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RESUMO 

 

No presente trabalho iremos analisar todas as etapas pela qual a 

propriedade passou: do estado de natureza, de cunho econômico e absoluto, aos 

dias atuais. Desta feita, ainda podemos entender de forma mais ampla, que 

todos os institutos, não só a propriedade evoluiu à medida e necessidade de 

cada sociedade. E para uma reflexão hodierna, deixamos aberta a questão da 

função social, pois um instituto novo está sujeito, muitas vezes, a falhar, 

entretanto, a filosofia por trás deste princípio, é boa e, hoje em dia, faz-se muito 

necessário por conta do bom aproveitamento do espaço, gerando, assim, 

progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The purpose of this research is to analyse the steps which the 

property has gone through: from its state of nature, of an economic and absolute 

matter, to the presente day. Therefore, we still can understand in a broader view 

that, despite the properties, all the institutes evolved along with the needs of each 

society. Aiming a current reflection, the social role's question is opened, