacarem, ou que se abstenha de usar os alimentos, o 

ar, os medicamentos, ou qualquer outra coisa sem a qual não poderá 

viver, esse alguém tem a liberdade de desobedecer101. 
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 Uma circunscrição mínima do direito de propriedade permanece em 

Hobbes, a despeito da ampla regulamentação possível pelo Estado, um fato replicado até 

pela legislação soviética de cunho Marxista-Leninista, que preserva as economias e 

proventos do trabalho dos cidadãos, objetos de uso pessoal e empresas particulares de 

pequena escala102. 

 A teoria política de Hobbes, bem como seus apontamentos sobre a 

propriedade, é um escrito lúgubre, que oferece pouco no sentido de promover a liberdade, 

sendo esta última deixada em favor da segurança. Inclui-se nesta liberdade a de possuir 

bens, sendo que “o Estado é investido de poder para reconhecer e disciplinar todos os 

direitos e relações intersubjetivas patrimoniais dos homens”103. Isso acontece porque 

Hobbes, também atribuindo certos direitos naturais à humanidade, vislumbra na criação 

do Leviatã o momento no qual todos estes direitos são entregues em troca da segurança. 

 Ao mesmo tempo que a teoria hobbesiana solapa a liberdade, ela serve de 

constante alerta para as revoluções e revolucionários, que após iniciarem seus intentos, 

caem de forma precipitada em momentos de violência extrema. A história, repleta de 

momentos neste sentido, constantemente leva o estudioso a revisitar o Leviatã 

hobbesiano. 

 Contrastando com Hobbes, temos Jean-Jacques Rousseau, que diverge de 

Hobbes por agregar a dimensão dos sentimentos ao racionalismo filosófico de sua época, 

ao reconhecer que “para além da razão, o homem é um ser sensitivo”104. Nascido em 

Genebra, se muda ainda jovem para a França, onde foi exposto à opulência da Cidade-

Luz, em oposição à sua cidade-natal, que cultivava os valores da moderação e 

temperança.  

 Também foi em Paris que, atendendo a uma pergunta105 formulada pela 

Academia de Dijon e veiculada no Jornal “Mercure de France”, Jean-Jacques escreveu 

em 1750 o “Discurso sobre as ciências e as artes”, e em 1755, sobre o mesmo tema, 

“Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, levando-

o à polêmica com Voltaire. Após a publicação do “Contrato Social” em 1762, ele teria de 

exilar-se na Suíça e depois na Inglaterra, para finalmente retornar à França e falecer. 
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 Neste ponto já temos um dos principais pontos que diferencia a teoria de 

Rousseau dos demais autores: um estado de natureza que não é marcado pela violência 

incontrolada entre os homens. Para chegar nesta conclusão o autor desenvolve um 

trabalho hipotético, de especulação racional, que não deve ser confundido com  

uma busca de acontecimentos ou fatos, que, se se somassem, 

resultariam na formação da histórica da humanidade desde seus 

primórdios; se assim fosse, seu trabalho seria puramente histórico 

dedutivo106. 

 

Para Rousseau, o homem no estado de natureza, distante do consumismo 

e intrigas sociais, era voltado para a contemplação, o amor à família e o respeito à 

natureza. O estado de natureza é marcado pela grandeza moral, a piedade e a empatia pelo 

sofrimento dos demais. Rousseau afirma que a evolução da sociedade despertou na 

sociedade uma forma degenerada de “amour propre”, um amor-próprio artificial, centrado 

no orgulho, inveja e vaidade. 

 Esta forma destrutiva de amor-próprio teria nascido no convívio nas 

cidades, onde o valor da vida seria constantemente colocado em comparação com as 

condições dos vizinhos, afastando a busca das vontades pessoais verdadeiras, em troca de 

uma competição comparativa por status e dinheiro. 

 Também é de Rousseau o termo “bom selvagem”, utilizado para descrever 

a inocência e a moral dos ancestrais da humanidade, e bastante influenciado pelo contato 

que a sociedade europeia travava com os nativos norte-americanos durante o Iluminismo. 

 Como modelo do “homem selvagem”, os índios norte-americanos eram 

tidos como materialmente simples, mas de grande profundidade psicológica. Suas 

comunidades tinha todas as características desejadas: pequenas, igualitárias, religiosas, 

alegres e, ao mesmo tempo, valorosas no combate. A influência negativa dos Europeus 

era conhecida, com o alcoolismo, suicídios e cobiça assolando as comunidades que 

anteriormente eram felizes, arruinando-as. 

 O contrato social na obra de Rousseau também é construído com 

meticulosidade. Em 1743, quando ocupava o cargo de secretário do embaixador de 

Veneza, o autor estudou diversos teóricos em voga no seu tempo, como Grócio e 

Pufendorf.  

 Dos autores por ele estudados, podemos ver em Hugo Grócio a ideia de 

homens livres e iguais no estado de natureza, que estabelecem entre si um contrato por 
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duas formas distintas: o direito de conquista ou a alienação voluntária da liberdade, sendo 

que o contrato estabelecido pela força pode adquirir vigência se houver uma ratificação 

popular. Pufendorf, por sua vez, traz uma diferenciação entre os pactos possíveis aos 

homens: um pacto de associação, que permite a manutenção da sociedade após a queda 

do governo, e um pacto de submissão, onde o poder é confiado a um soberano. 

 Por todas estas influências, encontra-se em Rousseau uma originalidade 

que permitiu o perpetuamento das suas ideias: 

Rousseau é um contratualista bastante sui generis. Diferentemente de 

Locke e dos demais iluministas que baseiam suas teorias dos direitos 

naturais na razão humana, Rousseau prefere basear os direitos naturais 

nos sentimentos e nas aflições humanas. Ele privilegia os sentimentos 

em detrimento da razão.107  

 Nesta senda, pode-se entender o contrato social rousseaniano108 como: 

um pacto, ou seja, uma deliberação conjunta no sentido da formação da 

sociedade civil e do Estado. Trata-se de um acordo que constrói um 

sentido de justiça que lhe é próprio; a justiça está no pacto, na 

deliberação conjunta, na utilidade que surge do pacto. Trata-se de um 

verdadeiro escambo: liberdade natural x utilidade comum109.  

 Este pacto traz grande reciprocidade, e deve ser útil e equitativo entre os 

contratantes, vinculando inclusive o soberano. Da vontade geral (que não se confunde 

com a somatória das vontades individuais, porque visa o bem-estar de todos, e não a 

somatória dos interesses particulares) temos o desprendimento das regras divinas como 

fundamento da ordem social.  

 Trata-se de uma crítica direta ao absolutismo incontestável, de forma que 

“quando do ato de pactuar, cada pessoa se dá a todos e a ninguém ao mesmo tempo (...) 

A liberdade continua íntegra após a adesão ao pacto, agora com a garantia de um Estado 

que a reforce”110. 

 Contemporâneo de Rousseau, mas posterior aos demais e sem ser 

comumente elencado entre os teóricos do contrato social, temos a obra de David Hume, 

                                                 
107 CASTANHATO, Camila. Liberdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 160. 
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110 Idem, ibidem. p. 245. 
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no qual podemos, de certa forma, encontrar ecos das ideias de Thomas Hobbes111, porque 

Hume também vê o direito de propriedade como uma convenção artificial, apta para 

regular o problema dos conflitos advindos da escassez de recursos.  

 A diferenciação em Hume é a negação da existência de um pacto formal 

sobre os direitos de propriedade (não se incluindo, portanto, sob a alcunha de 

“contratualista”), mas sim o reconhecimento conveniente que a coordenação entre 

particulares é mais proveitosa do que o conflito e a insegurança.  

 Tal convenção não tem compromissos morais e tampouco implica numa 

distribuição igualitária de bens, surgindo ao longo do tempo e não instantaneamente, 

trazendo uma descrição mais realista de como estes direitos são formados, ainda que em 

Hume a propriedade, nas suas formas mais simples, também não dependa do Estado para 

existir112. 

 Menos explorado que os outros autores citados, a influência de Immanuel 

Kant na conformação do direito de propriedade advém de conceituações mais abstratas, 

mas que também aceitam a apropriação privada de bens. Partindo do chamado 

“imperativo categórico”113, temos que para uma pessoa passar a ser proprietária de um 

dado objeto, ela deve, através de suas ações e comunicação, buscar a ratificação do seu 

título de proprietário pelas demais pessoas, entrando, desta forma, em um acordo que vise 

estabelecer a titularidade dos bens com base no que for mais justo para todos os 

envolvidos114. 

 As teorias contratualistas podem ser consideradas como o estofo filosófico 

das grandes revoluções que ocorreriam no Séc. XVIII. As intenções dos autores, ainda 

que benéficas, não são isentas de críticas, diante dos resultados violentos ocorridos à 

época, como o chamado período do Terror na Revolução Francesa: 

A França, segundo Burke, pagou caro, instituindo um regime de 

usurpação e destruição. A democracia francesa, para ele, não passaria 
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de uma malévola oligarquia, uma forma degenerada e corrupta de 

organização política (...) Os revolucionários franceses são culpados, em 

sua opinião, por terem seguido Rousseau, e não Montesquieu115. 

 De qualquer forma, com teorias que previam um deslocamento do centro 

de poder para o povo, cuja organização poderia se dar após um contrato social ou em 

decorrência de sangrenta revolução, é que as modernas constituições e a estrutura jurídica 

tal como a conhecemos pode surgir.  

 Estando todos os cidadãos envolvidos na construção do Estado, que não 

mais é dádiva divina outorgada pelo monarca, a legalidade da propriedade privada 

desponta como o patamar sobre o qual a ação política e social é possível. 

 A história das teorias filosóficas que tratam da questão da propriedade 

ilustra apenas uma parte da evolução ocorrida na relação das pessoas com a propriedade. 

Ao lado dos trabalhos acima citados, nesta mesma época, a escola fisiocrata francesa, 

bastante influenciada pelos escritos de Anne-Robert-Jacques Turgot e François Quesnay, 

suplantaria de vez o empiricismo do mercantilismo, para estudar cientificamente as 

relações econômicas.  

 No âmbito desta escola, os autores reconheceriam uma “ordem natural” no 

mercado, intangíveis ao mercado, bem como valorizariam o trabalho, mormente o 

trabalho agrícola, como o verdadeiro gerador de riquezas116. Sem grandes dificuldades 

pode-se observar como ideais de organização política espontânea entre os cidadãos 

influenciaram teorias que exaltavam a produção popular como o motor econômico 

nacional. 

 No Reino Unido, tem-se a edição do livro “Uma Investigação sobre a 

Natureza e as Causas da Riqueza das Nações”, do escocês Adam Smith, e também o 

clássico “Princípios de Economia Política e Tributação”, de David Ricardo, que 

estabeleceriam princípios de Economia clássica discutidos até os dias de hoje.  

 Estes economistas também proporiam a preponderância do livre mercado, 

em conjunto com a ideia que “os países deveriam se especializar (produzir e exportar) 

naquilo que sabem ‘fazer melhor’”117. Com isso, a Inglaterra se engajaria no comércio 

internacional com particular voracidade, exportando produtos têxteis manufaturados em 
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máquinas modernas, utilizando-se de tecnologias muito superiores à produção semi-

artesanal dos concorrentes europeus. 

 No âmbito socioeconômico, este período é historicamente situado no 

início da Primeira Revolução Industrial, onde  

a produção passa a ser em massa, gerando lucro e acúmulo de capitais, 

assumindo a burguesia o controle econômico e político, havendo 

mudanças de domínio de poder pelo capital, prevalecendo sobre os 

tradicionais critérios da aristocracia (dos integrantes de camadas sociais 

com grande poder político e econômico dada sua condição privilegiada 

pelo nascimento e não pelo acúmulo de capital).118 

 Diante desta invenções e fluxos comerciais, o Direito também se alteraria. 

As mudanças constitucionais iniciadas na Revolução Francesa permitiriam a criação do 

opus magnum dos movimentos de codificação jurídica do Séc. XVIII, o Código Civil 

Napoleônico de 1804. 

 O Código francês seria o golpe jurídico que feriria de morte as bases legais 

feudalismo, extinguindo as formas de propriedade que caracterizavam este regime, como 

o fideicomisso e a enfiteuse, revolucionando o regime da propriedade com ampla 

regulamentação ao dedicar dois terços do seu conteúdo às normas que instituiriam um 

regime de propriedade liberal e individualista119. 

 Por ser apresentado como uma coleção racional de leis, e alinhado às 

teorias econômicas de sua época, o Código de Napoleão acabaria por influenciar diversas 

outras codificações civis e comerciais120, especialmente na América Latina, mesmo que 

os países desta região ainda não tivessem experimentado o desenvolvimento econômico 

europeu.  

 A legislação francesa não estaria isenta dos ataques de seus críticos, como 

Pierre Joseph-Proudhon, que afirmava categoricamente a impossibilidade de se terem 

direitos de propriedade de qualquer espécie121, ressaltando a alienação dos trabalhadores 

em uma época que o direito de propriedade era tido como absoluto. Para Proudhon, toda 
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propriedade é uma forma de roubo, e a produção deveria ser organizada em pequenos 

grupos associativos e de apoio mútuo.122 

 Após o Código Civil de 1804, a racionalidade burguesa, que não era mais 

revolucionária ao buscar firmar as vitórias da legislação que lhe favorecia, consolidava o 

método de trabalho exclusivamente jurídico a partir de meados do Séc. XIX.  

 Nesta senda surge a escola histórica de Friedrich Carl von Savigny, que 

abriria espaço para teorias positivistas posteriores, voltadas para a valorização da lógica 

formal e a valorização do trabalho interpretativo do jurista, como é o caso da 

“Jurisprudência dos Conceitos (Begriffsjurisprudenz)”123.  

 Consolidada a segurança do direito de propriedade, caberiam aos demais 

campos jurídicos se desenvolver para atender formas mais complexas de organização 

econômica. Do limiar do Direito societário vieram várias reformas legislativas ocorridas 

na Inglaterra a partir de 1844 e na Alemanha a partir de 1892, que consagrariam a 

separação patrimonial entre empresa e sócios124, permitindo que a propriedade fosse 

empregada em empreendimentos industriais avançados. 

 O edifício jurídico ocidental seria ainda questionado a partir das ideias de 

Hegel e Marx, efetivamente postas à prova pelos movimentos comunistas na Europa e 

Ásia e pela Revolução Russa.  

 O pensamento marxista apresenta peculiaridades sobre o direito de 

propriedade, fundadas na teoria do materialismo histórico. Segundo este conjunto de 

ideias, as formas de reprodução econômica condicionam os processos sociopolíticos, e 

quando os meios desta reprodução econômica são detidos pelos particulares, temos a 

cooptação do estado para manutenção das classes sociais superiores no poder.  

 Este controle do Estado, que não pode ser eliminado sob pena de fazer ruir 

a sociedade, também aparece na teoria de Lorenz von Stein, para quem o Estado e a 

sociedade encontram-se em conflito, pois ele deve evitar a existência de uma classe de 

trabalhadores subalterna, enquanto a sociedade burguesa busca justamente a dominação 
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da máquina estatal para se manter no poder, e uma das formas para isso é o controle dos 

institutos jurídicos, como a propriedade125. 

 A revolução comunista busca trazer a superação da propriedade privada, 

buscando “aniquilar tudo o que não é suscetível de ser possuído por todos como 

propriedade privada”126. O Estado Comunista arroga para si a planificação da economia, 

detendo todos os meios de produção, e relegando ao particular somente a pequena 

propriedade, visando superar a luta de classes.  

 A descrição crítica desta luta pode ser traçada à obra de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, que antecedeu Karl Marx, e identifica na repartição injusta dos bens na 

economia uma forma de alienação do trabalhador, que deixa de participar da sociedade, 

sendo papel do Estado “agir para garantir a liberdade dos cidadãos, mesmo contrariando 

o direito de propriedade”127. Para os teóricos aderentes à estas teorias, o Estado hegeliano 

é libertador, e cumpre seu papel quando emancipa as camadas mais baixas da sociedade 

da força escravizadora da economia. 

 Novamente, retomando a conjugação da cronologia histórica com as ideias 

de cada tempo, a maior crítica ao modo de produção comunista e às formas de governo 

que se fundamentam nas ideias acima é o desmoronamento do bloco soviético, e as 

grandes mudanças promovidas na economia chinesa:  

Em 1989, a Hungria abre sua fronteira com a Áustria e fogem do regime 

comunista centenas de alemães orientais; em 9 de novembro de 1989, a 

Alemanha Oriental autoriza a travessia para o Ocidente; cai o Muro de 

Berlim e, com ele, a cortina de ferro. Depois de quarenta e cinco anos, 

em 3 de outubro de 1990, a Alemanha e reunificada. Finalmente, em 

dezembro de 1991, sob liderança de Mikhail Gorbachev, a União 

Soviética é dissolvida, decretando a morte do socialismo como doutrina 

mundial, ao mesmo tempo em que as ex-nações comunistas – com 

destaque para a China pelo reconhecimento jurídico da propriedade 

privada – passaram a inserir-se no capitalismo global, em que pesem as 

sérias restrições que mantiveram sobre as liberdades políticas128  

 Mesmo diante dos fatos econômicos, não se ignora que os motivos para o 

fim da União Soviética sejam complexos, e talvez não possam ser todos atribuídos à 

ineficiência do sistema soviético de produção. Tampouco pode-se dizer que a vida de 

                                                 
125 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e constituição: para uma crítica do constitucionalismo. 2ª 

edição. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 203. 
126 FACHIN, Luiz Edson. Conceituação do Direito de Propriedade. In: PIOVEZAN, Flávia. GARCIA, 

Maria. (Orgs.) Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos. vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. p. 820. 
127 Idem, ibidem. p. 195. 
128 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 65. 



48 

 

todos os cidadãos melhorou sob os regimes capitalistas (falhos) aos quais as ex-repúblicas 

soviéticas foram sujeitas.  

 O que não se questiona é o fim o socialismo real, impulsionado pela 

“incapacidade do país de acompanhar a revolução tecnológica contemporânea, 

especialmente na área da informática, a ausência de práticas democráticas e a frustração 

das expectativas de progresso material da população.”129 

 A partir da dissolução da União Soviética em 1991 temos claramente que 

os regimes socialistas foram vencidos no embate da Guerra Fria, e que a história passa a 

se desenrolar sem antítese à tese do capitalismo, com as vantagens e desvantagens que 

daí podem surgir.  

 O capitalismo em estágio avançado, constantemente questionado pelas 

linhas críticas do pensamento teórico, se mantém firme enquanto alternativa econômica 

e política, sem abrir espaço para o crescimento de outras experiências e modos de 

produção. Tem-se também o amplo desenvolvimento de uma ciência econômica a partir 

do Séc. XIX, dedicada ao estudo das relações produtivas e as escolhas sobre a distribuição 

e emprego de bens e capitais, que arraiga para si, mediante método próprio, campos de 

estudo que eram tratados quase que exclusivamente pela filosofia política. 

 Com isso, questiona-se a pertinência de se travarem discussões filosóficas 

sobre a propriedade, e até mesmo se caberia à ciência jurídica se preocupar com a 

economia e seus institutos, ou se haveria de limitar-se ao estudo do Direito posto como 

parte da superestrutura erigida sobre as bases do modo de produção, que, como afirmam 

os marxistas, condiciona todas as outras instituições sociais. 

 Estas afirmações estão distantes da realidade, como se passará a 

demonstrar. 

 O fenômeno econômico, assim como o fenômeno jurídico, é caracterizado 

pela complexidade, dado o momento histórico que estas ciências se encontram. O atual 

período histórico é destacado pela indústria pós-moderna, cuja característica definidora é 

o modo de produção é dependente da circulação de dados, que vincula a criação de 

conhecimento, produtos e serviços ao processo cibernético de transmissão destas 

informações130. 
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130 GUERRA Fº, Willis Santiago. Immunological Theory of law. Inglaterra: Lambert Academic 

Publishing, 2014. p. 3. 
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 Também tem-se que, sem prejuízo das várias discussões sobre a natureza 

desta pós-modernidade, toma-se como certo que ela é caracterizada pela possibilidade de 

adotar-se múltiplas visões sobre um mesmo tema, retomando o problema dos conceitos 

essencialmente contestados de Walter Bryce Gallie, e a solução proposta pelo princípio 

da complementariedade de Böhr, de forma que a proposta metodológica no início deste 

capítulo retorna para justificar a conjunção entre os saberes econômicos e jurídicos na 

análise do tema da propriedade, mesmo em face de uma ciência Econômica avançada e 

dotada de método próprio. 

 Ainda, é deliberado que no fechamento deste capítulo, os últimos autores 

a serem tratados sejam Hegel, Kant e Marx. De fato, os autores trazidos representam 

grandes sistemas que até hoje reverberam no pensamento filosófico, como o neokantismo 

e o pós-marxismo, mas sofrem as alterações dialéticas nos trabalhos de autores modernos 

como P.F. Strawson e Jean-Luc Nancy, sendo conjugados com outras ideias e perspectivas 

na tentativa de se obter respostas abrangentes.   

 Também visando estabelecer um diálogo com autores do passado, mas 

agregando a eles novos enfoques, os estudos de Direito Econômico desenvolvidos na 

escola do Capitalismo Humanista da PUC-SP tfazem referência à autores de importância 

histórica na sua fundamentação filosófica, se destacando os papéis de John Locke e 

Jacques Maritain. 

 Como as ideias destes filósofos são fundamentais para a discussão dos 

Direitos Humanos no âmbito da Economia, passaremos a tratar das suas teorias de forma 

apartada dos demais autores. 

 

1.2 Liberdade e humanismo: Locke e Maritain 

 

 Filosoficamente, as ideias de Locke e Maritain norteiam os estudos da 

escola de Direito Econômico da PUC-SP, ao lado das questões jurídicas e econômicas 

que naturalmente são tratadas em estudos de Direito Econômico. 

 Ambos os autores trazem conceitos essenciais para a compreensão de 

estudos que revelam uma ordem econômica e jurídica na Constituição Brasileira, na qual 

reconhece-se que: 

(...) a disciplina jurídica do capitalismo adotada na Constituição 

Federal, não é o capitalismo liberal, nem o capitalismo que fundamenta 

a globalização econômica, mas sim, um capitalismo humanista, no 

sentido de reconhecer a supremacia dos direitos humanos sobre a ordem 
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jurídica nacional, numa perspectiva humanista do Direito 

Econômico.131 

 O primeiro autor a ser tratado é John Locke, tido como um dos ideólogos 

do liberalismo, e influenciado pelo empirismo de sua época. Da mesma forma de Hobbes, 

este autor também se viu às voltas com a Guerra Civil Inglesa, na qual o seu pai tomou 

parte como um comandante do exército do parlamento, enquanto o jovem estudava na 

escola de Westminster, situada em frente ao local da morte de Carlos I. 

 Por ser reconhecido como uma das principais personalidades imbricadas 

com o liberalismo, é preciso esclarecer brevemente o significado desta posição. Como 

coloca Norberto Bobbio:  

De modo geral, podemos chamar de liberal quem reconhece que o 

Estado não tem o direito de intervir nas coisas indiferentes, ou, se o tem, 

esse direito está sujeito a limites intransponíveis (...) Não-liberal é quem 

afirma que, depois da instituição do Estado, o indivíduo não tem mais 

qualquer direito sobre as coisas indiferentes, pois a razão fundamental 

da passagem do estado natural ao estado civil é a renúncia às 

disposições sobre as coisas indiferentes e a sua atribuição ao soberano, 

sem qualquer limite e, portanto, sem a sobrevivência dos direitos 

naturais.132 

 

 Estes limites intransponíveis podem ser identificados no Direito Natural, 

nos Direitos Humanos ou em outras formas do pensamento jurídico, mas sempre 

preservam algum aspecto da personalidade humana e da sua manifestação contra a 

intervenção do Estado e das pressões econômicas. 

 Em Locke, a questão dos limites está ligada à noção de estado de natureza 

particular à sua obra. Se para Hobbes o estado de natureza é um momento violento da 

história humana, sendo o seu contraponto a teoria otimista de Rousseau, pela qual este 

estado é caracterizado pela ampla liberdade e paz, em Locke temos uma posição 

balanceada, que não extingue o estado de natureza quando da passagem para o estado de 

direito: 

O significado da teoria de governo de Locke está justamente na 

demonstração de que o poder civil é a única forma não de instaurar o 

estado da natureza ideal, mas de permitir a sobrevivência das leis 

naturais, o qual é compatível com a natureza real do homem. O 

problema de Rousseau não será diferente, embora para ele o governo 

                                                 
131 ARRUDA JUNIOR, Antonio Carlos Matteis de. Capitalismo humanista & socialismo: o direito 

econômico e o respeito aos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 54. 
132 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 94-

95 
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civil seja não tanto a recuperação do estado de natureza, como um novo 

estado que reintegra a natureza humana corrompida pela civilização”133.  

 

 Outro ponto que liga Locke ao liberalismo é a sua visão da liberdade no 

estado de natureza, que é identificada primordialmente como uma liberdade negativa. Ela 

significa que as decisões do ser humano, visando garantir a sua preservação, cabem 

somente a ele, não cabendo uma ingerência externa134. 

  Esta liberdade negativa se transmuta em igualdade jurídica sob o estado 

de direito, porque um cidadão pode agir de acordo com a sua consciência, dentro dos 

limites da lei (natural e positivada)135.  

 Assim, ao lado da liberdade e igualdade, o autor encontra ainda outro 

direito natural, a propriedade, “um direito humano – liberdade negativa de todos os 

homens.”136 

 Não é demais dizer que uma das partes mais interessantes e originais da 

teoria lockeana é esta defesa da propriedade137, o objetivo primordial da instituição de um 

Estado que pode até aplicar a pena de morte.  

 Neste ponto, a contribuição original de Locke se observa quando 

comparada com aquelas de Thomas Hobbes e Samuel Pufendorf.  

 No primeiro, o direito de apropriação das coisas externas se limitava ao 

poder que podia ser exercido pelo próprio detentor, sem qualquer garantia contra a 

apropriação por terceiros. Somente no Estado, que instituía a propriedade privada, era a 

instância garantidora deste direito, e podia limita-lo conforme fosse conveniente para se 

preservar a vida, a verdadeira função estatal. 

 Para o segundo, a propriedade privada era fruto de uma convenção entre 

os homens, prévia à instituição do Estado. Esta teoria convencionalista138 também era 

                                                 
133 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 171-

172. 
134 LOCKE, John. Two Treatises of Government. Londres: Cambridge University Press, 1824. p. 205. 
135 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 180. 
136 ARRUDA JUNIOR, Antonio Carlos Matteis de. Capitalismo humanista & socialismo: o direito 

econômico e o respeito aos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 58. 
137 Confira-se: WALDRON, Jeremy. Property and Ownership. In: ZALTA, Edward N. The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition). Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/property/. Acessado em: 14 de janeiro de 2017. Em 

mesmo sentido: BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1997. p. 189. 
138 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 191. 
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caracterizada pela ideia que a legitimidade da propriedade privada era relacionada à 

primeira ocupação dos territórios139, que não atacaria o direito de um ocupante prévio140. 

 Para Locke, ambas as teorias acima eram incorretas e também 

inconvenientes do ponto de vista político, dado que ele militava junto dos políticos que 

procuravam uma racionalização para limitar as espoliações do poder real141. A 

propriedade lockeana era fruto do trabalho humano, que transferia sua dignidade 

intrínseca aos bens criados com seu esforço.  

 Admitir a teoria da primeira ocupação142 como fundamento seria aceitar a 

aquisição como a simples tomada de coisas sem donos, o que não se coaduna com a teoria 

jusnaturalista de um mundo criado por Deus para suprir as necessidades humanas, ou, 

como originalmente colocado pelo autor: “God, who hath given the world to men in 

common, hath also given them reason to make use of it to the best advantage of life, and 

convenience”.143 

 O trabalho era o processo pelo qual os bens eram alçados da propriedade 

comum e apropriados por quem efetuou o labor criativo, e tem o mérito por trás da 

apropriação144. Esta teoria influenciaria o pensamento econômico por séculos, sendo 

identificada como um dos fundamentos dos ideais revolucionários Norte-Americano e 

Francês, a teoria econômica do “laissez faire”145 e como o gérmen do capitalismo146. 

                                                 
139 WALDRON, Jeremy. Property and Ownership. In: ZALTA, Edward N. The Stanford Encyclopedia 

of Philosophy (Winter 2016 Edition). Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/property/. Acessado em: 14 de janeiro de 2017. 
140 “Para Samuel von Pufendorff (1632-1694) o fundamento da propriedade não estaria no fato isolado da 

ocupação, mas na convenção tácita, firmada pelos membros da sociedade, segundo a qual cada um deveria, 

em nome da paz social, respeitar as coisas adquiridas pelos demais. Contra esta teoria argumenta-se, 

casuisticamente: uma pessoa ocupa uma ilha deserta, passando a trata-la como seu domínio. Posteriormente, 

uma outra aporta ao local com igual pretensão. O primeiro ocupante não poderá fundamentar o seu direito 

em uma convenção tácita, pois à época da ocupação não havia habitantes na ilha” (NADER, Paulo. Curso 

de Direito Civil – Volume 4 – Direito das Coisas. 3º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 82) 
141 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 190. 
142 Maria Helena Diniz descreve as seguintes teorias como fundamento jurídico do domínio: i) a teoria da 

ocupação, criada por Grócio; ii) a teoria legal, despontada por Montesquieu, Bentham e Thomas Hobbes; 

iii) a teoria da especificação pelo trabalho, de Locke, Guyot e MacCuloch, e, por fim, iv) a teoria que 

fundamenta o domínio na natureza humana, que precisa de objetos para saciar suas necessidades básicas, 

físicas e morais. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – 4. Direito das Coisas. 27ª 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 141.) 
143 LOCKE, John. Two Treatises of Government. Londres: Cambridge University Press, 1824. p. 145. 
144 DUARTE, Juliana Ferreira Antunes. Teoria Jus-humanista Multidimensional do Trabalho sob a 

perspectiva do Capitalismo Humanista. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 36, 88-91. 
145 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 142-143. 
146 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 197. 
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 Como fecho ao problema da propriedade privada em Locke, o autor traz 

as alterações promovidas no mundo pela introdução da moeda metálica. Se a propriedade 

é advinda do trabalho, e sendo o desperdício de recursos naturais uma das mazelas a serem 

evitadas, a apropriação de bens estaria limitada pela extensão dos esforços pessoais 

daqueles que trabalham, bem como pelo perecimento natural dos frutos deste trabalho. 

 Mas se for possível a troca destes frutos por uma moeda, que não perecerá, 

o direito de propriedade é estendido para albergar a acumulação de capital, que se é 

legítima na medida em que não priva nenhum outro ser humano dos frutos do seu 

trabalho.  

 Além disso, sendo o próprio corpo a primeira propriedade do homem, ele 

pode alienar a sua força de trabalho a outrem por um salário, sendo a sua liberdade 

limitada apenas até o ponto definido pelos interessados, em um contrato particular.147  

 Como relatado acima, a ampla exploração das consequências de uma teoria 

robusta sobre a propriedade privada é uma das contribuições mais duradouras atribuídas 

ao filósofo inglês.  

 O ineditismo está no reconhecimento de “um plano econômico das 

relações humanas, distinto do plano político”148, e que permitirá autores como Adam 

Smith pensarem em uma ordenação natural da concorrência e na valorização do trabalho 

(próprio e de empregados) como motor primordial da acumulação de bens. O contraponto 

se dá na crítica à igualdade entre contratantes, apenas formal, que oculta desigualdades 

reais advindas de economias que olvidaram das classes trabalhadoras149. 

 Com isso, pode-se entender que o governo limitado pelas liberdades 

naturais representa a necessidade de uma ordem jurídica que assegure a defesa dos 

direitos inerentes ao homem, mas visando compatibilizar as tensões entre a liberdade 

individual e a existência digna do corpo social, que deve se auxiliar fraternalmente.150 

 Esta mesma ordem jurídica é aquela que veicula o direito de propriedade, 

porque: 

A ordem, que pressupõe disposição das coisas conforme um critério de 

racionalidade, em vista da conexão que existe entre propriedade e 

pessoalidade, requer uma imputação civil do domínio de bens. A 

                                                 
147 LOCKE, John. Two Treatises of Government. Londres: Cambridge University Press, 1824. p. 178. 
148 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. p. 205, 

destaques do original. 
149 MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008. p. 35. 
150 ARRUDA JUNIOR, Antonio Carlos Matteis de. Capitalismo humanista & socialismo: o direito 

econômico e o respeito aos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 59. 
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propriedade coletiva absoluta é impossível em sistemas que preservem 

a dignidade da pessoa humana.151 

 

 Complementando os fundamentos da liberdade que encontramos em 

Locke, tem-se o humanismo integral de Jacques Maritain. 

 Este filósofo francês iniciou seus estudos sob Henri Bergson, tendo se 

convertido ao catolicismo sob a influência de Léon Bloy152, após quase ter se suicidado 

em decorrência de uma crise existencial.  

 Após a conversão, viria a ser um dos mais influentes pensadores no 

período entre guerras, tendo trabalhado ativamente no chamado “Comitê sobre as Bases 

Teóricas dos Direitos Humanos”, militando em prol de fundamentos filosóficos que 

dessem sustentação à universalidade dos direitos humanos previstos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos153, cuja redação ainda estava sob debate. 

  Ainda que Maritain seja expressamente cristão, sua concepção de Estado 

e Direito não depende da conversão religiosa, sendo mais importante a instauração de 

uma sociedade verdadeiramente fraterna154, independente do credo pessoal155. Como 

adverte o autor quando discute a “ação católica e a ação política”, a proposta do 

humanismo é para todos: 

(...) se nos dirigimos naturalmente aos cristãos, pois somos cristãos, não 

é aos cristãos somente que nos dirigimos nem aos cristãos enquanto 

cristãos; porem aos cristãos e aos não-cristãos que, na ordem da 

filosofia da cultura e da sociedade, teem, como fundadas em razão, as 

concepções que agrupamos aqui sob nome de humanismo integral.156 

 

  Esta fraternidade é importante por reforçar a compatibilização da liberdade 

individual com as necessidades do corpo social, porque o homem, essencialmente social, 

acaba por instaurar ordens jurídicas, mas não pode ver a sua essência obliterada pelo 

grupo, dado que possui uma dignidade intrínseca. Veja-se: 

O direito existe onde quer que haja sociedade, a qual nasce do simples 

fato de existirem seres humanos diante de outros seres humanos, 

interferindo nas relações interpessoais. Evidentemente deve ser 

                                                 
151 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 162. 
152 JAPIASSÚ, Hilton. MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1990. p. 161. 
153 GLENDON, Mary Ann. Knowing the Universal Declaration of Human Rights. Notre Dame Law 

Review, v. 73, n. 5, p. 1153, 1999. p. 1.156 
154 ARRUDA JUNIOR, Antonio Carlos Matteis de. Capitalismo humanista & socialismo: o direito 

econômico e o respeito aos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 57. 
155 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 100-101 
156 MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral. Uma visão nova da ordem cristã. Trad. Afrânio 

Coutinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945. p. 259. Destaques do original. 
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considerado o fato de que o ser humano vive em sociedade, nela se 

integra, com ela coopera e dela se beneficia. Por isso, então, os direitos 

fundamentais, propriamente ditos, dizem respeito à pessoa humana que 

tem uma dignidade.157 

 

  Para além da fraternidade política e jurídica, o filósofo também se 

preocupa com aspectos econômicos da emancipação do homem. Analisando o pós-guerra 

nos Estados Unidos da América, Maritain ficaria entusiasmado com o estreitamento do 

abismo da desigualdade proporcionado pelo New Deal, que haveria proporcionado 

direitos sociais e crescimento econômico nos EUA, chamando o novo tipo de capitalismo 

de “humanismo econômico”158. 

 Destarte, como demonstrado com fulcro em Locke e Maritain, não basta instaurar 

o capitalismo com fulcro na Constituição Federal para somente proteger a liberdade e a 

propriedade, sendo necessário também reconhecer o humanismo integral como parcela 

desta equação.  

 

1.3 Propriedade e Direito Econômico  

 

 Feitas as considerações de cunho filosófico que expõem os liames entre a 

liberdade econômica e a promoção da dignidade humana, é preciso explicitar os vários 

enfoques pelos quais pode-se tomar o Direito Econômico enquanto disciplina jurídica, e 

as suas relações com a regulação da propriedade no âmbito econômico. 

 Pensando na gênese do Direito Econômico de matiz continental, temos que 

a partir do início do Séc. XVIII iniciou-se a criação de cátedras de ciências econômicas 

pelo rei da Prússia, Federico Guilherme I, com a edição de obras específicas de Direito 

Econômico já após a primeira metade do século. Nesta época ainda se vinculavam os 

estudos jurídicos a cada uma das áreas estudadas, como a economia agrária e a urbana. 

 No Brasil, tendo esboços quanto ao Direito Econômico já na Constituição 

Imperial de 1824, a obra seminal do tema pode ser atribuída ao Visconde de Cayru, que 

em 1827 escreveu “Leituras de Economia Política ou Direito Econômico conforme a 

Constituição Social e Garantias da Constituição do Império do Brasil”159. 

                                                 
157 POZZOLI, Lafayette. Maritain e o Direito. São Paulo: Loyola, 2001. p. 86 
158 BESSONE, Darcy. Direitos Reais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 69. 
159 NUSDEO, Fábio. O direito econômico centenário: um “vol d’oiseau” sobre o passado e algumas 

perspectivas para o futuro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, nº 

36, p. 101-132, out.dez. 2011. p. 106. 
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 Nos Estados Unidos da América temos que, mais do que artigos e livros 

acadêmicos, num primeiro momento destaca-se a legislação consubstanciada no 

“Sherman Act” de 1890160, a gênese das legislações antitruste e concorrenciais, e no 

Clayton Act, de 1914, que também avançou sobre o tema. A economia desenvolvida dos 

EUA, aliada à qualidade das principais faculdades de Direito, produziria a perspectiva 

única do Law and Economics, a ser mencionado abaixo. 

Numa descrição muito popular no direito consuetudinário161, em período 

logo após a criação do Clayton Act, o direito de propriedade seria um “feixe de gravetos”, 

ou ainda, um feixe de direitos, cuja conteúdo seria determinado pelo legislador162.  

 Destes pontos em diante, as Constituições e a legislação, tanto norte-

americana quanto europeia, tratariam do tema do Direito Econômico com variados graus 

de detalhamento, mas nunca o esquecendo.  

 Daí que se pode reafirmar que a questão da economia e da propriedade, a 

partir do final do Séc. XVIII, não é mais apenas uma questão de filosofia (ou filosofia 

política), mas uma questão jurídica e econômica, que permite a exploração por juristas e 

filósofos do direito, munidos de técnicas específicas, e cujas ideias são abordadas neste 

item.    

 A questão da propriedade passa a ser objeto de políticas públicas, e as 

decisões políticas e legislativas produzem alterações nas relações que as pessoas possuem 

com os bens do mundo exterior, trazendo implicações em temas que, sob análise 

superficial, não estão imediatamente ligados à propriedade, como o feminismo e a 

igualdade racial.  

                                                 
160 Sobre o Sherman Act, vale destacar: “Enquanto nosso Código Civil de 1916 consagrava o laissez-faire 

cuidando simplesmente dos vícios da vontade (Cf. arts. 86 a 105 do CC antigo), os países desenvolvidos 

repensavam o Direito Privado tradicional e consequentemente relativizaram o dogma absoluto da livre 

iniciativa, tanto que, normas de restrição da atividade econômica como o Merchandise Marks Act, editado 

na Inglaterra, datam de 1842 e a Lei Antitruste americana de 1890, demonstrando que, enquanto na terra 

natal do ricos e poderosos, a comunidade vivia em harmonia com a coibição dos abusos capitalistas, o 

imperialismo econômico sórdido pairava sobre o Brasil” (SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais 

da exclusividade no fornecimento de combustíveis automotivos. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 137) 
161 Neste sentido, confira-se: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6ª Ed. Estados 

Unidos da América: Berkeley Law Books, 2016, p. 70; MERRILL, Thomas W.; SMITH, Henry E. What 

happened to property in law and economics?. The Yale Law Journal, v. 111, n. 2, p. 357-398, 2001. p. 

360. 
162 Parte da doutrina norte-americana entende que esta ideia de feixe de direitos na verdade representa um 

projeto político, iniciado nos EUA pelos juristas realistas das décadas de 1920 e 1930, que buscavam relegar 

somente à lei a definição da propriedade, minando a noção que a propriedade é um direito natural, para que 

ela pudesse ser controlada e restringida pelo governo do New Deal. (MERRILL, Thomas W.; SMITH, 

Henry E. What happened to property in law and economics?. The Yale Law Journal, v. 111, n. 2, p. 357-

398, 2001. p. 365.) 
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 O acesso aos bens, e acima de tudo, aos bens de produção, deve ser objeto 

de estudos de Direito que explorem a justificação da propriedade. Também é tema 

jurídico o estudo dos arranjos legais que são possíveis a partir das várias genealogias da 

propriedade, em vista que a Economia pode ser entendida como a ciência da alocação de 

recursos disponíveis em face das necessidades humanas, que devem ser atendidas 

enquanto reflexo da dignidade da pessoa.  

Para o estudo destas políticas e relações jurídico-econômicas em torno da 

propriedade, pode-se admitir que o Direito Econômico oferece perspectivas únicas e 

valiosas, que podem ser tomadas a partir de três pontos de vista. 

O primeiro deles a ser destacado é aquele que o observa enquanto um 

método específico, que analisaria questões jurídicas se utilizando de uma conjugação dos 

métodos do Direito e da Economia. Este método supriria lacunas encontradas nas análises 

feitas exclusivamente pelas disciplinas tradicionais, e seria utilizado para a normatização 

de temas econômicos.  

Tal enfoque se aproximaria também do Law and Economics, que possui 

sua origem moderna na obra de Ronald Coase, em conjunto com os trabalhos de Richard 

Posner e Gary Becker, popularizando a aplicação de ferramentas econômicas em outros 

campos do conhecimento163.  

Para estes autores, um dos principais papéis da regulação da propriedade 

seria evitar a criação de custos de transação nestas alocações de recursos, por dois 

motivos: (i) a criação de externalidades negativas164, na teoria de Coase, apenas geraria 

danos verdadeiros se os agentes econômicos não podem transacionar as reparações e 

contingências necessárias para mitigar as influências negativas; (ii) a negociação entre os 

agentes econômicos é muito mais difícil caso existam custos muito altos para ela se 

efetivar, como um sistema muito burocrático ou a insegurança jurídica decorrente da 

dificuldade de se cobrar uma dívida. 

 Além do método, o segundo ponto de vista possível é aquele que busca 

uma autonomia do Direito Econômico enquanto disciplina jurídica. Esta autonomia pode 

                                                 
163 CARVALHO, Cristiano. Análise Econômica do Direito Tributário. In: BARRETO, Aires F. Congresso 

Nacional de Estudos Tributários. v. 5. Direito tributário: Linguagem e método. São Paulo: Noeses, 

2008. p. 176. 
164 Externalidades negativas são custos criados por um ato econômico, mas que são suportados por outro. 

(BELL, Abraham; PARCHOMOVSKY, Gideon. A theory of property. Cornell L. Rev., v. 90, p. 531-615, 

2004. p. 547). Como exemplo, podemos destacar a emissão de poluentes por uma fábrica: o processo 

produtivo que cria a poluição é da indústria, mas os custos para a limpeza do meio-ambiente são suportados 

pela sociedade. 
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ser de forma heterointegrada, vislumbrando elementos caracterizadores das normas 

econômicas em diversos campos do direito165.  

 Tal atividade é ilustrada pela noção do corte transversal, que colheria 

normas do Direito Público e Privado, desde que estas estivessem relacionadas ao critério 

eleito pela doutrina, que em grande parte vislumbra a “economicidade”, ou seja, um fim 

econômico harmônico com a constituição.  

 A terceira visão possível para entender o Direito Econômico seria pela via 

da autonomia específica, que cuida da ação estatal no campo econômico, mesmo que esta 

muitas vezes se dê sob os cânones do Direito Administrativo, seguindo a tradição alemã 

de pensar em um Direito Administrativo da Economia.  

 Esta vinculação ao Direito Administrativo foi contestada e tida por 

insuficiente, pela necessidade de intervenção no mercado ser mais ampla que o exercício 

do poder de polícia ou a regulação por meio de contratos administrativos166. Desta crítica 

decorre que: 

As cadeiras do Direito Econômico e do Consumidor, que não 

correspondem propriamente à mera intervenção do Estado na atividade 

econômica, pois isso é matéria de Direito Administrativo, mas, sim, à 

releitura do Direito Privado tradicional relativizando o fundamento da 

livre iniciativa e o princípio da propriedade privada (...)167 

 De forma mais ampla, “o principal problema do Direito Econômico é a 

identificação de um novo regulador apto a substituir a já inoperante livre concorrência”168. 

Enquanto o mercado produz os bens de uso e consumo, o Direito observa a estrutura 

econômica pelo olhar da dignidade, que é não patrimonial. Daí que surgem leis que visam 

corrigir distorções entre partes de uma relação econômica, como o Direito do Consumidor 

quando privilegia a parte hipossuficiente, criando normas cogentes de proteção a elas. 

 Tem-se uma autonomia completa, exigida em razão das normas regentes 

da atividade econômica do Estado – direta ou indireta – mediante suas empresas ou como 

regulador. 

                                                 
165 NUSDEO, Fábio. O direito econômico centenário: um “vol d’oiseau” sobre o passado e algumas 

perspectivas para o futuro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, nº 

36, p. 101-132, out.dez. 2011. p. 112. 
166 Idem, ibidem. p. 114. 
167 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 

automotivos. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 140. 
168 NUSDEO, Fábio. O direito econômico centenário: um “vol d’oiseau” sobre o passado e algumas 

perspectivas para o futuro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, nº 

36, p. 101-132, out.dez. 2011. p. 113. 
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 Portanto, o estudioso do Direito Econômico lança mão de um conjunto de 

conhecimentos multidisciplinares para compreender o Direito inserido na realidade 

Econômica de cada país, ciente que a realidade material tem influência direta na criação, 

execução e julgamento de qualquer medida jurídica, as quais retornam para o sistema 

econômico como metas e padrões de desempenho colocados pelo Estado ao mercado169, 

que passa a perseguir os objetivos juridicamente relevantes e determinados coletivamente 

através do processo político. 

A par destas colocações, temos a noção que a Constituição, ao decidir e 

instituir um sistema econômico, abre as portas para a existência no Brasil de um campo 

pedagogicamente independente, sob a forma do Direito Constitucional Econômico170, 

constitucionalizado sob o art. 24, inciso I, da CF 88. 

Daí que vislumbramos que a economia é uma universalidade de fato sob o 

ponto de vista do Direito, a ser regulada em seu aspecto ontológico pelas normas jurídicas, 

que imprimem o regime deontológico da Ordem Econômica, como descrita na 

Constituição. 

Da mesma forma que o entendimento do Direito é a compreensão do 

funcionamento do ordenamento jurídico171, o entendimento do Direito Econômico não é 

atingido com o estudo individual das normas que com ele se relacionam, ou ainda, o 

estudo dissociado da fraternidade e do humanismo172, presentes enquanto espírito da 

ordem legal moderna.  

O ordenamento jurídico propugnado pelo Direito Econômico no Brasil 

deve ser considerado um sistema coerente de normas, que não podem ser incompatíveis 

entre si173, e que se relacionam para atingir certos fins eleitos pelo Constituinte, incluindo 

os fins ligados aos Direitos Humanos que encontram abrigo na Constituição. 

Neste ponto é necessário fazer referência a novas ideias, erigidas sob a 

rubrica da Física Quântica, que colocam em xeque a própria realidade, a desprendendo 

do esquema sujeito-matéria, ação e reação, ligados à lógica de Aristóteles e a física 

                                                 
169 NUSDEO, Fábio. O direito econômico centenário: um “vol d’oiseau” sobre o passado e algumas 

perspectivas para o futuro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, nº 

36, p. 101-132, out.dez. 2011. p. 120. 
170 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2ª Ed. São Paulo: Método, 2006. p. 71 
171 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 183. 
172 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 40-41. 
173 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 227. 
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newtoniana, e que, no Direito serviu para descrever as relações entre sanção e norma, e a 

subsunção dos atos que se encaixam sob as normas.  

A matéria, após as descobertas das estruturas subatômicas que a compõem, 

perdeu seu status imutável, e passou a se inserir como criação do intercâmbio entre os 

impulsos que ela emite (som, tato, cheiro, gosto, imagem) e os órgãos capazes de absorvê-

los. O objeto depende do sujeito, ou ainda: “o conhecimento é o renascimento do objeto 

conhecido, em novas condições de existência, dentro do sujeito conhecedor”174, sem 

esquecer o sujeito conhecedor também se vê alterado após o ato cognitivo, podendo se 

falar no conascimento mútuo do objeto e do sujeito.  

Aqui vale uma digressão: buscar socorro em outras ciências não é 

exclusividade da obra de Goffredo Telles Junior, porque, como aduz Pontes de Miranda 

“entre a pessoa que está diante do fogo e o alter, que é o fogo, composto de brasas, 

chamas, lenha e cinzas, estabelece-se uma relação física, que é a de aquecimento”175.  

Em sentido bastante similar, relembra o professor Luciano Camargo 

Penteado: “A ótica, como parte da Física, em muito contribuiu para o desenvolvimento 

da filosofia, notadamente na era moderna. (...) A ótica mostra como muitas vezes, o olhar 

observa as realidades de modo distinto de sua configuração entitativa.”176 

Isto não significa que o mundo exterior enquanto dados objetivos não 

exista. Sem a existência das coisas, não teríamos como explicar a quantidade de estímulos 

recebidos pelos sentidos177. O efeito do sujeito sobre o objeto, explorada no início deste 

trabalho sob a perspectiva de Niels Böhr, é retomada para que possamos afirmar a 

indiscernibilidade daí decorrente entre sujeitos observadores e objetos 

por eles observados, o que bem pode ser extrapolado para o 

conhecimento nos diversos níveis de ordenação da realidade178. 

A mudança da dualidade do sujeito-objeto, que passam a ser mutuamente 

referentes e vinculados entre si, também afeta a perspectiva de construção de teorias 

filosóficas e jurídicas, incluindo aí teorias sobre o direito de propriedade.  

                                                 
174 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 165. 
175 MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. 

Tomo XI Atualizado por Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 62. 
176 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 29 
177 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 170. 
178 SAYEG, Ricardo. A Concretude do Direito Quântico em Face da Abstração e Parcialismo do Imaginário 

Jurídico Tradicional. In: GANDA, Claudio. SAYEG, Ricardo. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estudos 

do Imaginário Jurídico – Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 131. 
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As alterações promovidas pela visão quântica no Direito e na Filosofia se 

estendem à compreensão dos seres humanos, enxergados enquanto reflexos das demais 

estruturas do universo.  

Micropartículas e seres livres possuem comportamentos similares, 

mensurados em graus de probabilidade, e não mais mecanicamente179, exigindo do 

Direito uma maleabilidade normalmente não encontrável nas teorias clássicas.  

Nas palavras de Goffredo, o ser humano, é matéria e onda (energia). Como 

onda, pode sofrer difração, superando os obstáculos180, alterando a realidade por meio das 

estruturas jurídicas produzidas pela sua inteligência, a cada dificuldade encontrada e 

superada. 

Esta superação de dificuldades perpassa justamente pela eliminação da 

dor, do medo e da fome, que história demonstra terem sido superados pelas trocas de bens 

que substituíram a simples “ordem mortal”, descrita no item 1.1 desta obra.  

Para além do exemplo histórico, a essência humana demonstra que este 

“movimento biopsychico da apropriação”181 em seus estágios mais rudimentares se 

preocupou apenas com a satisfação imediata.  

Entretanto, o ser humano, dotado de infinita capacidade criadora, logo 

extrapolou o mundo que o cercava para criar novas formas de organização da matéria, 

dando azo ao “phenomeno economico-juridico da propriedade (...)”182, de forma que a 

história passa a ser um reflexo das características universais do ser humano. 

Na construção das formas jurídicas do Direito, e aqui inserido o direito de 

propriedade advindo das necessidades humanas relatadas acima, pode-se dividir as teorias 

em três grandes vertentes: o positivismo, o realismo e o jusnaturalismo “atualmente 

rerrotulado como direitos humanos, encarnado na categoria jurídica da dignidade da 

pessoa humana”183.  

Separadas, cada vertente olha para o Direito de um lado do prisma da 

realidade, mas unificadas sob a ideia do quântico, passam a ser consubstanciais, porque 

                                                 
179 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 183. 
180 Idem, ibidem. p. 184. 
181 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. p. 114. 
182 Idem, ibidem. p. 114-115. 
183 SAYEG, Ricardo. A Concretude do Direito Quântico em Face da Abstração e Parcialismo do Imaginário 

Jurídico Tradicional. In: GANDA, Claudio. SAYEG, Ricardo. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estudos 

do Imaginário Jurídico – Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 134. 
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servem de fundamento entre si na medida em que “a substância de cada uma delas é 

composta pelas outras duas”184.  

Na construção deste método jurídico plural, a aplicação quântica do 

Direito Econômico revela o esquema energia-massa-movimento. Os Direitos Humanos 

perfazem a energia do sistema, que igual a multiplicação das normas positivas – a massa 

– pelo movimento do Realismo, que é atividade jurisdicional.  

Tal operação “exige que na solução de qualquer caso sejam concretizados 

os direitos humanos tendo em vista a dignidade da pessoa humana”185. 

Superando a clássica divisão histórica dos Direitos Humanos para trazer 

uma noção dimensional do assunto, também se afirma que as três dimensões destes 

direitos – “a liberdade inata; a igualdade inata e o valor consubstancial do homem e de 

todos os homens”186 – não se substituem na sua importância ou vigência, mas se adensam, 

fortalecendo e se alimentando de um núcleo duro no qual se reconhece justamente a 

dignidade da pessoa humana.  

Esta dignidade também representa o adensamento dos conceitos éticos que 

devem ser equilibrados, se situando “no adensamento entre liberdade, igualdade e 

fraternidade”187. 

Na aplicação do Direito, mormente nos casos relacionados à Economia, a 

consubstancialidade destas vertentes é feita pelo paradigma do balanceamento de 

interesses e valores, modalizados pelo “princípio da proporcionalidade”188.  

No âmbito da sociedade hipercomplexa que dá o tom à pós-modernidade, 

as soluções abstratas da legislação geralmente são insuficientes caso também se tenha a 

pretensão de respeitar a liberdade individual. Na visão consubstancial quântica do Direito 

Econômico, o procedimento das discussões sobre os rumos da Economia, que deve 

envolver a maior diversidade de agentes econômicos tanto quanto possível, é a forma de 

legitimação da atuação jurídica na Economia. 

                                                 
184 SAYEG, Ricardo. A Concretude do Direito Quântico em Face da Abstração e Parcialismo do Imaginário 

Jurídico Tradicional. In: GANDA, Claudio. SAYEG, Ricardo. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estudos 

do Imaginário Jurídico – Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 134. 
185 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 121. 
186 Idem, ibidem. p. 117. 
187 Idem, ibidem. p. 119. 
188 GUERRA Fº, Willis Santiago. Immunological Theory of law. Inglaterra: Lambert Academic 

Publishing, 2014. p. 3. 
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Em última instância, a aplicação concreta do Direito sobre as situações 

econômicas se dá por meio da discussão judicial dos conflitos, dado o poder de solução 

jurídica atribuído ao Poder Judiciário.  

Para que o Realismo das decisões judiciais não recaia no problema das 

sentenças inexistentes, que não produzem efeitos porque não tem condições materiais 

para tanto189, é preciso que elas travem um diálogo verdadeiro com a Constituição e a 

legislação, respeitando a “história institucional do direito”190 no sistema jurídico 

pertinente à decisão.  

Neste sentido, uma análise da vasta sistematização jurídica dos valores do 

humanismo, tanto no Direito interno quanto no externo, induz à conclusão que a 

regulamentação da propriedade, da liberdade e da Economia devem respeitar a dignidade 

da pessoa humana, sendo a promoção deste princípio o seu principal objetivo. 

 Sendo os sistemas estruturados para um objetivo, é natural que esta 

criação de finalidades à Economia se dê dentro do processo político democrático, que 

engloba o mercado e o Estado numa discussão abrangente, e aqui calcada nos aspectos 

jurídicos que delimitam o objeto de estudo.  

Com base nos mandamentos da Constituição, pode-se admitir que cabe ao 

jurista imprimir um “conteúdo ético”191 ao Direito Econômico, que não se reduz à lógica 

da eficiência, e sim à busca da dignidade humana: 

Sem dúvida, a dignidade da pessoa humana foi expressamente aplicada 

e recepcionada no âmbito econômico, no art. 170, caput, que dispõe a 

“existência digna” como finalidade da ordem econômica (...)192 

Para que sejam colocadas estas finalidades, sujeitando o mundo 

econômico à concretização dos valores intrínsecos ao homem, é necessário buscar um 

ponto de comunicação entre o sistema jurídico e o sistema econômico, o qual pode ser 

encontrado justamente na base de ambos – a propriedade. 

 

 

                                                 
189 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 129. 
190 ABBOUD, Georges. CARNIO, Henrique Garbellini. OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à 

teoria e à filosofia do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 396. 
191 NUSDEO, Fábio. O direito econômico centenário: um “vol d’oiseau” sobre o passado e algumas 

perspectivas para o futuro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, nº 

36, p. 101-132, out.dez. 2011. p. 111. 
192 ARRUDA JUNIOR, Antonio Carlos Matteis de. Capitalismo humanista & socialismo: o direito 

econômico e o respeito aos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 53. Destaques nossos. 



64 

 

1.4 Patrimônio, propriedade e domínio 

 

Como ensina Sayeg, a atividade econômica se relaciona diretamente à 

propriedade, sendo ligada ao “o exercício, ativo ou passivo, de disposição, total ou 

parcial, do patrimônio, entendida não só como a transferência da propriedade, mas 

também como outras esferas de poderes inerentes ao domínio, a de usar e a de gozar”193.  

Exercitar a disposição do patrimônio, por sua vez, é ter condutas 

econômicas, que podem ser definidas como: 

independe de caráter definitivo, bastando que haja a dita circulação das 

coisas, isto é, a troca de mãos. Também independe de onerosidade, 

muito menos, empresarialidade, posto que todo ato oneroso ou 

empresarial de disposição da coisa é um ato econômico, porém, não o 

inverso.194 

As várias coisas que são transacionadas nestas condutas podem ser 

agregadas sob a definição de patrimônio, que também aparece no escólio de Ricardo 

Sayeg.  

Buscando exemplos relacionados ao mundo empresarial, mas igualmente 

relevantes nas relações interpessoais, o professor relembra que o patrimônio não se reduz 

aos bens físicos detidos pela pessoa, mas abrange os direitos e demais relações jurídicas 

das partes envolvidas na atividade econômica, sendo usual dividir estas relações em 

“ativos” e “passivos”, apontados nos balanços comerciais195.  

Nesta noção, cabe ainda apontar que o patrimônio não é estático, variando 

conforme os bens do titular vão sendo gastos e repostos, de forma que “por maior que 

seja o ativo, o passivo pode superá-lo, tornando negativo o patrimônio líquido”196, o que 

autoriza a expressão patrimonial ser entendida como a representação econômica da 

pessoa, mesmo quando ela for paupérrima. 

Outrossim, o art. 91 do Código Civil afirma que “Constitui universalidade 

de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”, 

afastando entendimentos que o patrimônio compreenderia apenas bens, e não direitos. 

Sobre esta definição do Código Civil é forçoso fazer um aparte. A 

universalidade e unidade do patrimônio não são modelos absolutos, cabendo trazer à baila 

                                                 
193 SAYEG, Ricardo. O Capitalismo Humanista no Brasil. In: MIRANDA, Jorge. MARQUES DA SILVA, 

Marco Antonio. Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

p. 1.356. 
194 Idem, ibidem. p. 1.357. 
195 Idem, ibidem. p. 1.357. 
196 BESSONE, Darcy. Direitos Reais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 106.  
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modelos de patrimônio segregados, que podem atender várias utilidades: “especial 

destinação de certa massa de bens, administração separada e a responsabilidade por 

dívidas, na lição de MOTA PINTO.”197 

Um dos exemplos mais populares desta ideia de segregação está no 

patrimônio de afetação previsto na Lei nº 4.591/64, conforme art. 31-A inserido pela Lei 

nº 10.931/2004, separado do patrimônio do incorporador e destinado para fazer bons os 

débitos decorrentes dos deveres relacionados à incorporação e à entrega dos imóveis. 

Em resumo, Luiz Edson Fachin traz: 

(...) A atual definição jurídica de patrimônio traz em seu bojo a idéia de 

complexo de direitos e obrigações apreciáveis pecuniariamente. O 

patrimônio refere-se a relações aferíveis economicamente, pelo que se 

excluem do seu bojo os direitos de família puros e os direitos de 

personalidade. É certo: direitos patrimoniais dirigem-se a bens, tanto no 

que tange a regulação de sua direta utilização (direitos reais) quanto no 

que tange ao caminho para essa direta utilização (direitos 

obrigacionais).198 

Em relação ao patrimônio, afetado a um fim ou não, no campo dos “ativos” 

é que se encontram a maioria das relações do que se entende por propriedade, enquanto 

os passivos, por vezes, representam o patrimônio de outrem. A relação entre propriedade 

e patrimônio é explicitada por Pontes de Miranda: 

Propriedade é tudo que se tem como próprio (...) É próprio nosso tudo 

que é parte do nosso patrimônio, que é o nome que se emprega para 

designar o todo composto dos bens reunidos sob a pessoa a que 

pertence. (Patrimonium vem de pater, pai, porque só se tinha o que dele 

vinha, - e a palavra revela a tara econômica e psicanalítica)199. 

Etimologicamente, temos que: 

(...) a palavra patrimônio traz a raiz que evoca a presença do pai, sui 

iuris, que na “maxi-família” romana incorporava em si todos os direitos 

subjetivos do clã e mesmo um poder sobre as pessoas e, portanto, 

também sobre realidade não econômicas. O patrimônio, na cultura 

romana é o munus do pater.200 

Fica claro que as relações patrimoniais são relações de propriedade, que 

circulam entre os particulares através de condutas econômicas. Apesar que os vocábulos 

não se confundem, “a propriedade designa qualquer direito ou situação jurídica que seja 

                                                 
197 BESSONE, Darcy. Direitos Reais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 41. 
198 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

p. 60.  
199 MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. 

Tomo XI. Atualizado por Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 95. 
200 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 139. Destaques do original. 
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dotada de caráter patrimonial (...) a essência do que se quer designar com o termo 

propriedade é o direito de conteúdo econômico (= patrimonial) (...)”201. 

Visando evitar definições reducionistas202 do fenômeno da propriedade, 

cabe à pesquisa sacar das várias doutrinas disponíveis os apontamentos que possam 

enriquecer o discurso, tudo dentro da proposta de discussão de um conceito 

essencialmente contestado de Walter Bryce Gallie. 

Logo de início, vale um alerta quanto à natureza do tema, que se perfaz em 

um direito complexo, que se instrumentaliza pelo domínio. Este, como 

substância econômica da propriedade, possibilita ao seu titular o 

exercício de um feixe de atributos consubstanciados nas faculdades de 

usar, gozar, dispor e reinvidicar a coisa que lhe serve de objeto (art. 

1.228 do CC)203 

A segunda doutrina trazida afirma que a propriedade é “o direito que a 

pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de 

um bem, corpóreo um incorpóreo, bem como reivindica-lo de quem injustamente o 

detenha.”204 

Desta citação cabe destacar que, no âmbito da doutrina de Direito 

Econômico aqui aplicada, a propriedade preexiste aos limites normativos. Por isso, apesar 

de afirmar sua discordância com esta tese, o professor Sílvio Luís Ferreira da Rocha traz: 

“A doutrina mais aceita a respeito do fundamento jurídico da propriedade é denominada 

teoria da natureza humana, que defende ser a propriedade inerente à natureza do homem, 

condição de sua existência e pressuposto de sua liberdade.”205 

Ademais, a propriedade tem um aspecto excludente206, porque “o seu 

titular dispõe dos meios legais para impedir que qualquer outra pessoa, contra a vontade 

dele, possa desfrutar, ainda que minimamente, da coisa”207. Além disso, a presunção legal 

                                                 
201 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 139. p. 140-141. 
202 PEREIRA, Altino Portugal Soares.  O direito de propriedade e o bem-estar social. In: Revista de Direito 

Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. Jul./Set.1987, v. 41, p. 90-93. p. 90. 
203 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 262-263. 
204 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – 4. Direito das Coisas. 27ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 129-130. 
205 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Direito Civil – 3. Direitos reais. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 

p. 68-69. 
206 Ressalvada a questão anteriormente tratada dos bens intelectuais, cujo uso e gozo raramente preclui o 

uso e gozo das demais pessoas. Vide: WALDRON, Jeremy. Property and Ownership. In: ZALTA, Edward 

N. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition). Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/property/. Acessado em: 14 de janeiro de 2017.  
207 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Direito das coisas. Direito autoral. Vol. 4. 4ª Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 78. 
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milita pela plenitude dos direitos do proprietário, como dispõe o art. 1.231 do Código 

Civil. 

Frise-se que a exclusão, mesmo sendo reconhecida desde os primórdios da 

regulação romana, também há tempos implicava em deveres para com os demais: 

Por direito justinianeu, a propriedade importa uma séria de limitações 

no interesse coletivo; além disso, por influência dos princípios cristãos 

o dono pode exercer seu direito enquanto não lesar o direito alheio e 

dentro dos limites em que descubra qualquer utilidade própria.208 

Essa mesma relação de exclusão universal também permite uma mudança 

de perspectiva no que se entende por relação jurídica na propriedade, que geralmente é 

descrita no esquema proprietário versus o respeito erga omnes do seu status.  

Luciano de Camargo Penteado sugere uma substituição desta descrição 

pelo termo situação jurídica, que justamente analisa a realidade em oposição à noção 

genérica de coletividade que deve respeitar o direito de propriedade. 

Para o autor, além da coletividade indeterminada, que já justificaria alguns 

deveres do proprietário (conforme prevê a função social da propriedade), existem 

situações onde o outro sujeito de direito é identificável, como no direito de vizinhança ou 

no direito ambiental, cuja contraparte é o Estado.  

Por isso, hoje “pode-se falar em propriedades, conforme a situação em que 

se encontre o titular do direito e a coisa, e assim, pensar-se em propriedade florestal, ou 

mesmo condomínio florestal (...)”209. 

Enquanto a doutrina civilista explora as várias faculdades da propriedade, 

consubstanciadas no usar, gozar, dispor e reivindicar, com as suas peculiaridades e efeitos 

práticos, a natureza complexa do direito de propriedade na sociedade atual agrega outros 

pontos ao esquema de direito subjetivo enquanto “poder concedido pelo ordenamento 

jurídico à pessoa para satisfação de interesses próprios (facultas agendi), concretizando 

o comando legal abstrato (norma agendi)”210. 

Hodiernamente, a propriedade enquanto direito real perdeu parte do seu 

brilho diante da sociedade informatizada e virtual. Podemos falar em várias 

“propriedades”, que muitas vezes desafiam as concepções tradicionais. Contratos de time-

                                                 
208 CORREIA, Alexandre. SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. Rio de Janeiro: Livros, 

Cadernos Ltda. Data ignorada. p. 125. 
209 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 69. Destaques do original. 
210 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 290. 
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sharing, onde vários proprietários adquirem um imóvel para uso predeterminado em 

certas datas representam uma realidade que relativiza os poderes absolutos do 

proprietário, que passam a “ceder terreno”211 em face dos arranjos obrigacionais. 

A disponibilidade de serviços e aluguéis de todo tipo de bem fez nascer 

uma sociedade onde o acesso prepondera sobre o ter, dado que os custos de manutenção 

da propriedade são elevados e os gostos e interesses cambiam muito rapidamente, 

diminuindo o valor psicológico que se pode ter ao possuir um bem de alto custo por um 

prazo mais longo.  

Experimentar e usufruir é tão valioso quanto ser o dono, e deter 

momentaneamente apenas alguma das parcelas inerentes ao domínio já basta para 

satisfazer o consumidor moderno. Para esta visão da propriedade, o que interessa é 

aproveitar exclusivamente o bem e as suas utilidades, dado que a economia moderna 

tende para “certa desmaterialização dos bens e das trocas.”212 

Numa economia envolvida pela financeirização, caracterizada pela 

preponderância dos mercados de capitais e seus rentistas na economia global, é normal 

ter-se uma prevalência da expressão patrimonial na forma de dinheiro, físico ou digital, e 

outros títulos dos mais variados tipos213. Isto acontece porque aos bens pode-se atribuir 

um preço ou uma estimativa de valor em moeda corrente, para a conversibilidade de bens 

em capital214.  

Neste sentido “o bem de raiz se tornou algo menor na economia (...) No 

mundo pós-moderno, a propriedade se desloca da posse ao crédito. Vivenciamos uma 

economia de contratos”215.  

Com isso, a fronteira entre os direitos reais e os obrigacionais se tornam 

menos claras, com títulos e valores mobiliários sendo utilizados para gerar valor aos 

investidores que antes teriam de adquirir diretamente os bens sobre os quais investem, 

sem nunca entrar em um registro de imóveis ou se submeter à burocracia estatal. 
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Sobre a “desintegração do direito de propriedade”, Orlando Gomes se 

manifesta: 

A desintegração não se realiza, contudo, através de processos 

tradicionais, renovados por técnica mais audaciosa e aperfeiçoada. É 

sob aspectos inteiramente inéditos que o direito de propriedade vai se 

desagregando, e está perdendo um de seus atributos mais incisivos. O 

fenômeno apresenta-se sob moldes curiosos, quer do ponto de vista 

social, quer do ponto de vista jurídico. Deixa transparecer a existência 

de uma nova categoria de proprietários, ora exercendo um direito que 

se assemelha ao domínio, ora direitos que correspondem, 

tradicionalmente, aos do proprietário. Esses novos direitos, não 

possuem, no sentido clássico, a natureza do direito de propriedade, mas 

conferem aos seus titulares prerrogativas análogas às de que desfrutam 

os proprietários, quando não se apresentam como limitações ao 

domínio, que fazem supor a existência de um direito marginal e 

concorrente. Na esteira desse desenvolvimento, é a propriedade que 

adquire novas formas originais, ou são novos direitos que, como a 

propriedade, se regulam por assimilação, proveniente, de um lado, da 

influência inevitável que exerce a alta valorização social desta e, do 

outro, das deficiências técnicas resultantes da percepção primária dos 

novos fatos, somente agora carregados de energia social suficiente para 

sua cristalização jurídica. A esses novos tipos, eu os reuniria sob 

denominação de quase-propriedade.216 

Daí que exsurge a importância de aprofundar o estudo da propriedade no 

seu prisma de poder das pessoas sobre as coisas, uma vez que “objetivamente 

considerado, é instituto de Direito Privado que regula o domínio sobre as coisas em geral, 

definindo os direitos e os deveres do proprietário.”217 

Como aduz Maria Helena Diniz, existe uma distinção entre a propriedade 

e o domínio, ainda que, em face da preferência do Código Civil pelo termo propriedade, 

a última expressão acabe sendo mais utilizada.218 

A propriedade pode ser considerada um atributo jurídico, que grava a coisa 

própria de determinado titular “sem necessariamente trazer o conteúdo de uma submissão, 

de uma dependência, de uma subordinação (...)”219. 

O titular, por sua vez, mantém com esta coisa uma relação – esta, de 

domínio, traduzida no exercício da liberdade pessoal sobre a coisa detida no âmbito do 

patrimônio.  

                                                 
216 GOMES, Orlando. Significado da evolução contemporânea do direito de propriedade. Revista da 

faculdade de direito da UFMG, v. 5, p. 57-70, 1953. p. 60. 
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Saraiva, 2012. p. 129. 
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A relação dominial é a “situação material de submissão direta e imediata 

ao poder do seu titular”220. Trata-se o domínio do aspecto subjetivo, o chamado 

dominium, plena in re potestas, que traz a coisa em toda sua utilidade e vantagens para 

aquele que o detém.  

Além disso, apesar do domínio ser expressão pessoal, nada impede que o 

domínio tenha dois ou mais sujeitos, formando-se o condomínio, que, para todos os 

efeitos, é concomitante. 

Ontologicamente, a definição do conceito de domínio não depende de 

algum caractere especial do bem, apesar que o conteúdo econômico da relação de fato 

pode impor algumas limitações ao seu exercício, que não são cabíveis em todas as 

situações, p. ex.: o domínio sobre combustíveis requer maior cuidado do que sobre 

materiais inertes. Todavia, há ainda autores que limitam o domínio apenas aos bens 

corpóreos. 

Dentro do domínio encontramos alguns elementos, todos ligados à 

tradição romana: i) o ius possidendi, o direito de ter e possuir a coisa; ii) o ius utendi, o 

direito de usar a coisa; iii) o ius fruendi, que é a pretensão aos frutos e produtos 

decorrentes da coisa; iv) o ius abutendi, o direito de disposição econômica – alienação e 

demais atos – e física, como a destruição e reconstrução da coisa; e, por fim, o v) direito 

à nudas proprietas, que é o direito que permanece com o titular do domínio quando são 

levantadas todas as demais relações jurídicas sobre a coisa. 

Por outro lado, sendo a propriedade um atributo jurídico, o liame do direito 

positivo entre o titular e a coisa, ela pode ser desdobrada e fragmentada em vários direitos 

reais limitados221, enquanto o domínio é a relação com o bem sem intermediações – 

quando o domínio unificado coincide com a propriedade plena, esta é chamada de alodial.  

Não que isto signifique o domínio seja ilimitado222, ainda mais se 

considerarmos os aspectos sociais que vinculam todos os direitos, sendo apenas que, após 
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a constituição de direitos reais limitados, o domínio, ora diminuído, pode recobrar o seu 

status anterior de plenitude, pelo chamado “princípio da expansão potencial”223.  

Daí que na relação entre propriedade e domínio, este, por ser a substância 

da propriedade, é recobrado em sua totalidade quando a propriedade não mais coloca 

limitações ao seu exercício. Este direito à substância, identificado acima como o direito 

à nudas proprietas, é a principal característica do domínio. 

Quando o domínio sofre o reconhecimento formal da titularidade de uma 

pessoa, temos o direito subjetivo de propriedade, o qual, no ordenamento jurídico atual 

enseja o dever geral de abstenção. Nesta divisão, o domínio é a faceta pessoal, e a 

propriedade a situação jurídica e social sobre este bem. São lados de uma mesma moeda, 

dependentes um do outro para sua configuração plena. 

Os poderes do domínio também servem como instrumentos de análise de 

outras situações, v.g.: a combinação do uso e gozo, previsto em lei ou contrato, enseja o 

conteúdo do usufruto.  

Mais interessante é o uso, que pode ser objeto de direito real homônimo, e 

ainda é indicativo do exercício concreto da propriedade em toda a sua utilidade. O uso, 

ou não, da propriedade é elemento essencial para analisar as relações jurídicas em torno 

de um bem e o cumprimento da sua função social: 

(...) a ausência do uso de fato, pode permitir, através de diversos 

mecanismos redistributivos, a perda do direito de uso ou a preclusão do 

seu conteúdo material. É o que ocorre na desapropriação para fins de 

reforma agrária (CF 184), nas ações renovatórias de locação comercial 

(LI 51) e no direito de preferência do locatário sobre a compra do 

imóvel (LI 27). Determinados valores superiores do ordenamento, 

como a solidariedade e a empresa acabam por e sobrepor ao domínio 

titulado que faculta o uso. A necessidade de orientar as coisas a um uso 

pessoal, agora do ponto de vista de fato de uso a estrutura direito de uso 

a partir da propriedade, permite um retorno a valores como a dignidade 

humana, em meio a uma sociedade progressivamente 

despersonalizada.224 

Diante de todas estas colocações, é necessário um arremate final. A 

doutrina é rica em definições da propriedade, gravitando ao redor de descrições mais ou 

menos detalhadas dos poderes do proprietário, sua extensão e as relações que podem advir 

do exercício de tais poderes. 
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De forma geral, não há reparo nestas descrições. No entanto, para fins de 

promoção da intersecção entre o Direito e Economia, sem se distanciar do humanismo 

inerente às relações jurídicas, cabe ainda dar destaque à uma questão basilar – a 

propriedade existe porque a humanidade tem necessidades a serem atendidas, como 

alimentação, segurança e moradia, ou seja, a essência da propriedade “deve estar nos fatos 

sociais e suas implicações éticas.”225 

 Tamanha é a relevância dos aspectos concretos do uso da propriedade, 

que há robusta tradição filosófica fundamentando o direito nesta seara: 

Na concepção de W. Belime, o fundamento da propriedade, móvel e 

imóvel, reside na imperiosa necessidade de as pessoas assegurarem a 

sua conservação. Premidas por suas carências apropriam-se das coisas, 

a fim de se vestirem e se alimentarem. “Le droit de vivre implique le 

droit de s’en procurer les moyens.” O fundamento último da 

propriedade estaria no direito original de liberdade e de conservação. 

Considerando a liberdade o conceito mais fundamental para a vida 

humana, Puig Brutau situa o direito de propriedade como o primeiro 

passo para dar-lhe conteúdo e completá-la.226 

A importância econômica e social destas questões foi suficiente para que 

a propriedade fosse tida como princípio da Ordem Econômica na forma do art. 170, II, da 

Constituição, sendo garantida aos brasileiros e estrangeiros, de forma que “a atividade 

econômica está estruturada no permissivo jurídico, em corolário, entre o direito de 

iniciativa e a propriedade”227. 

Mas encontrar o liame jurídico (a propriedade) que enquadra a atividade 

econômica não é chancelar qualquer sistema econômico, mas sim reconhecer uma ordem 

ínsita à economia, como se demonstrará a seguir. 

 

1.5 Propriedade, Direitos Humanos e Democracia 

 

Em oposição às teorias que vislumbram o Direito como apenas um 

elemento decorrente da organização econômica, a análise histórica da evolução do 

fenômeno jurídico e social permite afirmar que a Economia sempre esteve ligada aos 

movimentos políticos que reorganizaram as relações de poder humanas.  

                                                 
225 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Volume 4 – Direito das Coisas. 3º Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 83. 
226 Idem, ibidem. p. 83. Destaques do original. 
227 SAYEG, Ricardo. O Capitalismo Humanista no Brasil. In: MIRANDA, Jorge. MARQUES DA SILVA, 
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As alterações em um campo não ocorrem de forma dissociada do outro, se 

alimentando e se comunicando constantemente. Como aduz Celso Furtado, a eficiência 

de um sistema econômico depende de uma fina sinergia entre os seus elementos, sendo 

que 

A sinergia de um sistema econômico depende da eficácia dos 

dispositivos de controle e comando. A dinâmica dos mercados por si só 

não produz essa sinergia, sendo igualmente necessários os mecanismos 

de regulação que asseguram a coerência do todo. No centro da atividade 

econômica está o comando político, que a ela se sobrepõe. 228 

Sendo a Economia uma forma da expressão política dos povos, e vice-

versa, facilmente se encontra o Direito como parte integrante deste mecanismo, já que o 

Estado Moderno passou a utilizar as formas jurídicas como standards pelos quais 

regularia os vários aspectos da sociedade.  

Conforme o Estado foi se solidificando enquanto instituição independente 

da figura dos líderes (reis, imperadores, chefes tribais e etc.), este passou a atuar na 

Economia, sendo que:  

Toda ação do Estado, ainda que seja denominada política, deve-se 

encontrar definida e orientada por normas jurídicas, podendo se falar, 

quando da atuação econômica, de uma política econômica.229  

Se o ambiente econômico induz e limita as opções de desenvolvimento 

político de um povo, os Estados modernos, em diferentes graus, são responsáveis pela 

intervenção e atuação no sentido de moldar este mesmo ambiente, buscando a efetivação 

dos fins politicamente eleitos, e que justificam a própria existência do Estado. Esta busca, 

por sua vez, exige um planejamento, o qual em face do que dispõe o art. 174, deve ser de 

natureza indutiva, ou “indicativo” conforme a linguagem do constituinte. 

Juridicamente, e como se demonstrará no texto positivado no capítulo a 

seguir, a Constituição Federal de 1988, herdeira de vasta tradição na seara do Direito 

Econômico, não se furtou de tratar do mercado.  

Para além dos trechos do texto constitucional que tratam regulação da 

economia, a opção política ostensiva do Constituinte foi a promoção dos Direitos 

Humanos, algo que, diante uma interpretação sistemática, vincula a compreensão das 

normas de Direito Econômico. 

A dignidade da pessoa humana, o respeito à vida, à liberdade e, de forma 

geral, a promoção da fraternidade são facilmente encontrados no texto constitucional, 
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sendo reforçados pela participação histórica do Brasil na Organização das Nações Unidas 

(ONU), que o leva a ser signatário de convenções e tratados de promoção e proteção dos 

Direitos Humanos em escala global.  

No plano interno, sem adentrar nas discussões relacionadas ao status destas 

normas internacionais, temos uma situação reforçada e solidificada sob o art. 5º, §3º, da 

Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

O sistema jurídico brasileiro, e a ordem econômica por ele propugnada, é 

permeado pela preocupação com a dignidade do ser humano, ou como será tratado a 

seguir, pelo humanismo. 

Este humanismo pode ser traçado às doutrinas de Erasmo de Roterdã e 

Thomas More, que buscaram contrabalancear a antiga filosofia escolástica com a ideia da 

dignidade inerente ao ser humano, gerando “a atitude filosófica que faz do homem o valor 

supremo e vê nele a medida de todas as coisas”230. 

O humanismo constitucionalizado no Brasil ainda agrega outros 

elementos. Ultrapassando as barreiras do individualismo burguês231, reconhece-se a 

influência cultural e antropológica do Cristianismo moderno na nação – haja vista o 

preâmbulo constitucional que consigna a proteção divina – pareando a promoção 

individual do ser humano com a preocupação social ampla, que ultrapassa fronteiras e 

aborda temas como a cooperação entre os povos e a integração com os demais povos da 

América Latina, como quer o art. 4º da Constituição. 

Esta influência inclui sob o humanismo elementos que são fundamentais 

para o bem-estar e desenvolvimento econômico da pessoa. Um meio-ambiente sadio e 

uma sociedade sem miséria são elementos condicionantes da felicidade individual, 

fazendo-se necessário que a economia permita o progresso equilibrado do individual e do 

coletivo. Como colocam os autores: 

Não se deve abrir mão da responsabilidade pelo próprio bem em prol 

da responsabilidade pelo bem dos demais, mas também não se pode 

abrir mão da responsabilidade pelos outros e por tudo em prol da 

responsabilidade para com o próprio bem232 

                                                 
230 JAPIASSÚ, Hilton. MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1990. p. 124. 
231 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 97. 
232 Idem, ibidem. p. 98. 
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 A tensão entre a liberdade de agir pelo próprio bem e a igualdade que 

demanda responsabilidade pelo destino social é finalmente mediada pela fraternidade233, 

o fator que dá o preenchimento ético do Direito Econômico e também se constitui em 

vetor interpretativo das necessidades sociais em face da propriedade privada.  

Ao mesmo tempo que cabe ao Estado a proteção de certos direitos 

relevantes dos cidadãos, ele deve “ser neutro no que se refere às concepções de boa vida 

a que os cidadãos devotem lealdade e que se empenhem em realizar”234. 

 O Estado Democrático de Direito, que logrou ser o modelo predominante 

nos países ocidentais do pós-guerra, é promotor e depende de um ambiente econômico 

sadio para se manter. Não pode haver democracia na presença da desigualdade extrema, 

da concentração dos fatores de poder e do monismo social235, ou ainda, não pode haver 

democracia sem fraternidade social, cultural e econômica. 

Não se ignoram os conflitos inerentes ao processo democrático, no qual 

devem coabitar opiniões contrárias, sob pena de ter-se apenas um simulacro de 

democracia.  

Como em todas as coisas, e aqui incluem-se os processos sociais, as forças 

da natureza e a vida das pessoas, há uma “contradição dialética”236 entre o que a 

democracia é, e o que ela pode ser. Igualmente, busca-se no humanismo uma forma de 

influenciar o que a Economia é, para que o ela pode ser. 

Da mesma forma que as democracias se mostraram a opção viável em 

relação às demais formas de organização política que falharam ou sequer saíram do plano 

das ideias, os Direitos Humanos são a expressão do humanismo sob a égide da ordem 

jurídica.  

Enquanto legislação, se firmaram no plano internacional como símbolos 

poderosos dos anseios mais elevados dos povos. Se constituem também em um patamar 

para verificação do real progresso dos povos, por meio do Índice de Desenvolvimento 

                                                 
233 Confira-se: “Em oposição ao individualismo excludente, o espírito da nova civilização há de ser a 

irradiação da fraternidade universal, a organização de uma humanidade solidária, onde se editem enfim, 

‘na paz, lei iguais, constantes, que aos grandes não deem o dos pequenos’, como sonhou Camões.” 

(COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8º ed. São Paulo, Saraiva, 

2013. p. 556). 
234 VITA, Álvaro de. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1993. p. 12. 
235 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2ª Ed. São Paulo: Método, 2006. p. 70. 
236 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 77. 
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Humano (IDH), criado justamente para levantar o véu do crescimento econômico bruto e 

verificar as condições de vida concretas das pessoas.  

Na interrelação entre Democracia e Direitos Humanos encontramos o 

humanismo enquanto categoria constitucional, uma descrição político-jurídica da 

fisionomia institucional do Estado Brasileiro, que deve levar à cabo a “democracia 

fraternal”237, inclusiva e mediadora das liberdades do capitalismo e as exigências do 

coletivo, modalizadas pela fraternidade:  

Em suma, ajustado à lei natural da fraternidade, o capitalismo deve ser 

indutor do exercício do direito subjetivo natural de propriedade, com o 

fim da concretização dos direitos humanos de primeira, segunda e 

terceira dimensões, para a satisfação universal do direito objetivo de 

dignidade do homem todo e de todos os homens da presente e das 

futuras gerações: um liberalismo econômico renovado pelo humanismo 

antropofilíaco e delineado a partir da situação concreta de cada país, 

quanto à economia de mercado, conforme a realidade político-

econômico-social e a cultura local-global238 

A Democracia também precisa da promoção dos Direitos Humanos e do 

espírito fraternal para justificar suas instituições, sob pena de não se sustentar enquanto 

corpo político239. Os cidadãos não terão motivos para apoiar e respeitar governos e 

instituições que desrespeitam os fundamentos dos Direitos Humanos, e que se prestam a 

perpetuar privilégios de poucos sobre muitos.   

Concepções de Democracia e Direito que, sob premissas utilitaristas, 

aceitem o sacrifício de alguns de seus membros para benefícios da maioria são 

autodestrutivas, porque geram toda uma parcela da população que não tem motivos para 

respeitar a propriedade ou a sua livre transladação, já que jamais poderão atingir seus 

próprios objetivos240.  

Para que a valorização ética da propriedade no âmbito econômico faça 

sentido ao homem comum, ela não pode estar filiada a noções hobbesianas de Estado e 

propriedade, pelas quais se entrega tudo ao Estado-Leviatã em troca da segurança.  

                                                 
237 BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. 1. ed. 2. reimp. Belo Horizonte: 

Fórum, 2010. p. 34. 
238 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 180. 
239 “Portanto, não se pode simplesmente dizer – como certas teorias do capitalismo monopolístico ainda o 

fazem – que o governo serve unilateralmente os interesses de ‘monopólios’ (grandes companhia, poderosos 

grupos lobistas, etc.). Por outro lado, o governo optará usualmente por uma atitude de compromisso e 

empregará a retórica da proteção que na implementação prática poderiam encontram resistência nas 

mencionadas ‘restrições objetivas de ação’ (Sachzwange)” (REICH, Norbert. Intervenção do Estado na 

Economia (reflexões sobre a pós-modernidade na teoria jurídica). Doutrinas Essenciais de Direito 

Constitucional. V. 6. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2011. p. 759). 
240 VITA, Álvaro de. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1993. p. 17-27. 
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Neste tipo de relação, a filiação do particular ao corpo social é de mera 

conveniência, não havendo mais qualquer liame a ser respeitado quando o Estado não dá 

a resposta desejada à falta de segurança (ou qualquer outro bem) ou quando o particular 

pode suprir esta necessidade por si só. 

Busca-se, na valorização da dignidade no mesmo patamar da propriedade, 

uma noção derivada de Locke e Kant, pela qual, no atual estágio do pensamento 

democrático Ocidental, podemos falar em “um grau de convergência acerca da validade 

de certas intuições morais e de certos valores políticos fundamentais (a liberdade e a 

igualdade) (...)”241.  

Este grau de convergência pode ser também verificado sobre o direito de 

propriedade, como afirma Orlando Gomes: 

(...) desenvolve-se entre os escritores franceses uma tendência para 

interpretar a evolução do direito de propriedade como um movimento 

para a sua Democratização. A fortuna acumulada desprestigia-se. A 

propriedade estática cede diante da propriedade dinâmica, baseada no 

trabalho, ou na utilização das coisas.242 

Reconhecer o aspecto valorativo-ético das pessoas, ainda que interesses 

privados possam leva-las à atos egoístas e distantes destes valores, é corroborado pelo 

fato que mesmo quando o Estado não está presente, a sociedade não sucumbe 

inteiramente ao caos e a desordem, pois, como coloca Goffredo Telles Júnior, “O ser 

humano possui, em suas próprias células, os padrões da Democracia.”243 

A construção do consenso jurídico e político sobre a propriedade não pode 

ser resultado da imposição do poder econômico, mas sim o resultado do “equilíbrio 

reflexivo”244 entre as várias concepções de justiça e bem-estar.  

Evitando-se partir de um argumento intuicionista, pelo qual a fraternidade 

e os Direitos Humanos seriam um argumento a priori indiscutível, o consenso começa a 

ser erigido sobre: (i) a dignidade da pessoa humana, já amplamente discutida, e também, 

para fins da discussão democrática dos rumos da economia, sobre (ii) a igualdade política, 

                                                 
241 VITA, Álvaro de. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1993. p. 35. 
242 GOMES, Orlando. Significado da evolução contemporânea do direito de propriedade. Revista da 

faculdade de direito da UFMG, v. 5, p. 57-70, 1953. p. 69. 
243 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 270. 
244 VITA, Álvaro de. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1993. p. 43-47. 
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“isto é, a ideia de que governos devem tratar todos os membros da comunidade política 

(os mais fracos tanto quanto os mais poderosos) com uma atenção e respeito iguais”245. 

  Deste ponto inicial, e excluindo certos argumentos não condizentes com o 

momento histórico que vivemos246, cabe a cada cidadão, e no âmbito jurídico, aos 

operadores do direito, ajustar suas próprias convicções morais aos fatos observados, para 

então construir uma noção refletida do tratamento que a propriedade deve ter no âmbito 

das instituições sociais e políticas. 

Com isso, a regulamentação jurídica da propriedade e da liberdade que 

respeite os Direitos Humanos cumpre um papel específico na construção da sociedade, se 

inserindo em uma concepção de justiça e dignidade que vise obter dos cidadãos uma 

adesão mais duradoura e convicta aos fins propostos por esta sociedade, dentro do 

paradigma do equilíbrio das decisões judiciais e do equilíbrio reflexivo das noções morais 

relacionadas à propriedade, a liberdade e o bem-comum 

Para que os objetivos de adesão ética à proteção da dignidade em conjunto 

com a propriedade sejam atingidos, o Direito não pode se furtar de exercer o seu papel 

social. Como coloca Fachin: 

Sessarego, em sua obra Derecho y Persona, partindo de uma 

perspectiva existencialista e culturalista, afirma que o Direito não 

é mera ciência lógico-matemática, na qual o sujeito seria tão-só 

um centro formal de imputações. Em verdade, o Direito seria 

fruto da cultura humana, e, como tal, nada obstante necessitar de 

uma teoria do ordenamento formal, não pode deixar de lado o 

aspecto axiológico e a intersubjetividade. Se a função do Direito 

é Compreender a sociedade, regulando-a valorativamente, o 

jurídico não pode permanecer indiferente ao social. O protagonista 

do Direito é homem, que elabora as normas e, ao mesmo tempo, 

é o seu destinatário. Por isso, toda conduta humana intersubjetiva 

é valorável juridicamente.247 

Desta feita, a relação jurídica de propriedade, imbricada pela 

consensualidade necessária no momento pós-moderno atual, traz em seu bojo questões 

relacionadas às dimensões dos Direitos Humanos, à dignidade da pessoa humana e, numa 

                                                 
245 Idem, ibidem. p. 58. 
246 Existem certos argumentos jurídicos e econômicos que não são mais cabíveis na sociedade moderna, ao 

menos se não ignorarmos os séculos de tradição político-institucional ocidental. Escravidão, intolerância 

religiosa ou preconceito racial não são bases válidas para a implementação de qualquer política econômica 

minimamente aceitável. 
247 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

p. 45. 
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ótica bastante particular ao Direito Econômico, a chave para a compreensão das relações 

econômicas de uma sociedade. 

Por fim, não é paradoxal entender que a regulação da propriedade no 

interior de um sistema jurídico, que aparentemente serve para mascarar as situações reais 

de desigualdade, seja uma das chaves para a concretização destes direitos que, quando 

implementados, suprem as necessidades materiais e morais. 

O(s) Direito(s) de propriedade e Humanos, aliados entre si, encontram no 

Direito Econômico, tomado em todas as suas facetas de método, heterointegração e 

independência, uma forma de se aliar à Economia e às Ciências Sociais para que: 

se pratique de forma tão intensa quanto possível a interdisciplinaridade, 

chegando à transdisciplinaridade e, mesmo, à “indisciplinaridade”, o 

que exige, no entanto, que tenhamos um paradigma unificador, uma 

perspectiva integradora em epistemologia, capaz de articular 

explicações de natureza sociológica, econômica, jurídica, biológica, 

filosófica e, até, teológica ou artísticas.”248 

  Isto não significa o abandono de um estudo calcado nas técnicas jurídicas, 

mas sim a admissão que o estudo jurídico, necessário no Estado Democrático de Direito, 

é uma perspectiva249, uma das múltiplas visões possíveis conforme o paradigma da 

complementariedade de Niels Böhr. 

  Com estas considerações, passa-se ao estudo do direito positivo, mas sem 

olvidar do realismo e dos Direitos Humanos, promovendo o Direito em sua 

“singularidade substancial”250. 

 

 

 

 

 

                                                 
248 GUERRA Fº, Willis Santiago. OLIVEIRA, Vanessa Hasson de. Direitos da Natureza como Condição 

para a Efetivação dos Direitos Humanos: Fundamentação (Po)Ético-Epistemológica. In: DUARTE, Juliana. 

SAYEG, Ricardo. Artigos da I Conferência Científica Sorbonne International Research Group: 

Human Rights and Economic Systems in the Digital Era. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 

207.  
249 Idem, ibidem. p. 208. 
250 SAYEG, Ricardo. A Concretude do Direito Quântico em Face da Abstração e Parcialismo do Imaginário 

Jurídico Tradicional. In: GANDA, Claudio. SAYEG, Ricardo. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estudos 

do Imaginário Jurídico – Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 134. 
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2 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Dentro da proposta de se estudar a propriedade e suas relações com o 

Direito Econômico, é preciso explorar a questão da funcionalização propriedade privada, 

bem como sua evolução enquanto conceito inserido no mundo jurídico positivado. 

Pelo que foi exposto nos capítulos antecedentes, se reconhece que a função 

social se espraia pelo sistema jurídico, tocando a propriedade e as várias relações que 

podem ser firmadas com ela, como os direitos reais e obrigacionais – dando azo a 

discussões sobre a função social do contrato, da posse, dos imóveis rurais, das patentes e 

outros temas, pois, “o conceito de propriedade, a contrário do que possa parecer, está 

muito mais próximo da noção de obrigação do que desta noção clássica de direito real, 

tal como hoje se recebe.”251 

Por todas as críticas da propriedade anteriormente tratadas, relembra-se a 

de Rousseau, tanto pelo conteúdo quanto pelo estilo literário característico do autor: 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é 

meu e encontrou gente bastante simples para o acreditar nele foi o 

verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, 

assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano 

aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso tivesse gritado aos 

seus semelhantes: Não escutem a esse impostor! Estarão perdidos se 

esquecerem que os frutos são de todos, e a terra de ninguém.252  

As colocações de Rousseau, apesar de dramáticas, ilustram bem a gênese 

das discussões que passariam a questionar o caráter absoluto das descrições do direito de 

propriedade na legislação. 

A era moderna trouxe marcos jurídicos relevantes à questão, com a 

consagração da propriedade privada como um direito inviolável, na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e como um direito absoluto, limitando o uso 

apenas na forma da lei, no Código Napoleônico, já mencionado.  

A transição da propriedade do Direito Público ao Direito Privado 

influenciaria os demais códigos europeus por várias décadas, até que as limitações 

legislativas e a jurisprudência relacionada ao princípio do abuso de direito acabassem por 

dirimir o absolutismo da propriedade253. É certo que a propriedade plena ainda seria 

                                                 
251 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil – à luz do novo Código Civil Brasileiro. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 113. 
252 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. Trad.: Paulo Neves. São Paulo: L&PM Editores, 2008. p. 80. 
253 Ainda que os romanos sejam precursores do absolutismo da propriedade, o seu uso deveria ser marcado 

pela prudência, como podemos ver através do adágio est modus in rebus, ou seja, haja moderação nas 

coisas. (ROQUE, Sebastião José. Direito das coisas. São Paulo: Ícone, 1994. p. 54) 
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amplamente aceita, se convertendo até mesmo na ideologia subjacente ao liberalismo, o 

chamado “modelo supremo da validade do ordenamento jurídico”254.  

Todavia, o pêndulo tenderia ao movimento inverso, com a 

constitucionalização dos temas de Direito Privado, podendo ser entendida “um processo 

pelo qual as normas constitucionais penetram nos demais ramos do ordenamento, já que 

trazem em seu bojo o norte essencial ao desenvolvimento de um ordenamento jurídico 

único e coeso”255. 

Sobre a constitucionalização da propriedade e a compreensão que ela se 

trata de um direito funcionalizado em prol da sociedade, a história das Constituições 

Brasileiras adiante exposta demonstra que não se teve uma alteração repentina de 

paradigmas em 1988, mas sim um “lento e gradual processo histórico-jurídico”256.  

A derrocada da propriedade absoluta faria com que o Direito Privado, que 

chegou a encastelar este direito, cedesse perante conceitos constitucionalizados de 

propriedade, que passaram a agregar e proteger diversas formas de propriedade, 

geralmente para implementar políticas de ampliação deste direito sobre temas que 

originalmente não se encontravam nos códigos, como a propriedade intelectual. 

De toda sorte, a superação do discurso excludente sobre a propriedade 

introduz um discurso que “não é artifício de retórica, porquanto aflora de um pluralismo 

político que seria ingênuo não se perceber”257. 

Pelas teorias constitucionais, a propriedade, não mais absoluta para o 

privilégio de classes mais abastadas, se insere no rol dos direitos fundamentais por se 

entender que ela é um instrumento pelo qual as pessoas garantem a sua liberdade. 

Para que a propriedade seja compreendida no âmbito da função social, é 

necessário explorar a definição do conceito de função. Eros Grau, com fundamento em 

Santi Romano, lembra que a função são os poderes exercidos no interesse de terceiros, 

como o pátrio poder ou a maioria dos poderes da Administração Pública.  

                                                 
254 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de Direito 

Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001. p. 69. 
255 DE ALBUQUERQUE, Fabíola Freire. Propriedade e autonomia privada: uma análise da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais/Property and private autonomy: analysis of the horizontal 

effectiveness of fundamental rights. Revista Direito e Práxis, v. 2, n. 1, p. 60-76, 2011. p. 67. 
256 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz . Propriedade e função social: Exame crítico de um caso de 

"constitucionalização" do Direito Civil. In: VERA-CRUZ PINTO, Eduardo; SOUSA, Marcelo Rebelo de; 

QUADROS, Fausto de; OTERO, Paulo.. (Org.). Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge 

Miranda: Volume 3 - Direito Constitucional e Justiça Constitucional. 1ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2012, v. 3, p. 61-90. p. 89. 
257 MATTIETTO, Leonardo. A renovação do direito de propriedade. Revista de informação legislativa, 

v. 42, n. 168, p. 189-196, out./dez. 2005. p. 193. 
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No mesmo sentido, Egon Bockmann Moreira complementa, colocando 

que a finalidade é elemento essencial da função, e quando ela é exercida em prol de 

pessoas indeterminadas, temos a função social258.  

 Ligado ao instituto da propriedade, a função deve então ser cumprida pelo 

proprietário da coisa259. A “coisa” mais importante para a finalidade de se regular a vida 

econômica são os bens de produção, como exposto acima quando tratamos da propriedade 

dinâmica.    

Por ser um direito que depende da eficácia social, é natural que algo 

também seja devido à sociedade que o reconhece, e via de regra, o respeita. O domínio, 

como visto anteriormente, não se presta a sofrer uma funcionalização, porque 

O domínio concerne ao exercício de poderes exclusivos de senhorio e 

ingerência econômica do proprietário sobre o bem (...) não se pode 

cogitar da possibilidade de os não-proprietários compartilharem com o 

proprietário os poderes de uso, fruição e disposição”.260 

O reconhecimento do aspecto social limita até mesmo o poder máximo 

sobre a propriedade – a de destruí-la, que na idade moderna “foi substituído pelo direito 

de dispor, representando uma impactante transformação na instituição da propriedade”261. 

No mesmo sentido, mesmo após elaborar ampla defesa às liberdades pessoais, o filósofo 

John Stuart Mill traça um limite à vontade individual quando afirma: 

If he injures his property, he does harm to those who directly or 

indirectly derived support from it, and usually diminishes, by a greater 

or less amount, the general resource; of the Community.262 

Em tradução livre, a passagem traz a ideia que o dano aos próprios bens 

afeta aqueles que diretamente ou indiretamente dependem deles, e reduz os recursos 

gerais da comunidade. Em tempos de preocupação com o meio-ambiente, e o 

reconhecimento que todos os seres humanos compartilham uma “casa comum” – o 

planeta Terra – o alerta de Mill permanece atual. 

Para fins de aplicação da função social, tais bens (que perfazem o 

patrimônio) podem ainda ser compreendidos dentro da dicotomia entre os momentos 

                                                 
258 MOREIRA, Egon Bockmann. Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 4, n. 16, out. 2006. p. 6-7. 
259 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

242. 
260 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 322. 
261 Idem, ibidem. p. 294. 
262 MILL, John Stuart. On Liberty. Canadá, Kitchener: Batoche Books Limited, 2001. p. 74. 
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estático e dinâmico da propriedade263, cujas definições serão importantes para o 

desenrolar deste trabalho.  

O momento estático, é aquele no qual o bem é verificado em seu valor de 

troca, e a relação proprietário-coisa é fundada em um direito subjetivo que deve ser 

reconhecido por todos, permitindo que o dono a proteja das pretensões alheias.  

Destaca-se que hodiernamente, mesmo neste momento existem 

regulamentos a serem seguidos pelos proprietários, como no caso das regras ambientais 

sobre o descarte de pilhas e baterias, permitindo afirmar que “seria um equívoco deduzir 

que não há função social nos bens de consumo, mas apenas nos de produção”264 , havendo 

apenas uma maior importância econômica sobre estes últimos.  

O momento dinâmico, que suscita maior interesse no Direito Econômico, 

é a propriedade em regime de empresa, onde é mais relevante a função que com ela se 

cumpre, do que o de simplesmente criar e agregar mais propriedade estática ao patrimônio 

pessoal.  

A propriedade (dinâmica) produtiva é aquela que visa a produção para 

atender as necessidades humanas, dentro de uma perspectiva onde “não há ninguém que 

não seja consumidor”265, considerando o estágio avançado do capitalismo moderno.  

Paralelamente aos momentos estáticos e dinâmicos da propriedade, 

podemos também encarar a propriedade como composta de dois elementos – a 

oportunidade de uso e o valor de troca do bem – sendo que a função social da propriedade 

atua preponderantemente sobre o primeiro, porque o ordenamento jurídico ainda preserva 

a propriedade como direito subjetivo, permitindo que o valor de troca seja incorporado 

ao patrimônio pessoal e neste âmbito protegido (o momento estático da propriedade). A 

oportunidade de uso, que reflete o momento dinâmico da propriedade, no entanto, é 

amplamente regulada. 

A questão da propriedade dinamizada – aquela atinente aos bens de 

produção – foi tida ainda como elemento fundamental na definição da própria função 

social, pois: 

(...) diz Barassi, com acerto, que a função social da propriedade na 

forma jurídico-positiva seria a instrumentalidade da propriedade dos 

                                                 
263 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

243. 
264 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 332. 
265 SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas: monopólio x consumo – abuso do poder 

econômico: responsabilidade civil e penal : Brasil, Mercosul, União Européia : doutrina e legislação. 

Bauru, SP: EDIPRO, 1995. p. 44. 
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bens de produção e, na forma jurídico-negativa, uma limitação aos 

poderes do proprietário para atender aos interesses sociais, como saúde 

pública, cultura, economia popular, segurança nacional, higiene, etc.266  

Dessarte, na atribuição de uma função à propriedade observamos a busca 

pela conciliação dos interesses individuais e sociais, em nítida superação da divisão 

artificial entre o público e privado: 

Tal evolução consubstancia, como afirmou André Piettre (...) a 

revanche da Grécia sobre Roma, da filosofia sobre o direito: a 

concepção romana, que justifica a propriedade por sua origem (família, 

dote, estabilidade dos patrimônios), sucumbe diante da concepção 

aristotélica, finalista, que a justifica por seu fim, seus serviços, sua 

função. 267 

Temos então a discussão se a propriedade se reduziria em função social, 

ou se estaríamos diante de um direito subjetivo com uma função social, tendo esse caráter 

“quando se tem em vista a exigência do cumprimento de sua destinação econômica e 

social”268.  

 

2.1 Função social e a finalidade da propriedade 

 

Tomando a função social da propriedade no âmbito do Direito Econômico, 

pode-se indagar ainda se este conceito pode ser manejado com a finalidade de ordenar da 

economia, impondo comportamentos positivos aos proprietários. 

Em relação aos bens de uso e consumo, a funcionalização da propriedade 

é possível de ser verificada em exemplos corriqueiros, como nas regulações ambientais 

sobre o descarte de pilhas e baterias mencionado acima, ou no armazenamento de armas 

de fogo por empresas de segurança. Até mesmo a propriedade imaterial é afetada, se 

tomarmos o exemplo das patentes de fármacos269. 

Economicamente, a relevância mais acentuada é atribuída à propriedade 

dos bens de produção, que são responsáveis pela movimentação da economia em todos 

                                                 
266 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – 4. Direito das Coisas. 27ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 124-125. 
267 GRAU, Eros. Função Social da Propriedade (Direito Econômico). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.) 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 17. 
268 Idem, Ibidem. p. 6 
269 ARONNE, Ricardo. Comentário ao art. 5º, XXII. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários 

a Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 233. 
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os sentidos: geram emprego, trazem divisas, promovem o desenvolvimento e a criação de 

bens para enfrentamento da eterna escassez270 de que se ocupa a ciência da Economia271.  

Deter tais bens de produção não é apenas um direito, mas um título de 

poder, e, “na medida em que possibilita o exercício de tal poder no interesse privado, em 

título de domínio”272.  

No mesmo sentido, é “mister frisar que von Thur definia ‘patrimônio’ 

como a ‘esfera de poder’ de um sujeito de direito (...) ‘Cabe atribuir ao termo o sentido 

que tem em linguagem comum: patrimônio é poder econômico’ ”273.  

Em sentido similar, também mencionando a questão da propriedade 

dinâmica tratada anteriormente: 

Os meios de produção, sendo atomizados, investem os seus detentores 

no poder sobre pessoas. Assim, a propriedade desses bens é, nesse 

regime, um instrumento de dominação, tanto mais poderoso quanto o 

processo produtivo desde que foi aperfeiçoada a técnica, desenvolve-se 

em grandes unidades econômicas, dirigidas exclusivamente pelo 

detentor do capital ou por aquele que o controla. É, exatamente, essa 

dominação que empresta à propriedade dinâmica uma valorização 

social, tremenda.274 

Se estar-se a tratar de domínio, é natural que se cogite também a 

problemática da dominação econômica, um problema a ser enfrentado por toda economia 

que se pretende democrática e progressista. 

Com as transformações trazidas pela Revolução Industrial, a propriedade 

monolítica e intocável seria acusada de servir à manutenção da desigualdade que vicejou 

de forma voraz neste período, conhecido concomitantemente pelos avanços técnicos e 

pelas mazelas do trabalho infantil e a miséria dos trabalhadores, resultando em mudanças 

de paradigmas políticos e jurídicos que fundamentaram a total desregulação da vida 

econômica. 

Uma economia que tenha ultrapassado o liberalismo clássico toma para si 

outras funções além da produtividade em favor do lucro e da simples liberdade plena do 

                                                 
270 A questão da escassez é também fundamento para a propriedade: “Os direitos de propriedade surgem 

no instante em que os recursos se tornam escassos” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. 

Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 257). 
271 PAIVA, Carlos Águedo Nagel. CUNHA, André Moreira. Noções de Economia. Brasília: Fundação 

Alexandre de Gusmão, 2008. p. 15. 
272 GRAU, Eros. Função Social da Propriedade (Direito Econômico). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.) 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 18. 
273 MARQUES, Claudia Lima. Comentário ao art. 219. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários 

a Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 2.024. 
274 GOMES, Orlando. Significado da evolução contemporânea do direito de propriedade. Revista da 

faculdade de direito da UFMG, v. 5, p. 57-70, 1953. p. 61. Destaques nossos. 
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mercado, entrelaçando a eficiência desejada pela economia com valores como a dignidade 

humana e o direito ao trabalho. Reconhece-se que a vida digna depende de condições 

materiais, e a detenção dos bens de produção é o meio para que elas sejam atendidas.  

Destaca-se também que a relação entre o bem o seu titular também sofreu 

alterações, pois “a autonomia privada deixou de ser um valor em si”275. Com isso, o 

fundamento dos atos daquele que possui deve ser o bem-estar comum. 

Nas Constituições, o enfrentamento do uso inadequado da propriedade se 

dá de forma majoritariamente limitadora, como na Constituição Mexicana de 1917. Nesta 

carta constitucional a propriedade foi inteiramente sujeita aos interesses públicos, com a 

intenção de promover o aproveitamento dos bens naturais276.  

Posteriormente, a Constituição Alemã de 1919 vincularia a propriedade a 

uma obrigação, sempre voltada ao bem comum. A Constituição de Weimar deixaria claro 

o papel do Estado de “fazer-se presente mediante ações e prestações que venham a 

conferir ao ser humano uma sobrevivência minimamente digna”277, mesmo que para tanto 

fosse necessário quebrar a abstenção da ação estatal sobre a propriedade privada. 

Além da evolução histórica acima, a legislação atual também sofreu 

influência da doutrina social da Igreja Católica278, algo possível de se reconhecer mesmo 

que não se tome uma postura religiosa perante os institutos legais279.  

De forma geral, estas ideias aludem à utilização responsável dos bens de 

consumo e bens de produção, visando a expansão do desfrute da propriedade a todos, 

através do “uso fecundo” da propriedade, que pode ser diretamente relacionado ao uso 

economicamente útil da propriedade, respeitando a sua função social.  

Nos dias atuais, a influência jurídica e política destas doutrinas se deu em 

larga escala nos países governados por partidos ligados ao movimento democrata cristão, 

                                                 
275 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de Direito 

Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001. p. 73. 
276 O terceiro parágrafo do art. 27 da Constituição Mexicana de de 1917 no original traz: “La Nación tendrá 

em todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 

así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales suceptibles de apropiación, para hacer 

uma distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.”  
277 MOREIRA, Egon Bockmann. Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 4, n. 16, out. 2006. p. 2. 
278 Em São Tomás de Aquino encontra-se a ideia do bem comum, que é retomada posteriormente nas 

encíclicas Rerum novarum, de Leão XIII; Quadragesimo anno, de Pio XI; Mater et magistra, de João 

XXIII; Populorum progressio, de Paulo VI; Laboren exercens, de João Paulo II; Deus caritas est, de Bento 

XVI; e, mais recentemente, pelo texto Laudato si’, de Francisco I; sem prejuízo de outras encíclicas e textos 

diversos, como a constituição pastoral Gaudium et Spes. 
279 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 106-107. 
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como o Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU, ou União Democrática 

Cristã da Alemanha), partido da Chanceler Angela Merkel, e o Partido Demócrata 

Cristiano no Chile, que elegeu Patricio Aylwin Azócar, o primeiro presidente após a 

ditadura de Pinochet. 

Absorvendo estas ideias, de forma eloquente temos o parágrafo 2 do art. 

14 da chamada “Lei Básica da República Federal da Alemanha”, a Constituição Alemã, 

que dispõe: “A propriedade enseja obrigações. Seu uso também deve servir ao bem 

comum”, sendo visível a influência da Constituição Alemã de 1919. 

 De forma mais lacônica, dispõe a Constituição Espanhola de 1975: 

Artículo 33  

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de 

acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por 

las leyes. 
 

Também de forma minudente, a Constituição Italiana em vigor (1947) 

dispõe no seu art. 42280 que a propriedade privada 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.  

Fazendo referência ao bem-público, o art. 29 da Constituição do Japão de 

1947, ainda em vigor, dispõe que “o direito de propriedade ou de posse dos bens é 

inviolável. Os direitos de propriedade serão definidos em lei, em conformidade com o 

bem-estar público”.  

Similarmente temos a Constituição Grega de 1975, com a última alteração 

em 2008, no seu artigo 17, item 1, que traz: “a propriedade é posta sob a proteção do 

Estado; os direitos que dela derivam, todavia, não podem ser exercitados contrariamente 

ao interesse público”. 

A Constituição Portuguesa de 1974, com a redação dada pela revisão 

constitucional de 2005, é mais prolixa, trazendo a questão da propriedade regulada pelo 

Estado em dois trechos diversos, sendo que o artigo 82, assim como na Constituição 

                                                 
280 Articolo 42: (...) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di 

acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a 

tutti. 
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Brasileira de 1988, cuida especificamente da propriedade sob a ótica da “Organização 

Econômica”, que constitui a Parte II da Carta lusitana: 

Artigo 62.º 

Direito de propriedade privada 

1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua 

transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição. 

2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser 

efectuadas com base na lei e mediante o pagamento de justa 

indemnização. 

 

Artigo 82.º 

Sectores de propriedade dos meios de produção 

1. É garantida a coexistência de três sectores de propriedade dos meios 

de produção.  

2. O sector público é constituído pelos meios de produção cujas 

propriedade e gestão pertencem ao Estado ou a outras entidades 

públicas.  

3. O sector privado é constituído pelos meios de produção cuja 

propriedade ou gestão pertence a pessoas singulares ou colectivas 

privadas, sem prejuízo do disposto no número seguinte.  

4. O sector cooperativo e social compreende especificamente:  

a) Os meios de produção possuídos e geridos por cooperativas, em 

obediência aos princípios cooperativos, sem prejuízo das 

especificidades estabelecidas na lei para as cooperativas com 

participação pública, justificadas pela sua especial natureza;  

b) Os meios de produção comunitários, possuídos e geridos por 

comunidades locais;  

c) Os meios de produção objecto de exploração colectiva por 

trabalhadores;  

d) Os meios de produção possuídos e geridos por pessoas colectivas, 

sem carácter lucrativo, que tenham como principal objectivo a 

solidariedade social, designadamente entidades de natureza mutualista. 
 

É de se salientar ainda que nenhum dos países citados acima integrou o 

bloco soviético, sendo corriqueiro reconhecer que “muitas vezes, a ação econômica das 

pessoas privadas depende do Estado e de regimes jurídico-econômicos de parcerias e 

solidariedade (por mais liberal que seja o regime econômico em tela)”281. 

Logo, a função social da propriedade é plenamente compatível com os 

regimes capitalistas destes países: 

A função social da propriedade não tem inspiração socialista, antes 

é um conceito próprio do regime capitalista, que legitima o lucro e a 

propriedade privada dos bens de produção, ao configurar a execução 

da atividade do produtor de riquezas, dentro de certos parâmetros 

constitucionais, como exercida dentro do interesse geral.282  
 

                                                 
281 MOREIRA, Egon Bockmann. Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 4, n. 16, out. 2006. p. 3. 
282 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de Direito 

Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001. p. 76 
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Vale ainda destacar que a propriedade, ao contrário de comentários que 

confundem a propriedade em geral com a propriedade dos bens de produção, foi 

consignada também na Constituição da República Popular da China de 1982, ainda em 

vigor: 

Art. 13: “O Estado protege o direito dos cidadãos à posse dos 

rendimentos legitimamente adquiridos, às suas poupanças, casas e a 

outras formas de propriedade legítima. O Estado protege legalmente o 

direito dos cidadãos a herdar a propriedade privada.” 
 

 No mesmo sentido, e como demonstração cabal que a propriedade é 

largamente difundida como elemento nos textos constitucionais, destacamos que até 

mesmo a Constituição Soviética de 1977 trazia uma proteção aos bens pessoais de sua 

população e a garantia do direito de herança (art. 13), ainda que no art. 11 atribuísse ao 

Estado a propriedade dos demais bens de produção e riquezas nacionais. 

Por fim, enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz a 

proteção à propriedade privada no art. 17, ela também reconhece que toda pessoa possui 

deveres para com a sua comunidade ao art. 29, o que permite se estabelecer um liame 

entre o cumprimento destes deveres com a detenção de bens. 

Finalmente, e de forma melhor alinhada à definição de função sobre bens 

dinâmicos como exposto anteriormente, temos os ditames do art. 170, inciso IV, da 

Constituição Brasileira de 1988.  

Neste artigo é possível também vislumbrar este caráter limitador, diante 

da exigência da promoção da livre concorrência, mas em conjunto com a exigência de 

comportamentos positivos dos proprietários dos bens de produção, ao determinar a 

“valorização do trabalho humano”, visando “assegurar a todos existência digna”, que 

invariavelmente exige posturas daqueles que possuem o tal título de domínio.  

A nossa Constituição expressamente afasta, por meio dos princípios que 

traz em seu bojo, o “Estado Liberal clássico”, sujeito somente ao jogo das forças de 

mercado283.  

Destarte, promover comportamentos positivos é relevante especialmente 

em consideração aos bens de produção, diante da noção moderna que a propriedade 

também se insere em um processo produtivo, se relacionando com a propriedade (de bens 

de consumo e bens de produção) de outras pessoas, para, ao final, prover a sociedade das 

suas necessidades básicas e supérfluas. 

                                                 
283 MOREIRA, Egon Bockmann. Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 4, n. 16, out. 2006. p. 5. 
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O Estado regulador estabelece uma relação de intermediação entre os 

proprietários e aqueles destituídos de propriedade, sob o pálio do princípio da 

solidariedade: 

O princípio da função social possui uma clara função normativa para 

o direito de propriedade, quando se oferece como manifestação do 

princípio da solidariedade, inspirador das relações entre indivíduo e 

sociedade em uma comunidade política, e quando o Poder 

Constituinte atribui ao legislador a missão de desenvolvê-lo através 

de distintas formas típicas que apresenta a propriedade em nossos 

dias.284 

 

Procura-se estimular que o uso dinâmico da propriedade esteja alinhado 

com uma noção de utilização ideal, que gere maiores benefícios meta-individuais285, 

ensejando a criação de estímulos e penalidades, e não apenas limites a um direito que 

ainda se reconhece como subjetivo.  

As diretrizes administrativas, visando conciliar os interesses privados, vão 

conformando o uso da propriedade, cerceando aqueles atos que ultrapassem os limites 

legais no plano concreto. Veja-se o exemplo de Sebastião José Roque: 

(...) se um terreno jorrar petróleo, o proprietário praticamente o 

perderá, pois o petróleo é um monopólio estatal. O Código de Águas 

declara a água um bem distinto do solo, não tendo poder sobre ela o 

proprietário do terreno por onde ela passa. Pelo Código de 

Mineração, as jazidas também são distintas do solo. O Código 

Florestal proíbe ação sobre a natureza e o Código de Caça e Pesca 

proíbe a caça de certas espécies ou em certas regiões. O céu também 

não pertence ao proprietário do terreno; o Código Brasileiro de 

Aeronáutica assegura a passagem de aviões e não permite 

construções em áreas vizinhas a aeroportos.286 

  

Daí decorre a ideia que a função social da propriedade, quando veiculada 

nas normas estatais de intervenção no domínio econômico287, se constitui em limitação à 

propriedade, abarcando tanto os comportamentos positivos quanto negativos288.  

                                                 
284 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Direito Civil – 3. Direitos reais. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 

p. 75. 
285 DE MELLO, Érico Marques. Função social da propriedade como expectativa social. Revista Forense, 

São Paulo, v. 105, n. 404, p. 146-167, jul./ago., 2009. p. 161. 
286 ROQUE, Sebastião José. Direito das coisas. São Paulo: Ícone, 1994. p. 55-56. 
287 Neste sentido, vê-se a intervenção específica em prol da função social como a “interferência na relação 

jurídica privada, a fim de favorecer a sociedade de modo geral” (DE MELLO, Érico Marques. Função 

social da propriedade como expectativa social. Revista Forense, São Paulo, v. 105, n. 404, p. 146-167, 

jul./ago., 2009. p. 149.) 
288 GRAU, Eros. Função Social da Propriedade (Direito Econômico). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.) 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 20 
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Considerando a questão dos momentos da propriedade (estático e 

dinâmico), e os seus elementos (a oportunidade de uso e o valor de troca do bem), 

destacamos que: 

A função social da propriedade está relacionada à utilidade, ou seja, 

a imposição de natureza econômica baseada na regulamentação 

quanto à destinação do imóvel, dada pelo proprietário, sem qualquer 

referência quanto ao seu direito patrimonial. A função social da 

propriedade como garantia constitucional destacada a faculdade de 

uso da propriedade. A propriedade permanece, também, como 

garantia constitucional, mas fundamentada exclusivamente na 

essência patrimonial, definida pelo bem, como acréscimo 

patrimonial.289  
 

Em conclusão preliminar, sobre os bens de produção, a função social 

ganha contornos mais acentuados de utilidade social, em decorrência da valorização do 

trabalho na Constituição Federal, que o insere como um dos fundamentos da República 

(art. 1º, inciso IV).  

O uso adequado da propriedade, ou seja, o exercício do domínio 

condizente com a finalidade de um bem, é elemento essencial para se compreender a 

função social. Economicamente, cada elemento dinâmico do patrimônio é um fator de 

produção, cuja má utilização se expõe em índices de produtividade nacional baixos, 

ociosidade do parque industrial, e um fraco desempenho do Produto Interno Bruto. Daí 

que: 

Reconhecida a função social da propriedade, o titular desta possui 

dever de ordem social, que lhe impõe a utilização da coisa na forma 

de sua destinação. Exercitar o direito de propriedade, além de sua 

natural finalidade e em detrimento de terceiros, constitui ilícito.290 

   

Atingir a finalidade social da propriedade dos meios de produção autoriza 

até mesmo relativizar o direito dos credores, que se curvam perante o interesse maior, 

conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que reflete o princípio da socialidade 

do Código Civil.  

Tal artigo autoriza que a empresa em crise, mas que tem condições de 

atender a sua finalidade macroeconômica, possa sobreviver, “para manter-se como fonte 

                                                 
289 DE MELLO, Érico Marques. Função social da propriedade como expectativa social. Revista Forense, 

São Paulo, v. 105, n. 404, p. 146-167, jul./ago., 2009. p. 165. 
290 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Volume 4 – Direito das Coisas. 3º Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 86. 
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produtora de emprego dos trabalhadores, e, pode-se dizer, dos próprios interesses dos 

credores.”291 

A exigência que a empresa seja viável economicamente sendo, portanto, 

socialmente útil, é o que justifica a intervenção do Poder Judiciário, dividindo o ônus 

entre credores e devedores. Veja-se que tal instituto é direcionado para os detentores da 

propriedade dinâmica, mas que não está atingindo sua utilidade social plena, ainda que 

em outras circunstâncias isto seja possível, de forma que: 

A empresa em recuperação judicial, por receber toda a proteção legal 

e em função dos ônus suportados pelos credores, tem a obrigação de 

buscar a todo custo preservar os benefícios sociais e econômicos 

buscados pelo instituto. A distribuição equilibrada desses ônus entre 

credores e devedor é fundamento do instituto da recuperação judicial 

de empresas.292 

 

O dever de ordem social demanda ainda empreendedorismo daquele que 

está em condição econômica de promover o valor do trabalho e atender as necessidades 

de consumo da sociedade, como coloca Ricardo Sayeg: 

O fornecedor tem direito de realizar as práticas comerciais, o que 

pode ser exercido com liberdade, contudo, atendendo rigorosamente 

sua função social, não ofendendo os interesses do consumidor, cujo 

exercício em caso contrário será considerado abusivo e, por 

conseguinte, repudiado pelo sistema jurídico, logo, e.g., um 

comerciante não pode deixar de vender seu produto ao consumidor 

alegando ser a mercadoria de sua propriedade, conforme torna 

defeso o art. 39, II, do CDC.293 

 

Temos então uma “função social impulsiva”294 no âmbito do Direito 

Econômico, que possui diferenças da noção hodierna de função social limite. Enquanto a 

função social limite dá por ilícita a utilização da propriedade de forma irregular ou fora 

das suas finalidades, a função social impulsiva olha para o amanhã, buscando modos de 

tornar a gestão dos bens mais proveitosa para o corpo social. Luciano de Camargo 

Penteado expõe que: 

Como aponta Barassi, significa um desenho normativo orientado 

para um incremento, ao mesmo tempo quantitativo e qualitativo, dos 

                                                 
291 ALVIM, Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro, volume XI, tomo I; livro introdutório ao 

direito das coisas e o direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 10. 
292 COSTA, Daniel Carnio. Reflexões sobre processos de insolvência: divisão equilibrada de ônus, 

superação do dualismo pendular e gestão democrática de processo. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista 

da Magistratura. São Paulo, ano 16, nº 39, p. 59 a 77, janeiro a março de 2015. p. 65. 
293 SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas: monopólio x consumo – abuso do poder 

econômico: responsabilidade civil e penal : Brasil, Mercosul, União Européia : doutrina e legislação. 

Bauru, SP: EDIPRO, 1995. p. 45. 
294 GRAU, Eros. Função Social da Propriedade (Direito Econômico). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.) 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 24. 
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resultados da atividade econômica. (...) Haveria, implícito a este 

pensamento, um modelo internacional do proprietário 

empreendedor, do proprietário-empresário, notadamente no que 

diga respeito aos bens de produção. (...) Permanecendo intacta a 

substância do direito de propriedade, modela-se a sua estrutura de 

modo diverso, incentivando-se uma gestão proprietária socialmente 

útil.295 

 

Neste primeiro momento, podemos afirmar sem rodeios que “o 

atrelamento da finalidade econômica e social ao exercício do direito de propriedade é a 

tendência inevitável de nosso Direito”296, sendo essencial que o bom uso da propriedade 

seja direcionado ao cumprimento dos objetivos constitucionais, explicitamente 

destacados no art. 3º da Carta de 1988: a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; o desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza. 

 

2.2 Disciplina jurídica da função social 

 

Ao tratarmos do tema da função social da propriedade em geral, tocamos 

brevemente em alguns artigos da nossa Constituição de 1988, dada a riqueza com que o 

assunto é tratado no texto positivado. 

A importância de se abordar a Constituição nos estudos jurídicos no Brasil 

é auto evidente: com tamanha riqueza de temas tratados na Constituição, é pouco provável 

que em um determinado ramo do Direito não exista algum aspecto da Carta Maior a ser 

tratado. 

Feitas estas considerações, no que toca o tema da propriedade e a sua 

função social, a constitucionalização do Direito Civil, ao qual era exclusivamente 

atribuída a regulação destes temas, permite reconhecer que antigas divisões entre o 

Direito Privado e o Direito Público são de pouca utilidade prática. 

Mesmo sobre relações entre particulares tratando de bens disponíveis, o 

Direito Privado deve obedecer aos princípios constitucionais, e, caso seja necessário, 

sofrer uma releitura à luz do que determinar a Constituição297. Podemos identificar que 

neste sentido o Direito Civil não é mais dominado pela lógica do patrimônio, tendo sido 

                                                 
295 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 164. Destaques do original. 
296 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 
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297 PEGHINI, César Calo. A função social da propriedade no Código civil e na Constituição federal. Revista 
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“repersonalizado” sob a premissa que o valor máximo a ser atingido é a dignidade da 

pessoa humana, constitucionalmente qualificada298. Tal valor máximo serve inclusive 

para unificar o sistema jurídico em torno de um único eixo, reafirmando a unicidade do 

Direito, a despeito das suas divisões pedagógicas. 

Destarte, para que o estudo seja completo em sua proposta, trataremos a 

seguir do tema de forma mais minudente: primeiramente explorando as Constituições 

brasileiras anteriores, e posteriormente cuidando de averiguar os artigos que tratam do 

tema. 

 

2.2.1 O tema nas Constituições Anteriores 

 

A função social da propriedade não é um tema novo no âmbito 

constitucional brasileiro, ainda que não esteja presente desde as nossas primeiras 

constituições. 

Na Constituição Imperial de 1824, um texto que claramente é produto do 

seu tempo, não encontramos menção à função social da propriedade. Tal ausência é 

compreensível, dada a influência que ainda era exercida pela noção jurídica da 

propriedade absoluta, veiculada no Code Napoléon de 1804, que ainda era um texto 

recente e moderno quando da nossa primeira Constituição. Assim, temos o art. 179, inciso 

XXII, que respectivamente trazem: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. 

(...) 

XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se 

o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da 

Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor 

della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e 

dará as regras para se determinar a indemnisação. 
 

O texto constitucional do Império se reflete no livro escrito em 1871, por 

Lourenço Trigo de Loureiro para quem, apesar do direito de propriedade ser “natural, 

exclusivo e illimitado”299, poderia ser restringido pela legislação, como efetivamente 

acontecia “porquanto, se o homem quer gozar das vantagens, que a sociedade lhe 

                                                 
298 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de Direito 

Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001. p. 74. 
299 LOUREIRO, Lourenço Trigo de. Instituições de direito civil brasileiro. Ed. fac-sím. Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial; Superior Tribunal de Justiça, 2004. p. 226. 
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offerece, garantindo-lhe o seguro e livre uso da sua propriedade, também deve sujeitar-se 

ás obrigações, que ella impõe para a consecução do fim social”300. 

Para o autor, além da propriedade ser um direito natural, o sistema jurídico 

se estrutura em dois níveis, havendo uma autoridade divina com poderes para prescrever 

condutas ao gênero humano, e a autoridade humana, responsável por cada nação 

soberana. Sob esta premissa, também admite que nem toda ação contra à moral e o Direito 

Natural é passível de proibição pelo Direito Civil, que deve se preocupar com males 

maiores e que causem perturbação à ordem social301.  

Este tipo de divisão jurídica de níveis é condizente com as disposições 

constitucionais de 1824, que determinavam a Religião Católica Apostólica Romana como 

o culto oficial do Império, bem como quanto às correntes jusnaturalistas que ainda 

vicejavam, e que apenas posteriormente seriam enfrentadas pela racionalização do 

positivismo, que passaria a identificar o Direito, e a produção legislativa, exclusivamente 

com o Estado302, não havendo mais espaço para uma ordem divina ou o poder eclesiástico. 

Mais adiante, temos a Constituição de 1891, a primeira carta republicana 

do país, que reestruturou a luta pelo poder no país, substituindo o Imperador pelo 

Presidente da República, e implantava o modelo federalista.  

Apesar destas alterações, a influência das oligarquias rurais, que ainda 

experimentavam as riquezas advindas da produção de café, não dava espaço para qualquer 

noção de propriedade que não se encaixasse “nos moldes do direito individualístico-

romano”303. Temos, com a redação da Emenda Constitucional de 03 de setembro de 1926: 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á 

liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salvo 

a desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante 

indemnização prévia. 
 

Sob influência da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição Alemã 

de 1919, nasceu a Constituição Brasileira de 1934, relevante no âmbito deste trabalho por 

dois motivos distintos: por um lado, esboçava alterações sobre o regime da propriedade, 

                                                 
300 LOUREIRO, Lourenço Trigo de. Instituições de direito civil brasileiro. Ed. fac-sím. Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial; Superior Tribunal de Justiça, 2004. p. 226. 
301 Idem, ibidem. p. 9-12. 
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303 PEGHINI, César Calo. A função social da propriedade no Código civil e na Constituição federal. Revista 
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em seu art. 113; pelo outro, inaugurava a tradição constitucional brasileira de trazer um 

capítulo sobre a economia (neste caso, o “Título IV – Da Ordem Econômica e Social”). 

Visando fortalecer o Estado, que havia vencido os embates da Revolução 

Constitucionalista de 1932, a propriedade passa a estar à disposição do interesse social, 

ditado pelo governo, que delimitava a liberdade econômica. Tal regulamentação disposta 

na Constituição de 1934 trabalha sob o “prisma negativo, qual seja, a vedação do 

exercício da propriedade ‘contra o interesse social ou coletivo’”304. Veja-se: 

Art. 113 - A Constituição assegura a 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 coletivo, na forma que a lei determinar. A 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos 

da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, 

como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes 

usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, 

ressalvado o direito à indenização ulterior.  

 

Art.115 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que 

possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida 

a liberdade econômica. 
 

 O próximo passo seria dado com a Constituição de 1937, que trataria da 

questão em termos apenas genéricos e também pelo viés da limitação, sem trazer grandes 

inovações, em virtude de as preocupações sociais estarem voltadas ao embate entre o 

Estado Ditatorial implantado e a ameaça do comunismo, cristalizada no preâmbulo do 

texto constitucional305. Mesmo neste paradigma, é importante expor as alterações sofridas 

pelo texto constitucional durante a sua vigência, reflexo do momento político vivido pelo 

país. 

                                                 
304 FACCHINI NETO, Eugênio. Comentário ao art. 170, III. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). 
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justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem 

processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas; 
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 A redação original trazia: 

Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os 

seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício; 
 

  Posteriormente, com o advento da Lei Constitucional nº 5/1942, o então 

presidente Getúlio Vargas alterou a extensão dos atos possíveis durante o estado de 

emergência, modificando a redação do art. 166 da Constituição com o fito de suspender 

as garantias constitucionais relacionadas à propriedade e liberdade de quem tivesse agido 

contra o Estado brasileiro. Com esta alteração, foi necessária alterar a redação do 

parágrafo 14º, que passou a ler: 

14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia, ou a hipótese prevista 

no § 2º do art. 166. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos 

nas leis que lhe regularem o exercício. 
 

 Por fim, a grave situação imposta pela Segunda Guerra Mundial ensejaria 

o Decreto nº 10.358/1942, que declarou o estado de guerra, suspendendo justamente a 

garantia prevista no parágrafo acima, dentre outras. Interessante notar que o advento da 

próxima Constituição deixaria este Decreto “em vigor”, até a sua revogação formal pelo 

Decreto nº 11/1991, do então presidente Fernando Collor. 

 O próximo passo na historiografia constitucional da função social da 

propriedade é a Carta de 1946, já sob o sopro de liberdade advindo da consciência 

nacional que havia lutado contra ditaduras na Europa, onde vemos uma guinada em 

direção a uma regulação positiva da função social da propriedade, direcionando o seu uso 

ao bem-estar social, pelo qual “promove o intervencionismo político econômico, 

objetivando a justa distribuição da propriedade”306: 

Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 

liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 16. É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse 

social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, com a exceção 

prevista no § 1º do art. 147. Em caso de perigo iminente, como guerra 

ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da 
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propriedade particular, se assim o exigir o bem público, ficando, 

todavia, assegurado o direito a indenização ulterior.  

  

Art 147 - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. 

A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover 

a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. 
   

 A alteração promovida pela Carta de 1946 seria o fundamento para uma 

ampla intervenção do Estado na sociedade, que resultaria na socialização do Direito Civil, 

em virtude “de uma postura intervencionista e assistencialista adotada pelo Estado 

brasileiro após os anos 30”307.  

 Como apontam os autores, a redação desta constituição era semelhante à 

Constituição de Weimar, que em termos políticos também procurava conciliar interesses 

diversos sob o mesmo texto, mas que não lograria êxito em cumprir suas metas, dada a 

situação econômica de penúria do Estado Alemão após o tratado de Versalhes e a 

ascensão do nazi-fascismo308. 

 Ainda sobre o parágrafo 16º do art. 141, a menção a um “direito de 

propriedade” não serve como grilhão ao legislador infraconstitucional, se prestando mais 

a proteger o direito de propriedade enquanto instituição309, algo relevante no contexto de 

um comunismo bastante presente, e não como uma determinada concepção de 

propriedade individual, delegada ao Código Civil. 

 Posteriormente tivemos a Constituição de 1967, cuja redação original do 

art. 157, inciso III, foi mantida pela letra do art. 160, inciso III, após a Emenda 

Constitucional de 1969: 

“Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o 

desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: 

(...) 

III - função social da propriedade” 
 

 Comentando o referido artigo ainda em 1977, Eros Grau aduz que: 
 

Tomado como objeto de análise o transcrito art. 160, observaremos, 

inicialmente, que atribui ele à ordem econômica e social a realização do 

desenvolvimento nacional e da justiça social, com base, entre outros, 

no princípio da função social da propriedade. A partir desta verificação 

– que, não obstante, deve ser considerada em conjunto com a análise do 

§ 22º do art. 153 e do art. 161 do vigente texto constitucional – arma-se 

                                                 
307 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. Revista 

da Faculdade de Direito de Campos, ano VI, n. 7, 2005. p. 102-103. 
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309 MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. 
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o entendimento de que passa a propriedade, genericamente, a ser 

compreendida segundo um novo modelo. Concebe-a a Constituição, 

então – que dela trata, agora, no capítulo ‘Da ordem econômica e social’ 

e não apenas, exclusivamente, no ‘Dos direitos e garantias individuais’ 

– como um instrumento de desenvolvimento e justiça social. (...) Não 

se lobriga, evidentemente nesta firmação, o entendimento de que a 

propriedade, de direito absoluto, teria passado a ser sufragado, na 

Constituição, como um direito relativo. A propriedade, como instituto 

genérico, permanece garantida a nível constitucional, apenas sendo 

demarcado no âmbito do direito que lhe corresponde pelas disposições 

indicadas – que, naturalmente, são objeto de desenvolvimentos 

posteriores em lei ordinária. Observe-se, ademais, que, na ordem 

constitucional, o princípio da função social não é contraposto ao direito 

de propriedade. Pelo contrário, ali se promove a integração entre 

ambos; deve, um ao outro, compatibilizar-se; dependendo da 

intensidade dessa compatibilização surgirá, com relação a esta ou 

aquela forma de propriedade, o conceito de propriedade-função 

social310.  
 

 Portanto, com o art. 160 da Constituição de 1967, se consolidaria no Brasil 

a ideia da função social como princípio da ordem econômica juridicamente qualificada311, 

ou, como comentado nos idos de 1977: 

A mensuração do direito de propriedade se faz, pois, desde a 

obrigatoriedade do cumprimento dos deveres de solidariedade entre os 

vizinhos, o respeito às posturas municipais e às normas dos loteamentos 

e dos modernos condomínios, até a fiel observância das disposições 

mais amplas de proteção à fauna, à flora, à ecologia, à natureza, enfim, 

em cuja integrabilidade está o bem-estar do homem.312 

 

  Feitas estas considerações, passaremos a tratar do tema na Constituição de 

1988, que inovou sobremaneira no tratamento do tema, sendo um instrumento 

vanguardista inclusive se comparado com outras leis fundamentais do mundo. 

 

2.2.2 A Função Social na Carta de 1988 

 

 Antes de falarmos de função social, devemos tratar das menções à 

propriedade. No texto constitucional vigente, sem prejuízo das menções expressas à 

propriedade que constam a partir do art. 5º, iniciaremos tratando de um dos objetivos 

fundamentais da República: a garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º, inciso II). 
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 O desenvolvimento está intimamente ligado ao Produto Interno Bruto e a 

renda per capita, e está relacionado a tudo o que o país apresente em bens e serviços com 

uma divisão entre o número de habitantes. Estas grandezas classificam os países como 

desenvolvidos, subdesenvolvidos ou ainda “emergentes”, uma classificação nova que 

geralmente é atribuída aos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou “South 

Africa” no acrônimo).  

 Neste ponto, a elevação da renda per capita como elemento da garantia do 

desenvolvimento passa pela função social da propriedade, no sentido proposto de se 

assegurar que a propriedade dos bens de produção gere renda e emprego a muitas pessoas, 

elevando o PIB e promovendo a sua divisão entre as várias pessoas. 

 O segundo objetivo a ser tratado é a erradicação da pobreza. Se a menção 

ao “bem comum” é corrente na doutrina e nas várias constituições consultadas, a 

Constituição Brasileira coloca expressamente este objetivo (art. 3º, inciso III), dado que 

a pobreza já era tida como um dado objetivo e concreto quando da Constituinte, como 

demonstra Pinto Ferreira: 

No Brasil, aproximadamente 75% da população economicamente ativa 

(PEA) feminina e 44% da masculina são formadas de indigentes e 

miseráveis (...) Aproximadamente 60% da PEA brasileira recebe 

rendimentos que não ultrapassam dois salários mínimos, ou seja, vinte 

e cinco milhões de pessoas ganham de dois salários para baixo313. 

 

 Em termos práticos, o constituinte derivado insistiu no tema, instituindo 

no plano constitucional as políticas necessárias para “viabilizar a todos os brasileiros 

acesso a níveis dignos de subsistência”, na forma do disposto pelo art. 79 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, ao criar o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza. 

 A falta de desenvolvimento adequado e a pobreza são um mal que aflige 

milhões, sendo causa e causadora de inúmeras outras mazelas, implicando em reconhecer 

que não é possível falarmos de bem comum sem atacar-se estes dois problemas. No 

mesmo inciso que traz a erradicação da pobreza e marginalização temos a menção às 

desigualdades sociais e regionais.  

 Esta relação, sob o ponto de vista da política democrática, não é gratuita, 

pois “a difusão da propriedade e da riqueza é um requisito indispensável ao exercício da 

                                                 
313 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 46-47. 
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autonomia e das liberdades políticas”314. Esta difusão é relacionada tanto às riquezas dos 

entes políticos regionais quanto dos particulares em cada estado da federação. 

 O mandamento constitucional em questão não implica no exercício do 

poder estatal para desnaturar a propriedade através de regulamentos e atos administrativos 

excessivos315, transformando o proprietário dos meios de produção em “mero usuário, 

provido de parcos direitos e massacrado por intervenções do Poder Público, não raras 

vezes meramente políticas e com fins eleitoreiros, sobre o bem”316.  

 Constitucionalmente, o que se busca é identificar certos desequilíbrios 

históricos entre as regiões do país, direcionando a intervenção estatal no sentido de 

minimizar as externalidades negativas produzidas pela competição econômica entre as 

várias regiões do país.  

 Passando para o caput do art. 5º, encontra-se a propriedade como direito 

fundamental, garantindo-se a sua inviolabilidade. Temos que esta inserção visa 

concretizar mais um dos múltiplos aspectos de um princípio geral da liberdade317, que 

recobre o indivíduo e os bens que lhe possibilitam ser efetivamente livre.  

 Não se pode acreditar que, em uma sociedade capitalista, uma pessoa seja 

livre sem que ela tenha meios materiais de exercer esta liberdade. Esta liberdade é 

entendida em conjunto com a função social, que por sua vez concretiza outro princípio 

geral, o da igualdade. 

 A conjugação da concretização destes dois princípios gerais está ligada ao 

Estado Social e Democrático de Direito, que permeia o texto constitucional 

contemporâneo318, cujo fundamento maior é a dignidade da pessoa humana.  

 Daqui decorre a despatrimonialização do Direito como um todo, ensejando 

um novo foco ao Direito Privado, qual seja, o ser humano. Daí pode-se afirmar que o 

“epicentro da Constituição Econômica está na sua compreensão funcionalizada”319. 

                                                 
314 VITA, Álvaro de. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1993. p. 83. 
315 Em sentido contrário, temos a negação da propriedade privada por Duguit: “O autor via na figura do 

proprietário um funcionário público encarregado de administrar bens coletivos e fazê-lo render. Chegava 

ao ponto de defender uma prestação de constas periódica desta administração” (PENTEADO, Luciano de 

Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 186). 
316 LISBOA, Roberto Senise. Em Defesa da Propriedade. Revista de informação legislativa, v. 29, n. 113, 

p. 359-384, jan./mar. 1992. p. 379. 
317 ARONNE, Ricardo. Direito à propriedade. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários a 

Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 233. 
318 Idem, ibidem. p. 233. 
319 MOREIRA, Egon Bockmann. Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 4, n. 16, out. 2006. p. 3. 
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 Mais adiante no texto constitucional, temos a garantia do direito de 

propriedade (art. 5º, inciso XXII). Este tipo de previsão é comum nas Constituições dos 

países capitalistas, como destacamos anteriormente ao tratar das Constituições da Itália, 

Alemanha, Espanha, Japão, Grécia e Portugal.  

 Esta garantia genérica do inciso XXII, sem qualificação da propriedade, 

deve ser compreendida com os elementos seguintes do próprio texto constitucional, que 

se vale da repetição como reforço à ideologia e aos direitos que o Constituinte procurou 

instaurar na ordem constitucional nascente.  

 Reconhece-se que “o dispositivo em análise não inova, mas é inovado pelo 

conteúdo dos dispositivos vicinais”320, neste caso, o inciso XXIII, que expressamente 

consigna a função social da propriedade.  

 Em que pese a redação dos artigos, a própria localização topográfica da 

função social na Constituição também empresta sentido ao texto. Situar a função social 

no artigo 5º, induz a conexão deste conceito à pessoalidade inerente à propriedade, 

diferente do que ocorreria se a função social tivesse sido inserida no art. 6º da 

Constituição, que encampa os Direitos Sociais.  

 Em conjunto com a primeira menção à função social, a propriedade 

constitucionalizada se espraia para a tutela dos direitos pessoais de fundo patrimonial, aí 

incluindo os créditos em geral, em vista que a propriedade imóvel não é a única fonte e 

signo de riqueza apreciável pelo mundo jurídico.  

 Veja-se que a propriedade imóvel é até mesmo relegada para o segundo 

plano, como ocorre no caso da ordem de penhora prevista no art. 835 do atual Código de 

Processo Civil, o qual elenca o dinheiro – que pode estar depositado ou aplicado em uma 

instituição financeira – em primeiro lugar, relegando a propriedade imóvel para a quinta 

posição na preferência. 

 Como se afirmará ao longo deste trabalho, o mandamento constitucional 

reiterado é destinado a todos os atores sociais, vinculando o legislador, no momento de 

inovação da ordem jurídica por meio de leis e regulamentos que tratem da posse, 

utilização, acesso ou domínio de bens; ao magistrado, que deve fazer a Constituição e a 

legislação que com ela se alinhe nas demandas que lhe são apresentadas; e ao particular, 

dada a aplicação horizontal das garantias constitucionais, sendo a propriedade 

funcionalizada uma delas. 

                                                 
320 ARONNE, Ricardo. Comentário ao art. 5º, XXII. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários 

a Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 312. 
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 Em continuidade à exploração do texto constitucional, a função social da 

propriedade atinge sua maior densidade jurídica quando chegamos no art. 170, que 

inaugura na Constituição o Título VII, da Ordem Econômica e Financeira, cuja 

conformação jurídica foi estudada nos capítulos anteriores deste trabalho. 

 Logo, consultando-se os incisos do art. 170, em fórmula similar à do art. 

5º da Constituição Federal, encontra-se a propriedade privada (inciso II) e a função social 

da propriedade (inciso III), mas agora sob o pálio de outros princípios, fundamentos e 

objetivos.  

 A recorrência destes temas não pode ser encarada como mero equívoco do 

constituinte, devendo haver uma interpretação específica da função social da propriedade 

no âmbito da ordem econômica. 

 Nesta senda, podemos afirmar que a propriedade cumpre papel específico 

perante o que dispõe o caput do art. 170. Quando encarado somente com base no art. 5º 

da Constituição, o conceito de propriedade já exige que a antiga noção de direito absoluto 

do proprietário seja afastada, por estar “funcionalizada” para a concreção do bem comum 

e da dignidade humana, que permeia todo o texto.  

 Adicionalmente, dentro da ordem econômica, a propriedade deve ser 

compreendida em conjunto com os demais princípios, que direcionam todo o sistema 

econômico para uma finalidade específica: a existência digna conforme os ditames da 

justiça social321. Sendo assim, o disposto nos incisos do art. 170 traz implicações sobre a 

propriedade nos seus momentos estático e dinâmico. 

 Considerando que a propriedade estática é geralmente ligada aos bens de 

uso e consumo pessoal, a função social econômica autoriza a atuação no sentido de 

amplificar o acesso a eles: 

Assim, a intervenção direta na distribuição de bens de consumo 

(conceito que inclui também os de uso pessoal duráveis: roupa, 

moradia, etc.), para fomentar ou mesmo forçar o barateamento do custo 

de vida, constitui um modo legítimo de fazer cumprir a função social 

da propriedade.322 

 

Todavia, pode-se ainda discutir a propriedade estática de bens de alto 

valor, como coleções de canetas, relógios e obras artísticas em geral. Nos dois primeiros 

exemplos, é comum encontrar objetos caros, mas cuja aquisição é livre, dado que são 

produtos industrializados, criados de forma repetida, ainda que muitas vezes em baixa 

                                                 
321 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 712. 
322 Idem, ibidem. p. 712. 
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tiragem. Sobre eles, não há que se falar em função social a ser atingida, se prestando 

somente ao deleite de seu proprietário. Situação diversa recai sobre objetos de arte, como 

se vê abaixo: 

O dono do suporte material de obra de arte culturalmente relevante, 

como um quadro de famoso pintor brasileiro, não o pode retaliar nem 

vendê-lo a comprador residente no exterior, porque estaria, no dois 

casos, dispondo da propriedade em sentido diverso do cumprimento da 

função social: no primeiro, por comprometer a obra artística de 

importância para nossa cultural; no segundo, por tornar mais difícil a 

exibição do trabalho aos brasileiros.323 

 

 Sobre os bens no seu aspecto dinâmico, o direcionamento da utilização da 

propriedade privada não significa uma planificação da economia, pelo papel que a livre 

iniciativa cumpre na interpretação da ordem jurídica ao estar insculpida diretamente no 

art. 170, o que torna incompatível com a Constituição um regime puramente socialista. 

Neste sentido, a oportunidade de uso destes bens não pode ser totalmente tolhida, cabendo 

ao seu detentor a escolha sobre a forma de utilização que mais se alinha aos seus 

conhecimentos, anseios e possibilidades concretas de aplicação. 

 O que decorre da propriedade seguida da função social no texto 

constitucional são mandamentos que legitimam a propriedade dos bens de produção, 

quando estes são direcionados à consecução das finalidades dispostas no artigo. Em 

tempo: a atuação do proprietário deve visar a exploração completa das potencialidades 

apresentadas pelos bens que possui, como elucida José Cretella Jr.: 

Não basta que o bem seja produtivo ou que seja explorado. A 

produtividade e a exploração devem corresponder às necessidades 

esperadas. A produtividade deve ser máxima. A exploração do bem 

deve ser intensificada ao extremo, para atingir o máximo de 

rendimento324. 

   

 Logo, a propriedade dos bens instrumentalizados para a produção de 

outros bens ou serviços é o alvo da atuação estatal na economia quando se visa o 

cumprimento da função social da propriedade, justificando inclusive a exploração direta 

da atividade econômica pelo Estado quando o “relevante interesse coletivo” não for 

atendido, na forma do art. 173 da Constituição. 

 Quando pensamos na utilidade máxima de um bem de produção, é preciso 

rememorar que a Constituição pretende fundar o país no valor social do trabalho e da livre 

                                                 
323 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Direito das coisas. Direito autoral. Vol. 4. 4ª Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 80-81. 
324 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Volume 8. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1993. p. 3.974. 



105 

 

iniciativa (art. 1º, inciso IV), o que é repetido enquanto fundamento da ordem econômica 

(art. 170, caput).  

 A valorização do trabalho em conjunto com os outros princípios 

constitucionais também afasta a Constituição de uma política neoliberal, que antagoniza 

o trabalhador e o proprietário, na busca de uma economia moderna baseada na 

“conciliação e composição entre ambos325.  

 Inclusive, o constituinte foi preciso ao promover o trabalho no âmbito da 

pequena empresa, onde as relações trabalhador-proprietário são mais próximas, servindo 

ainda como porta de entrada para o empreendedorismo, estabelecendo regras especiais 

para sua promoção nos arts. 146, III, “d” e 179.  

Com isto não se quer dizer que a valorização do trabalho na Constituição 

é o reconhecimento do labor como a única forma de agregar valor aos bens de produção. 

Pensar que o preço dos bens, ou seja, o seu valor de troca, decorre unicamente das horas 

empregadas na sua produção e aperfeiçoamento seria um impropério diante do que 

entende a Economia moderna.  

Hoje reconhece-se que além do trabalho, o valor dos bens é determinado 

pela sua escassez e procura, bem como o desejo social de possuí-los, calcados em escolhas 

nem sempre economicamente racionais326. 

O sistema econômico previsto na Constituição é capitalista, sendo 

inafastável respeitar a livre iniciativa em suas três principais vertentes – liberdade de 

investimento ou de acesso, liberdade de organização e liberdade de contratação327 – de 

forma que o empresário não é funcionário da administração ou seus bens são parte dos 

bens públicos.  

A livre iniciativa, sendo fundamento da ordem econômica, deve ser 

encarada como um comando constitucional, de cumprimento obrigatório por todos os 

cidadãos e principalmente pelos operadores do sistema jurídico, sendo “aceito como 

dogma, para a partir dali estruturar o sistema no qual a liberdade é a regra, todavia, com 

reservas que a respectiva ordem jurídica venha a estabelecer.”328 

                                                 
325 GRAU, Eros Roberto. Comentário ao art. 170. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários a 

Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 1.791. 
326 BELL, Abraham; PARCHOMOVSKY, Gideon. A theory of property. Cornell L. Rev., v. 90, p. 531-

615, 2004. p. 536-537. 
327 MOREIRA, Egon Bockmann. Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 4, n. 16, out. 2006. p. 4. 
328 SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas: monopólio x consumo – abuso do poder 
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O que se busca na promoção concomitante do trabalho e da livre-iniciativa, 

é que o particular detentor dos meios de produção veja sua atividade, exercida nos limites 

da lei e sujeita à intervenção estatal, como sua contribuição à uma sociedade justa e 

solidária, que certamente é conducente aos negócios, facilitados pela adesão ética dos 

particulares a um sistema econômico que comporte os seus desejos e pretensões, muitas 

vezes sanados por bens e serviços economicamente apreciáveis, porque: 

(...) determinado bem de produção deve ser conduzido, pelo 

proprietário, a esta produção, de tal modo que os interesses do 

proprietário (lucro, por exemplo, ou subsistência) sejam alcançados, 

mas, também, que os dos demais o sejam. Da mesma forma que há 

interesses proprietários, há interesses não-proprietários, todos 

precisando ser resolvidos.329 

 

 O amplo emprego que ora se promove deve atender um requisito também 

previsto no caput do artigo em comento: a existência digna. Como expressado 

anteriormente, não se vislumbra a possibilidade de uma vida digna, no seio da sociedade 

do consumo, sem os meios materiais para tanto.  

 Considerando que o Estado brasileiro não pode, nem seria capaz de, 

transformar todos em proprietários de meios de produção, a lógica direciona o intérprete 

no sentido de vislumbrar a necessidade que o trabalho ligado à ampla exploração dos bens 

de produção seja digno.  

 Não se trata de atestar o óbvio, mas sim de enxergar mais uma vez a 

despatrimonialização do Direito, aventada quando tratamos do art. 5º. A concepção do 

trabalho como fundamento da ordem econômica permite entender que a produtividade 

não é a única medida para avaliação do cumprimento da função social da propriedade.  

 O trabalho escravo, salários inadequados, assédio moral, a exclusão de 

portadores de necessidades especiais, todos estes fatores são detratores de um fator de 

produção “bem empregado”, que seja lucrativo. Trabalho vil não é o trabalho valorizado 

pelo constituinte, como bem coloca Eros Grau: 

Isso, sem nenhuma dúvida, torna-se plenamente evidente no sistema da 

Constituição de 1988, no seio do qual, como se vê, é ela – a dignidade 

da pessoa humana – não apenas fundamento da República Federativa 

do Brasil, mas também o fim ao qual se deve voltar a ordem econômica 

(mundo do ser)330. 
 

                                                 
329 LIMA, Getúlio Targino de. Apontamos à respeito do direito de propriedade. In: LOTUFO, Renan 
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330 GRAU, Eros Roberto. Comentário ao art. 170. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários a 
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 No campo econômico, a propriedade dinâmica traz a responsabilidade pela 

criação e manutenção de empregos, respeitadas as condições econômicas enfrentadas 

pelo empreendedor, que não pode ter a sua livre-iniciativa “forçada”.  

 A relação da propriedade no seu aspecto dinâmico com a dignidade da 

pessoa humana é também reflexo da fraternidade consubstancial às normas de Direito 

Econômico previstas na Constituição. 

 Se podemos (e devemos) ter a ordem jurídica sob a visão quântica331, não 

há como se dissociar o art. 170 dos Direitos Humanos garantidos ao longo de todo o 

sistema, que em última instância, se presta a preservar o ser humano.  

 Os meios de produção, aqui entendidos como a propriedade em seu 

aspecto dinâmico, servem à promoção do valor humano do trabalho, que encontra 

fundamento nas três dimensões dos Direitos Humanos: i) o direito de exercer uma 

atividade conforme sua vontade, na primeira dimensão; ii) o direito ao trabalho, o qual 

depende das organizações modernas em uma economia capitalista, na segunda dimensão; 

iii) e o pleno emprego, valor universal, na terceira dimensão332.  

 Esta valorização dos bens de produção enquanto vetores de promoção do 

trabalho humano também não escapa à doutrina social da Igreja, que enxergou a “hipoteca 

social”333 na propriedade dos meios de produção, que não podem ser utilizados contra o 

direito de trabalhar, sendo possuídos apenas por possuir, ou como colocamos, como mera 

propriedade em seu momento estático. 

 Ainda, as benesses da formação de uma categoria de empregados com 

renda adequada é fato inconteste na Economia, que associa níveis adequados de emprego 

ao consumo e crescimento generalizado: 

A capacidade dos indivíduos de mobilizarem seus recursos produtivos 

em geral e sua capacidade de trabalho em particular com vistas à sua 

reprodução econômica autônoma é uma medida de bem estar que 

comporta muitas vantagens com relação às demais. Sem sombra de 

dúvida, países onde a percentagem de desempregados na população 

disposta a trabalhar é muito elevada, são países com uma produção 

inferior à potencial e que proporcionam uma baixa qualidade de vida 

àqueles que não conseguem se inserir na produção334. 
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Certos de que este fato não foi ignorado pelo Constituinte, é preciso ainda 

ressaltar a ideia que os incisos do art. 170 bebem na fonte do seu caput, estando 

conectados com a “Justiça Social”. Este princípio constitucional não é novidade no 

sistema jurídico brasileiro, tendo sido consagrado no art. 145 da Constituição de 1946, no 

art. 157 da Carta de 1967 e no art. 160 da Emenda Constitucional nº 1/69.  

Como aduz Eros Grau, os “ditames da justiça social” são amplamente 

discutíveis335, sendo um termo indeterminado, mas caracterizador do tipo de justiça 

desejado pelo constituinte, e traz uma meta a ser cumprida em políticas públicas no 

sentido de busca da justiça na repartição do produto econômico, ou ainda, que seja a 

“expressão da equânime distribuição dos benefícios sociais para quantos deles 

necessitem”336. 

 Na atual carta, pode-se afirmar que: 

Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na 

repartição, em nível pessoal, do produto econômico. Com o passar do 

tempo, contudo, passa a conotar cuidados referidos à repartição do 

produto econômico, não apenas inspirados em razões micro, porém 

macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição deixam de ser 

apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar exigência de 

qualquer política econômica capitalista337. 
 

Logo, a expressão pode ser relacionada à redução das desigualdades 

sociais338, trazendo resultados concretos na análise das políticas econômicas executadas 

pelos governos, e as práticas dos particulares a elas relacionadas, não sendo apenas objeto 

de retórica jurídica. 

A relação entre justiça social e propriedade privada também é explícita. 

Apesar do regime econômico constitucional ser aquele do capital e do lucro, com 

preponderância da propriedade privada, existe uma finalidade a ser atingida: 

Entretanto, estes direitos não são ilimitados e absolutos, muito pelo 

contrário, são instrumentos de realização do sistema, de sorte a não 

poderem ser utilizados contra este, impondo, portanto, a eterna busca 

da justiça social, tanto que: a) a propriedade atenderá sua função social, 

o que não consiste em uma restrição ao direito, mas, sim, à causa ou 

objeto que deve determinar o respectivo exercício; b) a herança é 

tributada pelo imposto causa mortis, de modo que o herdeiro, apesar de 
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Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 1.794. 
338 BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

p. 23. 
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ter garantido seu direito, nunca recebe a totalidade do patrimônio 

deixado pelo de cujus, posto que parte dele é destacado a título de 

obrigação fiscal e reverte em benefício de toda a sociedade; e, c) a livre 

iniciativa, que é a liberdade de contratar, pode ser restringida pela lei, 

regulamentando a atividade negocial, cujo comando imperativo tem o 

cunho de obrigar a fazer ou deixar de fazer, independentemente da 

vontade do agente, face ao princípio da legalidade.339 

 

A justiça social constitucional também não é a planificação da economia, 

ou a espera que a autorregulação do mercado exclua os agentes menos produtivos e 

espontaneamente gere a maximização do bem-estar geral. Busca-se o desenvolvimento: 

Dizia Paulo VI: desenvolvimento é o novo nome da paz. A paz, por seu 

turno, é a verdadeira e própria expressão da justiça social. Podemos 

dizer, parafraseando o Pontífice de saudosa memória, que o 

desenvolvimento é o novo nome da justiça social340 
 

O que se quer ver reconhecido é o peso constitucional341 deste princípio, 

que agora é acompanhado pela ideia geral da valorização do ser humano, e 

temporalmente, encontra-se em momento histórico ideal para a sua efetivação, ainda que 

os indicadores econômicos do país padeçam de instabilidade aparentemente perpétua: 

Destaque para mais um fator de modificação para o contexto privado. 

Nunca tantas gerações se sucederam na democracia nacional em 

condições de aprimorar seus mecanismo, institutos e instituições. 

Mesmo que diante dos mesmos fundamentos axiologicamente traçados 

no texto entregue pelo constituinte originário, legitimamente eleito (não 

sem heranças militares no Senado da República, sem contingência de 

vício).342 
 

 Para além do art. 5º e 170 da Constituição, podem ser encontrados 

dispositivos relacionados à função social da propriedade nos capítulos da Política Urbana 

e da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Dado os temas específicos 

trazidos nestes capítulos, que também são amplamente regulados na legislação 

infraconstitucional, tratar-se-á dos arts. 182 a 191 da Constituição em conjunto com as 

leis em seguida estudadas.  

 Também, mais adiante no texto constitucional, temos a regulação do 

mercado no art. 219, cuja compreensão se dará ao lado dos dispositivos do Código Civil, 

                                                 
339 SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas: monopólio x consumo – abuso do poder 

econômico: responsabilidade civil e penal : Brasil, Mercosul, União Européia : doutrina e legislação. 

Bauru, SP: EDIPRO, 1995. p. 42. 
340 BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

p. 29. 
341 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. 14º ed. Belo Horizente: Del Rey, 2008. p. 

633. 
342 FACCHINI NETO, Eugênio. Comentário ao art. 170, III. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). 

Comentários a Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 1.798. 
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estabelecendo o elo de ligação entre o sistema normativo com os princípios da 

Constituição 

 Diante das constituições mencionadas, e também pelos comentários feitos 

ao texto brasileiro, a função da propriedade é tema decididamente constitucional, que 

conforma o restante da ordem jurídica.  

 Em sendo tema constitucional, é também tema de Direito Econômico 

Constitucional, que, ao agregar conhecimentos advindos da Economia, induz novas 

conclusões sobre os mandamentos constitucionais. 

 O sistema de propriedade como preconizado pelo texto da Carta Magna, 

ao promover simultaneamente o particular e o social, incrementa o valor dos bens aos 

proprietários, e diminui os custos de manter e defender esta mesma propriedade. Ao 

inserir o proprietário como corresponsável pelo seu meio social, o constituinte almeja 

reduzir as desigualdades, que levam à violência e desrespeito às leis.  

 Vinculando a propriedade ao trabalho, ocupa-se a sociedade, e atribui o 

título de proprietário aos que dela participam. Sendo todos proprietários, há interesse 

comum em manter válidos e eficazes os institutos, de forma que o Poder Público, 

cumprindo seu mister de regulador, pode ter ganhos decorrentes de economia de escala, 

atribuindo regimes similares aos vários particulares. 

 Numa sociedade excludente, o tratamento dado aos detentores da 

propriedade, mormente aqueles que tem domínio sobre os meios de produção, 

necessariamente envolve privilégios não repetíveis aos demais, de forma que a exclusão 

se perpetua. Além disso, custos adicionais na defesa da propriedade, sempre sob risco de 

subtração pela grande massa de excluídos, são debitados dos valores que poderiam ser 

empregados na ativação de fatores de produção, reduzindo a eficiência agregada desta 

sociedade, diminuindo as riquezas globais de um povo343. 

 Recorda-se que a propriedade nas sociedades pré-Estatais substituía o 

conflito, e a propriedade na Economia moderna substitui os conflitos de morte pela 

disputa jurídica344, dá conforto e permite a expressão da individualidade na sociedade de 

massas.  

                                                 
343 BELL, Abraham; PARCHOMOVSKY, Gideon. A theory of property. Cornell L. Rev., v. 90, p. 531-

615, 2004. p. 555. 
344 Sem embargo, nas sociedades onde a exclusão social é corrente, observa-se a escalada da violência 

precisamente na luta paraestatal pela propriedade, seja de artigos de luxo/consumo, seja em conflitos pela 

terra. 
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 Não se está a afirmar que o consumo, principalmente o desenfreado, seja 

a chave da paz, mas sim que a garantia de patamares de segurança material, advinda da 

valorização do trabalho e da livre iniciativa, permite que o ser humano eleve a sua 

condição, partilhe com os demais as riquezas produzidas e contribua para a sociedade 

como um todo.  

 Para isto não é necessário seguir as últimas tendências do consumo, mas 

sim a oportunidade que cada cidadão tenha os meios materiais para buscar a sua 

felicidade, que não será instantaneamente encontrada num produto qualquer. 

 Enquanto a Constituição trata de atribuir uma função à propriedade, 

vinculando o seu uso aos ditames impostos pelo constituinte, a legislação 

infraconstitucional tem um papel específico a cumprir, como explica Eugênio Facchini 

Neto: 

Tradicionalmente compete aos códigos civis a disciplina dos aspectos 

estruturais da propriedade, tanto os internos ou econômicos (os 

clássicos poderes de usar, gozar e dispor dos bens, de forma livre e 

autônoma), como os externos ou jurídicos (as ações de tutela, 

direcionadas a excluir outrem do gozo da coisa, bem como o de reaver 

o bem de quem quer que injustamente o possua).345  
 

 Com isto fica clara a guinada jurídica em prol do humanismo, e do valor 

inerente da dignidade da pessoa humana. 

 Seguindo a ordem cronológica dos principais estatutos que tocaram a 

questão da função social da propriedade, iniciaremos com o Estatuto da Terra, para então 

tratar do Estatuto das Cidades, da Lei do Bem de Família e do Código Civil de 2002. Sob 

a premissa que a Constituição é o ápice do sistema jurídico, todo diploma legal abordado 

deve ser compreendido dentro das disposições constitucionais, que serão tratadas em 

conjunto com as leis acima mencionadas. 

 

2.2.3 Estatuto da Terra 

 

  A Lei nº 4.504/64, também conhecida como Estatuto da Terra, foi pioneira 

entre as legislações latino-americanas ao definir os requisitos para a utilização adequada 

ao princípio da função social da propriedade, que já podia ser depreendido do art. 147 da 

Constituição Brasileira de 1946, mas não era expressamente mencionado. 

                                                 
345 FACCHINI NETO, Eugênio. Comentário ao art. 170, III. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). 

Comentários a Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 1.800. 
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  Visando expor claramente os caminhos que iriam ser trilhados pelos 

constituintes seguintes, o Estatuto consignava logo no seu início: 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da 

terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função 

social quando, simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela 

labutam, assim como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de 

trabalho entre os que a possuem e a cultivem. 

 

  O primeiro apontamento a se fazer ao dispositivo em tela é importância 

que se dá ao acesso à propriedade. A fixação do homem no campo depende de condições 

que permitam a ele manter a si e a sua família, de forma independente e perene. A 

emancipação e criação de uma classe média rural346 também é importante para 

desconcentração de renda: tanto geográfica quanto dentro da sociedade.  

Daí que temos o comentário no sentido que o “individualismo despótico 

deu, e dá sempre, a propriedade latifundiária, senhorial, que estiola a economia dos povos 

e impede a valorização do ser humano, pelo agravamento da desigualdade”347. 

O acesso à terra também tem um aspecto filosófico importante, como 

expressão da individualidade: 

Embora o ter não defina o ser, embora o consumismo reinante leve 

muitos a assim o crer, o ter certos bens permite identificar-se como 

pessoa e exprimir a personalidade, a qual, como estamos na terra dos 

homens, necessita do pão e da terra. O direito à propriedade como 

direito-acesso, direito-chave-de-abertura, é direito da personalidade e 

garante-se como se garante a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, 

garantindo-se o ser humano também na sua dimensão corporal 

patrimonial, não meramente bio-psíquica-social, descolada das 

necessidades materiais imediatas.348 

 

Adicionalmente, a desconcentração fundiária é objetivo de outras 

legislações, como a legislação das transações imobiliárias sobre propriedade rurais da 

Alemanha, denominada “Grundstückverkehrsgesetz” (GrdstVG) em vigor desde 1962, 

                                                 
346 Vide: “O propósito político da reforma agrária é, fundamentalmente, o da estabilização das relações 

sociais através da modificação da estrutura fundiária e de classes na agricultura. Um dos seus objetivos é a 

criação de uma ‘classe média’ rural, incrementando o mercado consumidor do País e reduzindo os riscos 

de uma profunda instabilidade social.” (BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social 

da propriedade. Revista de Direito Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001, p. 82.). 
347 MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. 

Tomo XI Atualizado por Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 103. 
348 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 164. 
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que sujeita as operações de compra e venda de terras à avaliação do Estado, podendo 

nega-la caso a operação resulte em “concentração fundiária, isto é, distribuições nociva 

dos fundos prediais, ou fragmentação excessiva da área (o que seria equivalente, no 

Brasil, a uma fração inferior ao mínimo do parcelamento rural regularmente possível)”349. 

Mesmo que a pequena propriedade não seja tão produtiva quanto o 

latifúndio, a lógica da sua ocupação não atende apenas a interesses econômicos, porque 

o vetor constitucional aplicado para a sua compreensão abrange o bem-estar do homem 

em primeiro lugar. Vejamos: 

O que a prática demonstra é que os latifúndios explorados 

eficientemente conseguem maiores índices de produtividade do que os 

pequenos proprietários modulares. Mas isto não autoriza a consagração 

do latifúndio como modelo de propriedade rural a ser preservado na 

nossa estrutura agrária.350 
 

  De forma a regular o acesso à terra, a Constituição de 1988 consigna como 

poder-dever da União a desapropriação para fins de reforma agrária, preservando-se o 

pequeno proprietário e aquele que já dá uso funcionalmente adequado à sua terra.  

É assim que o art. 186 da CF traz elementos muito similares aos do 

Estatuto da Terra para justificar a desapropriação mediante “prévia e justa indenização 

em títulos da dívida agrária”. No plano fático, a indenização estatal esbarra na burocracia 

e na inadequação das políticas públicas implementadas para o seu cumprimento, sendo 

frequentes as discussões neste âmbito: 

Todavia, há severas críticas quanto da aplicabilidade do referido 

dispositivo no sentido da remuneração insuficiente nas 

desapropriações, bem como, na demora em reaver tais valores. Tal 

crítica, também recai cumulativamente ao inc. III do parágrafo quarto 

do art. 182 da Carta Magna.351  
 

  Em segundo lugar, também não se pressupõe que a terra seja explorada 

unicamente pelo seu proprietário. O Estatuto da Terra traz diversos regimes do 

desdobramento da propriedade, como o arrendamento e a parceria.  

Para fins de verificação do uso socialmente adequado, o Estatuto (art. 2º, 

alínea “a”) e a Constituição (art. 186, inciso IV) demandam o bem-estar dos trabalhadores 

                                                 
349 Estas colocações são comentários do atualizador da seguinte obra: MIRANDA, Pontes de. Direito das 

coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. Tomo XI Atualizado por Luiz Edson 

Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 61. 
350 ARAÚJO, Telga de. Função Social da Propriedade. In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.) Enciclopédia 

Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 13 
351 PEGHINI, César Calo. A função social da propriedade no Código civil e na Constituição federal. Revista 

Forense, v. 105, n. 404, p. 43-104, jul./ago., 2009. p. 84. 
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rurais em mesmo nível dos proprietários. A produção rural depende da junção de terra, 

capital e trabalho, e sem qualquer destes elementos ela não se efetiva.  

Como afirmado quando do comentário ao art. 170, o trabalho deve ser 

digno, e portanto, merece ampla fiscalização. Atualmente, e sem estar limitada ao trabalho 

rural, o combate  ao trabalho escravo se dá com base na Portaria Interministerial nº 

4/2016, que dispõe sobre a “relação de pessoas físicas ou jurídicas autuadas em ação fiscal 

que tenha identificado trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo” (art. 

2º), visando coibir este tipo de atitude degradante. 

  O terceiro ponto diz respeito à produtividade, exigência da função social 

da propriedade e elemento impeditivo da desapropriação para fins de reforma agrária. 

Aqui cabe apontar que a função social da propriedade rural não é apenas um dever dos 

proprietários, como apontam os elementos do art. 2º, § 2º do Estatuto, ao demandar do 

Poder Público atos que efetivem este princípio.  

Certos desequilíbrios nas relações econômicas do campo exigem uma 

solução mais imediata do que aquela oferecida pelos movimentos do próprio mercado. 

Para tanto, tem-se que a função social rural é relacionada ao instituto da reforma agrária, 

que implica em uma alteração da estrutura fundiária nacional, em muitos sentidos, 

herdeira da tradição colonial. Diante da importância do tema, Gilberto Bercovici aponta 

a urgência da questão: 

A modificação da estrutura fundiária através da reforma agrária deve 

ser necessariamente drástica, pois não se trata de concessão passageira 

visando amainar as demandas sociais O cerne das políticas de reforma 

agrária é a redistribuição da propriedade352.  
 

  Assim sendo, cabe ao Estado definir e verificar o que seria a produtividade 

mencionada pelo legislador, para fins de cumprimento da função social. Por força da Lei 

nº 8.629/93, este papel é desempenhado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), e deve se fundamentar em dados periodicamente atualizados. 

Não é indevido apontar que o Estado tem falhado sistematicamente em 

atualizar estes dados, ensejando a atuação do Ministério Público Federal, que chegou a 

ajuizar ação civil pública justamente para obrigar a União e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) a corrigirem os indicadores que informam sobre 

a produtividade de um imóvel rural para fins de reforma agrária353.  

                                                 
352 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de Direito 

Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001. p. 82. 
353 Processo 31982-03.2010.4.01.3400, em trâmite perante a 21ª Vara da Justiça Federal no DF. 
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 Por fim, considerando que a ordem econômica reconhece como um dos 

seus princípios a defesa do meio ambiente (art. 170, inciso VI), o que é tido como um dos 

requisitos do cumprimento da função social da propriedade rural (art. 186, incisos I e II), 

repetindo o que dispunha o Estatuto da Terra ainda em 1964 (art. 2º, alínea “c”), é clara a 

preocupação que enseja a produção agrícola e pecuária em desconformidade com os 

aspectos ambientais.  

 Por fim, o tema da propriedade rural e o seu acesso foi sucessivamente 

retomado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, atualmente veiculado no 

Decreto nº 7.037/2009, que trouxe o PNDH-3, e no qual o “Eixo Orientador II” consigna 

a necessidade de “Avançar na implantação da reforma agrária, como forma de inclusão 

social e acesso aos direitos básicos, de forma articulada com as políticas de saúde, 

educação, meio ambiente e fomento à produção alimentar.”, sob a Diretriz 4, Objetivo 

Estratégico I. 

  

2.2.4 Estatuto da Cidade 

 

 A segunda lei a ser abordada é o chamado Estatuto da Cidade, 

denominação dada à Lei nº 10.257/01, que cuida justamente da política urbana prevista 

no art. 182 da Constituição, o qual consigna diretamente em seu caput as “funções sociais 

da cidade”. 

 Em breve histórico, a questão urbana demorou a ser identificada no Brasil, 

cujas proporções continentais e características rurais não se prestavam a discussões sobre 

o tema. A desapropriação por interesse público pode ser verificada a partir da Constituição 

de 1891, ficando remetido aos Municípios a preocupação com a ordenação urbanística 

local, o que perdurou até 1969. 

 A despeito da reorganização do espaço urbano promovida por “Agache 

para o Rio de Janeiro e o de Prestes Maia para São Paulo”354, é a partir da década de 90 

que a discussão cresce em importância, mormente após o “Tratado sobre cidades, vilas e 

povoados sustentáveis”, desenhado na Conferência da Sociedade Civil Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, durante a ECO-92 no Rio de Janeiro355. 

                                                 
354 LEAL, Rogério Gesta. Comentário ao art. 182. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários a 

Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 1.863  
355 JÚNIOR, Nelson Saule. O Direito à cidade como paradigma da governança urbana democrática. Polis, 

v. 30, 2005. p. 3. 
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 De forma similar à situação encontrada no Estatuto da Terra, a função 

social da propriedade urbana é verificada mediante a averiguação dos critérios 

objetivamente colocados pela Administração Pública: o plano diretor, obrigatório para 

cidades com mais de 20 mil habitantes. Assim dispõe o art. 39 do Estatuto das Cidades: 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 

quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o 

desta Lei. 
 

 Como afirmado anteriormente, a propriedade constitucionalmente 

qualificada goza de todas as proteções possíveis enquanto cumpridora da função 

determinada pelo constituinte. Com a propriedade urbana a situação não é diversa, 

havendo a previsão de diversas sanções ao proprietário renitente.  

 As opções apresentadas ao Município, responsável pela efetivação da 

ordenação urbanística local, são aquelas descritas no Estatuto da Cidade, que a cada 

hipótese determina os critérios para sua aplicação.  

 Na ordem em que se apresentam na lei, temos o “parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado” (art. 5º); a “aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 

consecutivos” (art. 7º); e, por fim, a “desapropriação do imóvel, com pagamento em 

títulos da dívida pública” (art. 8º). 

 Apesar dos vários instrumentos apresentados ao gestor público, a 

desapropriação-sanção, mesmo que plenamente constitucional, sofre empecilhos para sua 

implementação pela falta comum de um plano diretor aos Municípios356.  

 Este plano diretor é essencial para eventuais desapropriações sejam 

legítimas do ponto de vista do direito enquanto procedimento plural, em vista que o 

processo de sua criação, quando bem conduzido, envolve a concordância dos habitantes 

da cidade, representados por seus vereadores ou por associações e similares.  

 Nada obstante, a propriedade urbana deve ser observada pelo prisma 

constitucional, e neste ponto a Carta de Outubro trilhou um caminho de preservação da 

propriedade privada na sua essência, mas voltada ao interesse geral.  

                                                 
356 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de Direito 

Privado. São Paulo, v. 7, p. 69-84, 2001. p. 81. 
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 As proteções legais, efetivadas sob a tutela do Poder Judiciário, não 

cobrem com a mesma força aquela propriedade que deixa de cumprir sua função com a 

comunidade, ou como colocam Tepedino e Schreiber “não há, no texto constitucional 

brasileiro, garantia à propriedade, mas tão-somente garantia à propriedade que cumpre 

sua função social”357. 

  Novamente afirmamos que a função social não aniquila a propriedade, 

mesmo que sobre a propriedade imobiliária urbana recaiam várias camadas de normas 

legais.  

 Um empreendimento, e principalmente aqueles destinados à produção de 

bens e serviços, se constituindo assim em propriedade dinâmica, é sujeito aos 

regulamentos necessários à sua atividade, e as peculiaridades do mercado em que se 

insere. É assim que uma universidade privada deve receber alunos de outras instituições 

em sua biblioteca, ou, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que um médico 

possa atender seus pacientes em um hospital, ainda que não pertença ao seu corpo clínico: 

MEDICO. DIREITO DE INTERNAR E ASSISTIR SEUS 

PACIENTES. COD. DE ETICA MEDICA APROVADO PELA 

RESOLUÇÃO CFM N. 1.246/88, ART. 25. DIREITO DE 

PROPRIEDADE. COD. CIVIL, ART. 524. DECISÃO QUE 

RECONHECEU O DIREITO DO MEDICO, CONSUBSTANCIADO 

NA RESOLUÇÃO, DE "INTERNAR E ASSISTIR SEUS 

PACIENTES EM HOSPITAIS PRIVADOS COM OU SEM 

CARATER FILANTROPICO, AINDA QUE NÃO FAÇA PARTE DO 

SEU CORPO CLINICO, RESPEITADOS AS NORMAS TECNICAS 

DA INSTITUIÇÃO", NÃO OFENDEU O DIREITO DE 

PROPRIEDADE, ESTABELECIDO O ART. 524 DO COD. CIVIL. 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, OU DIREITO DO 

PROPRIETARIO SUJEITO A LIMITAÇÕES. CONSTITUIÇÃO, 

ART. 5. - XXIII. 2. E LIVRE O EXERCICIO DE QUAL TRABALHO. 

A SAUDE E DIREITO DE TODOS. CONSTITUIÇÃO ARTS. 5. - XIII 

E 196. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

(REsp 27.039/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/11/1993, DJ 07/02/1994, p. 1171) 

 

 Além da desapropriação, a função social no Estatuto da Cidade encontra 

outros instrumentos para seu exercício, como as servidões e limitações administrativas, a 

edificação compulsória, o tombamento e o direito de preempção.  

 Todos são institutos que atribuem ao proprietário deveres em prol de 

outrem – a função – aderindo à lógica que “não somente incumbe ao proprietário de 

                                                 
357 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. Revista 

da Faculdade de Direito de Campos, ano VI, n. 7, 2005. p. 105. 
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imóveis urbanos e rurais ‘o não fazer’ de acordo com o prescrito na lei, mas ‘o fazer’ 

visando ao pleno cumprimento da vontade da lei (...)”358.  

 Sob prisma do Direito Econômico, é ainda relevante o direito de superfície, 

também previsto no Código Civil, porque autoriza o desdobramento da propriedade para 

que a ela se dê uma utilização econômica adequada, sem violar a estabilidade da relação 

proprietário-coisa que, a longo prazo, agrega valor à própria propriedade, como se verá 

ao final do capítulo seguinte. 

 Em suma, a propriedade urbana cuja estabilidade seja garantida na lei, 

porém desdobrada no direito de superfície, garante que aquele que possui capital 

suficiente pode emprega-lo na aquisição de prédios urbanos, uma forma segura de 

investimento, sem infringir o estatuto de utilidade social que se encontra no Estatuto da 

Cidade.  

 Com isso, o superficiário pode buscar o incremento da sua condição 

econômica, geralmente construindo sua moradia, enquanto o proprietário pode efetuar 

arranjos economicamente eficientes dos terrenos que possui, racionalizando o uso da 

propriedade urbana, mas sem perder o direito à valorização futura da sua propriedade, 

dado que o terreno, mesmo gravado pela superfície, pode ser alienado. 

 

2.2.5 Bem de família 

 

 Ainda sobre as leis que antecederam o Código Civil atual, a Lei nº 

8.009/1990 expõe facetas importantes do direito de propriedade.  

 Tratando da conformação da propriedade na Constituição, vê-se uma 

diferença entre o caput do art. 5º e o inciso XXII. A redação do artigo implica que:   

assegura-se o direito a ter bens (direito à propriedade), enquanto que 

um dos termos de asseguramento deste direito, no inciso XXII é a 

proteção dos bens que já se têm, dos quais inclusive não se pode ser 

privado sem o devido processo legal (CF 5º LIV).359 

 

 Sendo necessário devido processo legal para a expropriação, o legislador 

houve por bem atuar por meio de limitação à possibilidade de penhora, restringido o 

direito de propriedade dos credores que fossem buscar a satisfação dos seus créditos 

                                                 
358 HENKES, Silviana Lúcia. A propriedade privada no Século XXI. Revista Seqüência, n. 49, p. 113-134, 

dez de 2004. p. 117. 
359 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 159. 
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contra casal ou entidade familiar que se encontrasse nas condições descritas na lei, 

garantindo-se um patrimônio mínimo atrelado à dignidade dos devedores.360 

 No direito positivo, o bem de família já era previsto nos arts. 70 a 73 do 

Código Civil de 1916, sendo a lei de 1990 uma evolução do instituto, “com a inovação 

da desnecessidade de manifestação de vontade”361. O atual Código Civil, de forma 

minudente, mas sem derrogar a lei anterior, regula a matéria nos arts. 1.711 a 1.722. 

 Estas disposições podem ser historicamente ligadas à proteção do 

homestead no Estado do Texas, a partir de 1939, que protegia os novos colonos de 

penhora e desalojamentos em geral, sob a premissa que eles poderiam aproveitar a terra 

ao se fixar por longo prazo e sem pressões econômicas.  

 Este tipo de disposição se propagou pelo mundo, e cada nação desenhou 

institutos similares para a proteção das famílias e do pequeno proprietário, de acordo com 

as peculiaridades locais: allotments e small-holdings na Inglaterra, Heimstättenrecht na 

Alemanha, bien de famille na França, casa baratas na Espanha e casal de família em 

Portugal.362 

 A preservação da propriedade destinada à residência está de acordo com 

as garantias do direito à moradia veiculadas pela Emenda Constitucional nº 26, que inseriu 

este direito fundamental no art. 6º da Constituição363. 

 Em termos relacionados ao Direito Econômico, é de especial relevância a 

impenhorabilidade de bens que possam ser destinados à produção, a chamada propriedade 

dinâmica tratada acima. Como aduz Luiz Edson Fachin: 

A impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90, ainda que tenha como 

destinatárias as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas 

jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação 

familiar; se o local de funcionamento é a moradia da família, por 

exemplo, por haver identidade de patrimônios.364 

 

 A situação acima é igualmente aplicável aos equipamentos de uso 

profissional previstos no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.009/1990, devendo-se 

                                                 
360 “A base desta tese está no respeito à pessoa humana, e tal consideração motiva colocar o patrimônio (e 

o próprio Direito) a serviço da pessoa, razão de ser e fim último de todos os saberes” (FACHIN, Luiz Edson. 

Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 241-242) 
361 Idem, ibidem. p. 141. 
362 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

p. 154-161. 
363 ALVIM, Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro, volume XI, tomo I; livro introdutório ao 

direito das coisas e o direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 282u. 
364 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

p. 144-145. 
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proteger os meios de emancipação econômica dos particulares, sendo contraproducente 

reduzir à inatividade um devedor, ainda que o desejo imediato do credor não perceba esta 

situação. 

 De toda sorte, a proteção veiculada nos dispositivos jurídicos em análise 

“visam a garantia da dignidade do ser humano como valor fundamental da sociedade”365, 

ainda que no cotidiano jurídico se encontrem situações limítrofes, como é o caso da 

Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça366. 

 Como aponta Adriano Ferriani, o requisito da lei, qual seja, o de residir no 

imóvel, foi relativizado pelo STJ, com uma vagueza indesejável na referida súmula. 

Extrapolando o raciocínio do julgador, a impenhorabilidade poderia ser estendida para 

abarcar valores de outras fontes além do aluguel do imóvel367, o que traria uma 

vulnerabilidade muito grande para o sistema e o direito de propriedade dos credores. 

  Consequentemente, a despeito da impenhorabilidade poder ser alargada no 

caso concreto, o afastamento de requisito expressamente previsto em lei desrespeita com 

gravidade desnecessária o direito de propriedade dos credores, cujo título jurídico à 

propriedade do devedor também pode ser relacionado à necessidades básicas, afastando 

entendimentos que sempre vem no credor uma posição superior e contrária ao devedor 

“hipossuficiente”. 

 

2.2.6 Código Civil 

 

 Anteriormente tratou-se da constitucionalização do Direito Civil, e como 

este paradigma afetou as estruturas do Direito Privado. Isto não significa que o Direito 

Civil se encontra esvaziado de conteúdo, mas apenas indica uma mudança hermenêutica 

na compreensão do Direito Civil. 

 No Brasil, o Código Civil de 1916 ficou vigente por largo período de 

tempo, tendo sido substituído somente em 2003 (em decorrência da vacância do Código 

de 2002). Sob a vigência do antigo código, ligado à tradição do Código Napoleônico, a 

                                                 
365 Idem, ibidem. p. 220. 
366 Súmula 486: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde 

que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Data da 

Publicação - DJ-e 1-8-2012 
367 FERRIANI, Adriano. A súmula 486 do STJ. Disponível em: 

http://www.migalhas.com.br/Civilizalhas/94,MI161324,21048-A+sumula+486+do+STJ. Acessado em: 10 

de setembro de 2017. 

http://www.migalhas.com.br/Civilizalhas/94,MI161324,21048-A+sumula+486+do+STJ
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propriedade era encarada “apenas sob seu aspecto estrutural, como um feixe de poderes 

atribuídos ao proprietário”368. Como explica Sayeg: 

O laissez-faire em voga na economia liberal da época, influenciou os 

Códigos Civis do século XIX, que tiveram como paradigma o Código 

de Napoleão de 1804, o que foi acolhido no Brasil pelo Código Civil de 

1916, (...) Logrou-se, assim, a inaceitável ideia de que tudo que é 

contrato é justo e não é caro, consequentemente o poder econômico 

aplicado na atividade mercantil passava a ser extremamente 

privilegiado com a filosofia do laissez-faire.369 

 

 A propriedade era inteiramente sujeita às vontades do detentor do título de 

proprietário, que encontrava limites em outros institutos de natureza interpessoal, como 

o abuso de direito e a simulação, com menor foco no aspecto social.  

 Todavia, as mudanças legislativas e constitucionais trouxeram um outro 

espírito à lei, qual seja, o da valorização do ser humano e despatrimonialização das 

relações jurídicas privadas, repudiando “um liberalismo sórdido e selvagem (...) posto 

que incompatível com a ideia de Justiça.”370 

 Esta guinada sistêmica pode ser resumida da seguinte forma: 

O ser humano, portanto, somente pode ser apreendido pelo Direito em 

sua dimensão coexistencial, ressaltando o valor da solidariedade. Isso 

contraria a visão individualista tradicional, fundada no patrimônio, 

constituindo superação da ficção do homem fechado em si mesmo. (...) 

O personalismo coloca o ser humano no centro do sistema jurídico, 

retirando o patrimônio dessa posição de bem a ser primordialmente 

tutelado, ao contrário do que faz o individualismo proprietário.371 

 

 Imbuídos deste espírito, trataremos da Lei 10.406/2002, abordando 

principalmente duas questões: os princípios norteadores do Código Civil e a sua relação 

com a função social da propriedade, e o art. 1.228, que traz algumas disposições bastante 

minudentes sobre o tema, sem prejuízo de abordarmos outros dispositivos relacionados a 

estes dois eixos. 

 Antes de tratarmos dos princípios que orientam o Código Civil, vale expor 

que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), 

anteriormente às alterações promovidas pela Lei nº 12.376/2010, já previa que “na 

aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

                                                 
368 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. Revista 

da Faculdade de Direito de Campos, ano VI, n. 7, 2005. p. 102. 
369 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 

automotivos. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 137. Itálicos do original. 
370 Idem, ibidem. p. 137.  
371 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

p. 46 
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comum” (art. 5º). Esta menção ao bem comum está de acordo com o conteúdo substancial 

da função social da propriedade372, e se relaciona com a ideia que a função social também 

pode ser entendida como uma cláusula geral na legislação373. 

 Sendo cláusula geral, isto significa que seu significado não é imutável, 

estando sujeita à avaliação do caso concreto. Vide como exemplo a questão colocada pelo 

§4º do art. 1.228, que atribui ao juiz a avaliação da relevância social e econômica das 

melhorias feitas em terreno ocupado por mais de cinco anos.  

 Para a construção desta avaliação, ao juiz cabe seguir a lei e a doutrina, em 

vista que “a decisão judicial não estará devidamente fundamentada, se não estiver 

utilizando a doutrina como fundamento e mecanismo de análise do texto legal perante o 

caso concreto”374, em virtude da exigência de fundamentação das decisões judiciais, 

trazida pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.  

 Desta feita, seguiremos analisando o Código Civil, agora tratando os 

princípios que informam a sua interpretação e os relacionando ao tema em tela. 

 Ao tratarmos do tema “princípios do Código Civil” é preciso rememorar 

que o professor Miguel Reale, enquanto supervisor da comissão elaboradora do 

anteprojeto, definiu três princípios fundamentais ao texto conforme seu discurso perante 

o Presidente Fernando Henrique Cardoso, onde afirmou que “vai ser sancionada uma Lei 

Civil que será da maior valia para o País, sobretudo em razão dos princípios de eticidade, 

socialidade e operabilidade que presidiram a sua elaboração”375. 

 Dos princípios elencados, focar-se-á principalmente na socialidade, mas 

não sem antes tecer breves comentários sobre os demais.  

 Tratando da operabilidade, a doutrina compara a redação do atual Código 

com o diploma de 1916, para apontar onde houve uma simplificação de certos temas, 

como a prescrição e decadência376.  

 Ainda que tenha existido um esforço para facilitar o entendimento da lei, 

existem várias questões que ainda suscitam dúvidas na prática forense. Isto é 

compreensível, porque a partir do item 14 da Exposição de Motivos do Código Civil, se 

                                                 
372 ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 32. 
373 Idem, ibidem. p. 32 
374 ABBOUD, Georges. CARNIO, Henrique Garbellini. OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à 

teoria e à filosofia do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 262. 
375 Discurso perante Comissão Revisora e Elaboradora do Código Civil. Disponível em: 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/ncc/discmr.htm. Acessado em: 23 de junho de 2016. 
376 PEGHINI, César Calo. A função social da propriedade no Código civil e na Constituição federal. Revista 

Forense, v. 105, n. 404, p. 43-104, jul./ago., 2009. p. 58. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/ncc/discmr.htm
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explica que o atual Código não abandonou diversas fórmulas criadas na redação anterior, 

sob a premissa que alteração da linguagem empregada “só se justifica quando postos em 

evidência os seus equívocos e deficiências, inclusive de ordem verbal, ou então, quando 

não mais compatíveis com as necessidades sociais presentes”. 

 Isto demanda uma exploração histórica visando preservar sentidos já 

trabalhados pela jurisprudência e estudiosos do tema, inevitavelmente criando 

complexidades no conflito entre o passado e o presente.  

 Também, ao se encarar o Direito como uma forma de linguagem, não 

podemos esquecer que a interpretação é que completa o sentido da norma, e a aplicação 

de qualquer lei, mesmo se “modernizada”, apenas surge após o labor do intérprete, porque 

“interpretação e aplicação do direito são uma só operação”377.  

 Ademais, uma interpretação que leve em consideração o aspecto quântico 

do direito, trabalha para revelar os direitos humanos – a energia que anima o direito 

positivo – em cada norma378, incluindo o Direito Civil. 

 Diante desta realidade, os esforços mais acurados para a operabilidade do 

Código residem na adoção de cláusula gerais, que permite a aplicação da legislação a um 

grande número de situações, visando a pacificação social por meio da legislação 

iluminada pelos princípios constitucionais.  

 Nelson Nery Júnior aduz que as cláusulas gerais “são normas orientadoras 

sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo 

em que lhe dão liberdade para decidir”379. Elas acabariam sendo uma forma de trazer o 

sentido genérico da lei para as situações concretas. 

 Passando para a eticidade, vê-se que este princípio é comumente associado 

à necessidade da observância da boa-fé nas relações regidas pelo Código. Expressamente 

previsto no art. 113, a boa-fé se divide em dois ramos: a objetiva, que se relaciona à 

conduta normal e corrente na sociedade; e a subjetiva, que surge no trato interpessoal, 

notadamente no âmbito dos negócios jurídicos. 

 Dentro da proposta veiculada neste trabalho, a eticidade se presta à 

promoção da dignidade humana constitucionalizada no âmbito do Direito Privado, 

                                                 
377 GRAU, Eros. Porque eu tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios). 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 31. 
378 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 121. 
379 NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil comentado. 10ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013. p. 233-234. 
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quando vislumbramos os efeitos econômicos de cada decisão tomada no Direito Civil. 

Como entendemos que a economia não é “moralmente neutra”380 quando se visa construir 

uma sociedade fundada na cooperação entre as pessoas, a ética como vetor interpretativo 

no Direito se situa como instrumento para a concretização desta ideia.  

 Este vetor não é somente teórico, sendo encontrado também nas regras 

deontológicas dos responsáveis pela concretização do Direito. Aos juízes, a posição exige 

deles “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular”, como lê o art. 35, 

inciso VIII, da Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura), enquanto no 

art. 31 da Lei nº 8.906/94 temos que “O advogado deve proceder de forma que o torne 

merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia”.  

 Também exige o Ministério Público de seus membros “manter ilibada 

conduta pública e particular”, conforme art. 43, inciso I, da Lei nº 8.625/93. Tais regras 

são repetidas nas unidades das Federações, e encontram similares em outras carreiras. 

Neste ponto, observa-se que a eticidade, além de vetor coletivo, também incide na esfera 

moral individual, para que ambos possam se comunicar em sendo um “modelo ideal de 

boa conduta socialmente estabelecido”381. 

 Este modelo não é aleatório, dada a primazia da dignidade humana na 

ordem jurídica Constitucional. Espera-se dos operadores do Direito que compreendam 

seu papel social, como intérpretes dos textos que, em última instância, são o que 

autorizam o uso legítimo da força estatal na solução de conflitos.  

 No embate cotidiano das causas, o inaceitável é “a justiça indiferente, 

alienada (...) deixando de satisfazer o direito objetivo inato da dignidade da pessoa – que 

é desrespeitada quando os direitos humanos não são concretizados”382.  

 Ao final, tratando da socialidade, vemos um abandono da preponderância 

do individual sobre o coletivo, 

sem, contudo, chegar a afetar a propriedade privada e a livre iniciativa, 

as quais, desta sorte, apesar de garantidas, somente poderão atender aos 

interesses de seu titular se estiverem de conformidade com o interesse 

público, pois este prefere ao particular.383  

 

                                                 
380 CORTINA, Adela. NAVARRO, Emilio Martínez. Ética. São Paulo: Loyola, 2005. p. 165. 
381 Idem, ibidem. p. 14. 
382 SAYEG, Ricardo. BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 129. 
383 SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas: monopólio x consumo – abuso do poder 

econômico: responsabilidade civil e penal : Brasil, Mercosul, União Européia : doutrina e legislação. 

Bauru, SP: EDIPRO, 1995. p. 43. 
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 As limitações da propriedade em prol do social podem ser vistas pelo 

prisma da necessidade de mediação em relação aos direitos difusos, o que leva ao 

encontro de “fronteiras entre o direito de propriedade e o espaço exigido para esses outros 

direitos”384, que se colocam de forma concreta como limite ao direito de propriedade. 

 A adoção da socialidade como princípio é o resultado de um processo 

dialético entre a tensão das ideias socialistas com o capitalismo, desembocando na 

superação do individualismo antissocial, sem anular completamente a propriedade 

privada dos bens de produção, mas visando compensar certas “desigualdades 

imerecidas”385.  

 O atual Código, como podemos ver nos exemplos contidos nos arts. 421, 

1.228 e 1.239, supera a estrutura anterior que “dava mais ocasião para o privilégio do 

direito individual que à razoabilidade do exercício desse direito no núcleo social onde ele 

se manifestava”386. 

 Como se buscou expor durante todo o texto até o presente momento, nos 

embates entre o uso privado contrário ao interesse público e as necessidades de promoção 

do bem-estar social mediante a conjunção da propriedade privada e pública, a figura do 

proprietário egoístico cede para a promoção da igualdade e da dignidade, mesmo em caso 

de situações de direito intertemporal, dada a redação do parágrafo único do art. 2.035 do 

Código Civil387.  

 Se o caput do art. 1.228 segue quase que integralmente a redação do antigo 

art. 524 do Código Civil de 1916, apenas cambiando “bens” por “coisa”, vemos nos 

parágrafos incluídos logo abaixo do artigo a expressão da nova perspectiva, agora sob o 

princípio da socialidade, de que tratamos acima. Como adverte o professor Sílvio Luís: 

Contudo, o legislador, no art. 1.228, não conseguiu livrar-se do ranço 

de definir a propriedade a partir das faculdades reconhecidas ao 

proprietário, entre elas, a de usar, gozar e dispor da coisa (CC, art. 

1.228), quando, na verdade, o que importa é o fato de o exercício da 

propriedade ter que se revelar útil e proveitoso não apenas para quem é 

o titular do direito, mas também para a coletividade. Houve, no entanto, 

consideráveis avanços. O maior deles, a nosso ver, reside na dignidade 

conferida ao instituto da posse, até aqui concebida como um direito real 

de menor expressão, se comparado com a propriedade, mas que pela 

                                                 
384 ALVIM, Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro, volume XI, tomo I; livro introdutório ao 

direito das coisas e o direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 14. 
385 VITA, Álvaro de. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1993. p. 53. 
386 NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil comentado. 10ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013. p. 240. 
387 O artigo em questão traz: “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, 

tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. 
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função social ganha posição de destaque como se vê na usucapião pro 

labore (CC, art. 1.240) e na desapropriação pro labore (CC, art. 1.228, 

§4º).388  
 

 Logo no primeiro parágrafo já vemos a atenção do legislador à 

multidisciplinariedade necessária para a solução de questões em uma sociedade pós-

moderna e hipercomplexa, quando vemos a tentativa de se promover o meio-ambiente, a 

cultura e o patrimônio histórico por meio da limitação do direito de propriedade.  

 Para fins de Direito Econômico, destacamos que fica reconhecido o papel 

econômico da propriedade, mormente a propriedade dinamizada dos bens de produção, o 

ônus atribuído a quem arroga para si o papel de mola propulsora da economia capitalista. 

 Atribuir um sentido à propriedade é característico de uma argumentação 

que visa compreender a propriedade em todas as suas relações, que necessariamente 

passam a abranger outras preocupações da sociedade e do Estado. Como adverte Eros 

Grau, “não se interpreta o direito em tiras”389, e no âmbito deste trabalho, não se interpreta 

a propriedade privada distante dos temas ambientais e culturais. 

 O parágrafo segundo veicula o abuso de direito, que era utilizado pela 

doutrina europeia como fundamento para se combater a propriedade absoluta em uso 

nocivo.  

 Por estarmos tratando de atos que podem ser atribuídos à uma pessoa 

concreta (o proprietário), temos duas consequências do texto no dispositivo: a) a 

responsabilidade do proprietário pelo abuso do direito não requer que seja comprovada a 

intenção, podendo ser aplicada a teoria do abuso objetivo390; b) ainda que possamos 

aplicar objetivamente a responsabilidade pelo dano, a compreensão do que dispõe o 

parágrafo deve ser restritiva, em vista que a liberdade de uso, gozo e disposição ainda é 

regra no sistema391. 

 Os demais parágrafos do artigo em comento dizem respeito à intervenção 

estatal ao direito de propriedade, a desapropriação. O parágrafo terceiro traz uma 

disposição que já era prevista no art. 590 do Código de 1916, o qual enumerava o que se 

entendia por necessidade e utilidade pública. Sob a premissa da operabilidade, o atual 

                                                 
388 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 79. 
389 Vide voto-vista na ADPF 101.  
390 NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil comentado. 10ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013. p. 1.141. 
391 Neste sentido, vide o Enunciado 49 da I Jornada de Direito Civil: “Interpreta-se restritivamente a regra 

do art. 1.228, § 2º, do novo Código Civil, em harmonia com o princípio da função social da propriedade e 

com o disposto no art. 187”. 
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legislador houve por bem não listar novamente estas situações, trabalhando sob a forma 

de cláusula aberta. Além do Código Civil anterior, as Constituições anteriores também 

previam a desapropriação, consignando a exigência de indenização (como exemplo, vide 

o art. 150, §22º da Constituição de 1967). 

 Os parágrafos quarto e quinto, por sua vez, trazem a expressão concreta da 

função social da propriedade, consubstanciada na desapropriação judicial no caso de 

“posse-trabalho”.  

 Segundo o que dispõe o referido parágrafo, em se tendo uma ação 

dominial, pela qual o proprietário reivindica a coisa, deve o juiz verificar se o imóvel 

contestado está sob a posse ininterrupta e de boa-fé por cinco anos, se esta posse é por 

número considerável de pessoas, e se foram realizados obras e serviços de interesse social 

ou econômico relevante. Feitas estas considerações pelo magistrado, a própria sentença, 

que deve trazer a justa indenização a ser paga, vale como título translativo da propriedade 

aos possuidores, que passam a ser os legítimos proprietários392. 

 A redução dos prazos previstos nos arts. 1.228 e 1.241, parágrafo único, 

demonstram uma tendência do Código pela valorização do trabalho agregado à posse, 

como se vê: “O Código Civil, desde que à situação possessória estejam agregados 

determinados atributos, acaba por facilitar a usucapião, por meio da diminuição dos 

prazos (...)”393. 

 A redação trazida pelos parágrafos acima relatados não foi recebida sem 

manifestações contrárias, ensejando a criação do Enunciado 82, ainda na I Jornada de 

Direito Civil, que atestou: “É constitucional a modalidade aquisitiva de propriedade 

imóvel prevista nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do novo Código Civil”.  

 De qualquer forma, situação similar à posse-trabalho do art. 1.228 é 

encontrada na redução de prazo da usucapião no art. 1.238, p. ún. Nesta situação, vemos 

também que as obras e serviços de caráter produtivo são dados essenciais na análise da 

situação pelo juiz. 

 O que se procura expor diante da legislação mencionada não é apenas um 

detalhamento das formas de perda da propriedade que hoje são previstas no Código Civil, 

                                                 
392 Situação diversa ocorre no novo art. 1.240-A do Código Civil, onde o critério para se aplicar o exíguo 

prazo de dois anos de posse direta antes de reconhecido o domínio integral é o abandono do lar pelo ex-

cônjuge ou companheiro, o que se relaciona com mais intensidade às relações afetivas do que às 

econômicas. 
393 ALVIM, Arruda. Comentários ao Código civil brasileiro, volume XI, tomo I; livro introdutório ao 

direito das coisas e o direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 309. 
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mas a decorrência da ideia de se valorizar o trabalho no mesmo patamar da livre-iniciativa 

o que induz à necessidade de se compatibilizar todos os valores insculpidos no texto394. 

 Diante da noção que a propriedade dos bens de produção é a mais relevante 

para fins de regulação econômica, entendemos que um dos aspectos da livre-iniciativa é 

aquele relacionada à oportunidade de uso que os bens trazem aos seus proprietários. 

 Como o Direito passa a regular de forma minudente como esta 

oportunidade pode ser exercida, mesmo que o seu valor de troca continue intacto, é 

possível entender que é cabível a promoção do trabalho visando cumprir a livre-iniciativa, 

através de esquemas de cessão da propriedade. 

 Valorizar o trabalho é valorizar a posse daqueles que nada mais tem do que 

o labor das suas próprias mãos para fazer que um dado bem cumpra o seu papel social, 

de gerar riquezas para a diminuição da desigualdade social e erradicação da miséria. 

Como coloca Nelson Rosenvald: 

A função social, portanto, é princípio básico que incide no próprio 

conteúdo do direito de propriedade, somando-se às quatro faculdades 

conhecidas (usar, gozar, dispor e reivindicar). Em outras palavras, 

converte-se em um quinto elemento da propriedade. Enquanto os quatro 

elementos estruturais são estáticos, o elemento funcional da 

propriedade é dinâmico e assume um decisivo papel de controle sobre 

os demais 395 

 

 Todavia, diante do fato de estarmos tratando de um tema sob o viés do 

Direito Econômico, não é possível ignorar que está a falar-se de um sistema capitalista 

constitucionalmente consignado na Carta, mas sob uma visão jurídica diferenciada: 

O Direito Econômico moderno enaltece a doutrina humanista e prega a 

análise do contrato sob a ótica macroeconômica como meio de 

promover a dignidade humana, ou seja, não restrita às letras do 

instrumento negocial, verificando os negócios inseridos no contexto 

econômico e social, de maneira que o operador do Direito deva analisar 

o contrato em conformidade com o mercado, com a necessidade de 

suprimento da comunidade, com a dignidade da pessoa dos contratantes 

e com o desenvolvimento nacional.396 
  

 Preserva-se o direito de propriedade enquanto este se insere no modelo 

econômico voltado à justiça social, mas não se tolera a obliteração completa deste direito, 

o que, dentre outros pontos, ensejaria a desapropriação sem indenização. Sobre isso, há 

                                                 
394 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2ª Ed. São Paulo: Método, 2006. p. 

127. 
395 ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 31.  
396 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 

automotivos. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 140. 



129 

 

uma vedação decorrente da concepção atual de liberdade e democracia397, que não 

prescinde da propriedade privada de bens materiais que possibilitam o efetivo exercício 

das liberdades pessoais frente ao Estado. 

 Feitas estas considerações, os objetivos sociais da legislação civil são 

dotados de aspectos econômicos que justificam a exploração feita neste trabalho. 

Dessarte, sob a premissa de se expor a regulação da propriedade tal como encontrada no 

Código Civil sob a visão do Direito Econômico, ressaltam-se alguns efeitos econômicos 

decorrentes da forma como a legislação se apresenta. 

 Quando das explanações sobre a função social na Carta de 1988, se trouxe 

a ideia que uma sociedade de proprietários, com desigualdades minimizadas, estaria mais 

próxima da pacificação social. Este tipo de objetivo legal traz uma situação próxima ao 

ideal propugnado por Thomas Jefferson, recorrente nos ideais que iluminaram a tradição 

política ocidental.  

 O autor-político enxergava na propriedade generalizada de terras uma 

forma de se ter um povo independente, virtuoso e impermeável aos desmandos do regime 

monárquico combatido pelos revolucionários398 - uma democracia agrarista de 

particulares armados e aptos a defender a sua liberdade. 

 A resistência do povo à tiranias e ditaduras decorrente da funcionalização 

da propriedade certamente não é o único benefício de um sistema de domínio econômico 

modalizado por práticas democráticas: a Economia moderna e a produtividade em geral 

se beneficiam de um sistema lógico, perene e responsável das leis que regulam a 

propriedade. 

 Retirada a necessidade de gastos exorbitantes com a defesa da propriedade 

privada, porque a exclusão social não é drástica o suficiente para colocar as pessoas em 

situação de tudo-ou-nada, a propriedade de todos os atores econômicos encontra-se 

estável, e pode ser melhor aproveitada.  

 Não havendo receio de ataques generalizados, as políticas públicas de 

proteção à propriedade, que envolvem policiamento, órgãos de registro, demarcações 

rurais, podem ser razoavelmente uniformizadas, reduzindo seu custo tanto pelo ganho em 

                                                 
397 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2ª Ed. São Paulo: Método, 2006. p. 156 
398 MALONE, Linda A. Reflections on the Jeffersonian Ideal of an Agrarian Democracy and the Emergence 

of an Agricultural and Environmental Ethic in the 1990 Farm Bill. 12 Stanford Environmental Law 

Journal. p. 3-49 (1993), 1993. p. 5.  
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escala, como pela centralização em poucos órgãos, que por serem especializados, são 

economicamente mais eficientes399.  

 A propriedade dos bens de produção, quando estável, também induz aos 

detentores a inversão de mais capital no seu uso, e também de forma mais prolongada. 

Não havendo o receio de expropriação indevida, um proprietário se sente mais seguro em 

postergar o colhimento dos frutos do seu investimento, e até pode se tornar mais 

proficiente400 no aproveitamento da sua propriedade em momento dinâmico, porque a 

premência em obter o retorno sobre o seu investimento é reduzida401.  

 Com isso, arranjos mais complexos dos bens de produção podem ser 

buscados, algo necessário em economias avançadas. 

 Igualmente, as informações sobre quem é proprietário e qual a extensão 

dos seus direitos também tem valor, que aumenta exponencialmente num sistema que 

promove a estabilidade social, integrando os cidadãos. 

 Tanto para as teorias do Law and Economics quanto para a doutrina do 

Direito Econômico no Brasil, o custo de transação das relações econômicas sob a égide 

da lei é um problema recorrente.  

 Idealmente, a legislação deveria se abster de tornar as relações econômicas 

truncadas, burocráticas e, por consequência, mais caras. Uma das formas que esta redução 

de custos pode ser feita encontra-se sob a questão das informações relacionadas à 

propriedade, sua disponibilidade e uso. 

 Numa dada transação sobre um bem sob o domínio de alguém, o primeiro 

passo é descobrir a identidade do proprietário. Isto pode ser tão simples quanto abordar o 

motorista de um veículo com uma placa de “vende-se”, ou tão complexo quanto perquirir 

sobre o dono de um vasto terreno não demarcado nos rincões do país. Lembramos que o: 

título representativo da propriedade é apenas a parte visível de um bem 

intangível que resume um conjunto integrado e controlável de 

informações que circulam entre cartórios, registros, instituições 

financeiras e Estado, promovendo segurança e confiança 

intersubjetiva.402 

 

                                                 
399 BELL, Abraham; PARCHOMOVSKY, Gideon. A theory of property. Cornell L. Rev., v. 90, p. 531-

615, 2004. p. 552. 
400 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6ª Ed. Estados Unidos da América: Berkeley 

Law Books, 2016. p. 557. 
401 MERRILL, Thomas W.; SMITH, Henry E. What happened to property in law and economics? The Yale 

Law Journal, v. 111, n. 2, p. 357-398, 2001. p. 363. 
402 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais. 8ª ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 263. 
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 Não havendo segurança na manutenção da propriedade, os proprietários 

podem ter interesses legítimos em esconder sua situação, dificultando as transações 

comerciais. Todavia, em um sistema seguro e centralizado, o custo de se buscar estas 

informações é reduzido, barateando a circulação de bens. 

 Problemas no reconhecimento do status de uma propriedade também 

causam grande volume de processos, como se depreende da edição da Súmula 375 do 

Superior Tribunal de Justiça, que lê: “O reconhecimento da fraude de execução depende 

do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.  

 A edição de tal súmula, além do caso concreto tratado, expõe a fragilidade 

que certas garantias, e por consequência o direito do credor, estão sujeitas em virtude de 

um sistema falho de registro e informação sobre a propriedade. 

 Estas situações são o que justificam uma regulamentação numerus clausus 

do Direito de propriedade, que pode ser visto como uma forma de simplificar a 

compreensão sobre quem é o proprietário, e quais são os seus poderes403. Uma situação 

similar pode ser encontrada no mercado de títulos e valores mobiliários, onde os 

instrumentos são descritos e padronizados para o mercado em geral. 

 Ainda neste sentido:  

Diferentemente do que ocorre com outros direitos, por exemplo, com 

os obrigacionais, os direitos reais têm o modo de aquisição 

minuciosamente discriminado em lei tendo em vista que comportam um 

passivo social muito grande (...).404 

  

 Economicamente e sob o ponto de vista constitucional, o direito à 

propriedade privada deve cumprir requisitos de acessibilidade e distributividade, 

principalmente e se considerando a necessidade – expressamente prevista no texto 

constitucional, diga-se de passagem – de se erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade:  

Em países em desenvolvimento como o Brasil, o emprego eficiente dos 

recursos existentes deve ser uma prioridade nacional. Para enfrentar 

seus problemas, a sociedade brasileira necessita de instrumentos 

jurídicos eficientes que estimulem as atividades produtivas, a resolução 

de conflitos de forma pacífica, a democracia, a livre iniciativa, a 

inovação, e a redução da corrupção e da burocracia, do desperdício e da 

pobreza. O estudo dos incentivos postos pelos institutos jurídicos faz 

parte deste esforço, e os estudiosos do Direito podem e devem tomar 

parte neste processo405 

                                                 
403 MERRILL, Thomas W.; SMITH, Henry E. What happened to property in law and economics? The Yale 

Law Journal, v. 111, n. 2, p. 357-398, 2001. p. 387. 
404 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 65. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.) Direito 

& Economia. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. p. 61 
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 Dos vários efeitos deletérios para a economia, a impossibilidade de se 

garantir a propriedade – mormente aquela que cumpre sua função social – Michael Heller 

traz um conceito pouco explorado no Brasil, o da propriedade “anticomum”.  

 Se a propriedade comum e não regulada pode implicar no exaurimento do 

recurso, já que nenhum dos usuários se considera dono (e com poderes de privar os 

demais de usar o recurso) e verte recursos para a sua manutenção406, a propriedade 

“anticomum” nasce quando vários donos podem excluir os demais do uso de um dado 

recurso, mas a multiplicidade de exclusões impede o uso efetivo do recurso. 

 Tradicionalmente esta situação é ilustrada pela fragmentação excessiva da 

propriedade rural em propriedades tão pequenas que elas são capazes apenas de gerar uma 

lavoura de subsistência, o que justifica a instalação de limites mínimos para este tipo de 

empreendimento – o chamado “módulo rural”, indivisível por força da Lei nº 5.868/72: 

 Art. 8º - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 

65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum 

imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de 

tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração 

mínima de parcelamento fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a 

de menor área. 

 Por outro lado, arranjos econômicos mais complexos também podem 

sofrer com a propriedade “anticomum”, como é o caso de patentes de fragmentos 

genéticos, que tem o seu acesso restringido antes mesmo que sua função biológica seja 

entendida, já que pesquisas neste sentido exigem o acesso a mais de um fragmento407. 

Com isso, toda a comunidade sofre, dado que os altos custos de transação relacionados à 

patentes biomédicas nas mãos de vários agentes com interesses opostos impede o 

desenvolvimento de pesquisas.  

 Todos estes apontamentos se prestam a indicar que a propriedade é 

indissociável do seu aspecto social, em vista que todos se beneficiam da existência do 

sistema, mesmo que não contribuam diretamente para sua manutenção. O sistema jurídico 

é patrimônio de todos, e o mercado que dele decorre, idem. 

 Com esta afirmação retomamos o liame entre o Código Civil, o mercado e 

a Constituição, encontrado no caput do art. 219 da Carta de 1988: 

                                                 
406 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6ª Ed. Estados Unidos da América: Berkeley 

Law Books, 2016. p. 140. 
407 HELLER, Michael A. Critical approaches to property institutions. Or. L. Rev., v. 79, p. 417, 2000. p. 

425. 
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Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e 

sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia 

tecnológica do País, nos termos de lei federal. 

 

 A redação do referido artigo pode ser dividida em duas partes, para melhor 

compreensão dos objetivos do constituinte: “uma primeira dedicada a definição da 

natureza do mercado interno ou de sua visão constitucional (...) e uma segunda, sobre sua 

funcionalização ou função-dever”408.  

 Historicamente, a intenção por trás do art. 219 era permitir a regulação do 

mercado brasileiro para se evitar a dominação tecnológica (e produtiva) internacional, 

bem como para humanizar a economia pela emancipação cultural e socioeconômica do 

povo409. Atualmente, a intenção permanece, restando afastadas interpretações 

nacionalistas de fechamento do mercado nacional, dada a revogação do art. 171 da 

Constituição.   

 Na redação final da Constituição, acabou-se sujeitando o art. 219 ao 

primado do art. 193410, que serve de ponte entre as relações comerciais de Direito Privado 

e os objetivos da Carta, mas com foco na ciência e tecnologia411, as quais, na economia 

moderna, perfazem alguns dos principais meios de produção, ou ainda, os bens no seu 

aspecto dinâmico. 

 O enquadramento do mercado como patrimônio nacional tem efeitos 

práticos, tornando-o um bem público412, acessível por qualquer pessoa que queira exercer 

alguma das infinitas atividades que sob ele se encontram, conforme os fundamentos da 

livre iniciativa e valorização do trabalho humano (v.g.: art. 170 da Constituição). 

                                                 
408 MARQUES, Claudia Lima. Comentário ao art. 219. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (et. al). Comentários 

a Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2014. p. 2.024. 
409 As discussões na constituinte giravam em torna da reserva de mercado das empresas nacionais, 

incluindo-se aí o aumento da capacidade produtiva destas sem as amarras que poderiam prendê-las à 

interesses transnacionais, dada a dependência tecnológica nacional em 1988 (que perdura até os dias de 

hoje). 
410 “Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais.”  
411 No entanto, a localização do artigo é controversa, havendo entendimentos que, topologicamente, o artigo 

em tela deveria constar no título da Ordem Econômica. (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual 

à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 841). 
412 Destaca-se que a redação do art. 99, inciso I, do Código Civil, emprega a expressão “tais como”, para 

expor um rol exemplificativo de bens públicos, o que reforça o aspecto do mercado como bem público.  
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  Em sendo bem público, o mercado “é por sua própria natureza inalienável 

e insuscetível de apropriação privada; via de consequência, bem indisponível à posse com 

animus domini por qualquer agente econômico privado.”413 

 O artigo ora comentado pode ser compreendido como um fecho 

econômico-constitucional à questão da função social no Direito Econômico, porque trata 

da propriedade no âmbito do mercado capitalista, atrelando-a ao bem-estar. 

 Pela redação do dispositivo, a qualquer interessado é permitido exercer o 

domínio sobre coisas e adquirir propriedade, participando deste mercado de forma que a 

sua própria estrutura seja fortalecida pela ampla competição entre os partícipes. Para que 

esta competição seja proveitosa, o respeito à propriedade funcionalizada passa a ser 

corolário da eficiência dirigida à dignidade humana. 

 Isto é possível porque o texto constitucional trata mercado de forma 

indistinta, sem empregar as divisões de mercado relevante do Direito Concorrencial. O 

mercado constitucionalizado também não é medido apenas em seu valor econômico, mas 

na função que cumpre, numa visão valorativa do seu papel. 

 A avaliação do mercado, e do direito de propriedade dos bens de produção, 

passam a ser sujeitos a outras medidas além da eficiência econômica, cabendo ao Estado 

incentiva-lo para obter fins específicos, relacionados ao primado do humanismo na 

Constituição: 

A atividade empresarial há de ser direcionada, por meio de estímulos 

e sanções adequadas, à produção de bens e serviços de interesse 

coletivo, conforme as diretrizes programáticas estabelecidas pelas 

autoridades governamentais, com a devida aprovação popular.414 

 

 O Estado, intervindo na forma da regulação da propriedade, se transforma 

em um “redutor de riscos tanto para os indivíduos quanto para as empresas, identificando-

se, em termos econômicos, como um princípio de segurança (...)”415. 

 Em termos de política jurídica, destaca-se o alerta de Ricardo Sayeg: 

Note-se, a evolução das coisas não deixa dúvida de que o estado 

atual da civilidade humana não permite que sejam tolerada as 

incursões tirânicas dos detentores do poder econômico contra o 

cidadão, ainda que nele esteja a roupagem de pessoa jurídica, 

mormente diante da vulnerabilidade. (...) A opção de nossos estudos 

                                                 
413 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 

automotivos. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 160. 
414 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8º ed. São Paulo, Saraiva, 

2013. p. 559. 
415 ADI 3512, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/2006, DJ 23-06-2006 PP-
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é bem clara em relativizar o caráter absoluto da livre iniciativa e 

propriedade privada, que outorgam inoponibilidade exagerada ao 

pacta sunt servanda, propiciando um capitalismo sórdido e 

selvagem; via de consequência, estaremos atendendo ao fundamento 

dos valores sociais da livre iniciativa no Estado Democrático de 

Direito, consagrado como princípio fundamental da República 

Federal do Brasil, na forma do art. 1º, inciso IV da Constituição 

Federal.416 

 

 Por consequência, a necessidade de compatibilização da intervenção 

estatal com um mercado acessível, encontra na função social da propriedade, 

principalmente aquela ligada à propriedade dinâmica, uma resposta consubstancial aos 

problemas complexos que hoje se apresentam. 

 Vedar o domínio de poucos agentes econômicos, garantir que a 

propriedade atinja suas finalidades econômicas e sociais, e promover a erradicação da 

erradicação da pobreza são questões que devem ser debatidas visando que a propriedade 

não seja perturbada em sua essência, que ao contrário de uma visão exclusivista, também 

compreende o social e o comum, e não apenas as vontades do proprietário. 

 Complementarmente, vulnerar a propriedade em seu núcleo afasta pela 

incerteza aqueles que tem propriedade estática em abundância, e poderiam empregar seus 

recursos para produzir e lucrar.  

 Neste contexto, a movimentação econômica da propriedade dinâmica, 

quando somada em termos de produtividade geral de um país, cria bem-estar e benefícios 

a todos, desde que respeitados os mandamentos constitucionais de garantia de justiça 

social. Ainda, não haveria de ser diferente, pois a livre-iniciativa é a forma preponderante 

para a movimentação da economia, como prevê o mandamento do art. 170 da 

Constituição. 

  Isto posto, não se olvida que a pobreza ainda viceja no Brasil, numa 

economia estruturalmente subdesenvolvida, e com grandes desafios a superar, mormente 

através de “programação de ação social que permitam a formação e a educação para o 

desenvolvimento do principal fator de produção de que todo ser humano é dotado: o 

trabalho.”417 

 Neste caminho, tomamos a função social como um direito a ser exercido 

perante a sociedade da mesma forma que a propriedade é oponível erga omnes.  

                                                 
416 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 

automotivos. Bauru, SP: EDIPRO, 2002. p. 141-142. 
417 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 162 
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 Desacreditar a Constituição neste ponto é ceder à velha argumentação que 

o excesso de direitos tornou o país ingovernável, para a qual temos a antológica resposta 

de Ulysses Guimarães:  

A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da 

governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a 

miséria, a ignorância, a doença inassistida, são ingovernáveis. A 

injustiça social é a negação do governo e a condenação do 

governo.418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
418 Jornal O Estado de São Paulo. (1988) 28 de Julho. p. 4.  
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CONCLUSÃO 

 

 Retomando as conclusões ao longo da exposição, os apontamentos abaixo 

se fazem necessários à guisa de considerações finais desta pesquisa: 

a) os fundamentos históricos e filosóficos da propriedade expõem a longevidade do 

instituto, e como ele influenciou e foi influenciado pelo contexto socioeconômico 

dos povos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Nada obstante, saltam aos 

olhos três questões de relevância: i) a primeira diz respeito à primeva função da 

propriedade, qual seja, a de substituir conflitos pela troca, cuja relevância 

econômica era de menor importância; ii) a segunda indica que as sociedades com 

maior intercâmbio econômico e cultural acabam criando regras mais complexas 

sobre a propriedade, sendo o exemplo máximo a legislação romana; iii) a terceira 

trata da fundamentação ética da propriedade, que pode ser traçada desde os 

clássicos gregos até os dias modernos. 

b) a codificação do direito de propriedade e preponderância do capitalismo enquanto 

modelo econômico não são motivos para se olvidar das discussões sobre o 

instituto. A postura crítica nesta seara é o que deu o tom das revoluções socialistas, 

e também o que conduz a dialética que busca inserir os direitos humanos ao lado 

do direito de propriedade; 

c) o trabalho de John Locke, dada a riqueza de detalhes que o autor em emprega ao 

tratar do aspecto econômico da vivência humana, para além do aspecto político 

tratado em outros autores contemporâneos, é fundamental para a compreensão do 

direito de propriedade. É nele que se vislumbra a primeira defesa perene da 

propriedade enquanto manifestação da personalidade, fundada no trabalho e, 

quando a sociedade se desenvolve, na troca monetária, que advém da 

racionalização da acumulação produtiva; 

d) em Jacques Maritain encontra-se a defesa de uma humanidade cuja defesa é 

inegociável, que encontra sentido na vida comunitária, mas que não perde sua 

essência individual quando vive em sociedade. Sob seus estudos se desenvolve a 

ideia do humanismo integral, não antropocêntrico, e que reconhece a importância 

da experiência religiosa, notadamente a cristã, para explicar o fundamento da vida 

humana intrinsecamente valiosa; 

e) passando para a história do Direito Econômico, é observável que a questão da 

propriedade passou a ser tratada pelo viés das políticas públicas conforme a 
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economia dos países foi se diversificando, com a intervenção do Estado agindo 

com variados graus de incidência sobre os bens dos particulares, principalmente 

quando organizados sob a forma de empresas; 

f) sobre os aspectos quânticos da propriedade, a superação do mecanicismo clássico 

pelo paradigma da Física Quântica auxilia na compreensão dos institutos jurídicos 

no momento pós-moderno, e essencialmente fragmentado, que exige dos seres 

humanos construções sociais e jurídicas exponencialmente mais complexas, que 

busquem solucionar contradições aparentes, como a função social e a propriedade; 

g) pelo engenho humano descobriu-se a superação da dualidade matéria e onda, que 

se aplicada no método jurídico, implica na superação da dualidade entre Direitos 

Humanos e o direito de propriedade; 

h) na intersecção entre o Direito Positivo, os Direitos Humanos e o Realismo jurídico 

das decisões judiciais, busca-se atribuir um sentido à ordem jurídica econômica 

instituída na Constituição. Para fins do Direito Econômico, a propriedade privada 

se presta a ser o instituto ponte entre o particular e a sociedade, bem como entre o 

Direito e a Economia; 

i) dos vários conceitos manejados na obra, o patrimônio, a propriedade e o domínio 

são distintas, cada um compreendendo uma visão sobre a realidade, mas que são 

complementares entre si. O patrimônio perfaz um universo de relações 

econômicas, a propriedade representa um atributo jurídico de uma pessoa sobre 

uma coisa, e o domínio representa esta relação pelo aspecto subjetivo, de 

submissão da coisa ao titular. O foco no domínio ajuda a explicar a utilização do 

uso efetivo de uma coisa (ou a instituição do direito de uso) como critério de 

verificação do bom uso da propriedade. Ao final, sem prejuízo das teorias e 

distinções relacionadas a estes institutos jurídicos, a propriedade é também uma 

questão de regulação racional da escassez, atribuindo-se poderes e 

responsabilidades para se obter organização econômica e social; 

j) na regulação da escassez, a Constituição atrela a propriedade à dignidade humana, 

sob o primado da democracia. O respeito à propriedade, e a exigência que dela se 

faça uso socialmente útil, são elementos que auxiliam na adesão das pessoas a um 

projeto político mais amplo, de democracia fraternal, e que inclui a função social 

da propriedade como elemento da ordem econômica e política 

constitucionalmente qualificadas; 
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k) sobre a funcionalização da propriedade, ressalta-se a relativa antiguidade do 

instituto, de forma que a sua presença e aplicação encontra-se alinha às melhores 

práticas jurídicas internacionais, bem como aos paradigmas de um mercado que 

carece de regulação. No prisma do Direito Econômico, a propriedade pode ser 

compreendida nos seus momentos estático e dinâmico. O primeiro diz respeito 

aos bens considerados em seu valor de troca, dentro do patrimônio de uma pessoa. 

O segundo trata da propriedade direcionada e organizada para a produção de 

outros bens. 

l) em ambos os momentos pode-se verificar os aspectos da oportunidade de uso e 

do valor de troca do bem. A função social da propriedade incide primordialmente 

na oportunidade de uso, exigindo ou destituindo do proprietário deste aspecto. O 

valor de troca do bem, quando é afetado, sofre em razão de ações sobre a 

oportunidade de uso, que quando diminuída, afasta possíveis adquirentes do bem; 

m) a propriedade funcionalizada tem especial importância quando se considera o 

momento dinâmico da propriedade, ou seja, porque pode passar a representar uma 

forma de dominação econômica. Sendo assim, a comparação com ordenamentos 

jurídicos estrangeiros expõe a recorrência de disposições constitucionais que 

atribuem funções aos proprietários, sem abrir mão do sistema capitalista; 

n) a necessidade de se ordenar juridicamente a economia induz ao entendimento que 

a função social da propriedade está relacionada com o uso socialmente útil do 

bem, de acordo com a sua finalidade, dentro da chamada função social impulsiva, 

pela qual o sistema jurídico se organiza de forma a auxiliar o empreendedor na 

gestão útil da propriedade, sendo a função social limitativa uma segunda etapa da 

aplicação da teoria; 

o) o mundo jurídico brasileiro é conhecedor de longa data da função social, diante 

da tradição constitucional que, além de tratar do Direito Econômico, cuidou 

também de submeter o direito de propriedade às preocupações do social, no 

movimento que se denominou repersonalização do direito de propriedade, pelo 

qual o foco não seriam mais as coisas-em-si, mas as relações humanas em torno 

da propriedade;  

p) o mesmo se verifica na legislação infraconstitucional, que retoma temas como a 

valorização do trabalho e da livre iniciativa, e a justiça social, como é o caso do 

Estatuto da Terra, que afasta a lógica da produtividade a todo custo em prol da 

formação de uma classe média rural e estável; 
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q) em sentido similar, o Estatuto da Cidade, que foi pródigo em regular a propriedade 

dos prédios urbanos, também apresenta diversos dispositivos que obrigam o 

intérprete a perquirir sobre a falsa impressão de uma propriedade monolítica, que 

seria impermeável as várias regulações de propriedade que já se encontram na 

referida legislação; 

r) adicionalmente, a Lei do Bem de Família, além de garantir o chamado patrimônio 

mínimo, que visa resguardar a vida humana nas relações econômicas (ressaltando 

o humanismo que se irradia pelo ordenamento jurídico) pode ser aplicada também 

na proteção da pequena atividade empresarial e dos instrumentos de ofício, dada 

a primazia que o trabalho enquanto valor goza no texto constitucional; 

s) derradeiramente, coube à análise do Código Civil em conjunto com o art. 219 da 

Constituição, para se afirmar que o atual código, sub a égide da socialidade, está 

em concordância com a história da propriedade no ordenamento jurídico 

brasileiro, trazendo o elemento das relações sociais para o seio do direito de 

propriedade, essencialmente excludente; 

t) pela visão do Direito Econômico, a propriedade bem regulada, na qual aquele que 

cumpre a sua função social tem o seu título jurídico bem guarnecido pelo Estado, 

se presta a uma maior eficiência econômica, que de forma geral garante melhores 

condições para o desenvolvimento social, dado que todos estão envoltos em 

relações de consumo na busca da satisfação de suas necessidades; 

u) destarte, a propriedade dinâmica funcionalizada é a expressão do mercado 

enquanto patrimônio nacional, direcionado para o bem comum, mas 

compatibilizado com o lucro e a livre iniciativa albergados pela Constituição.  
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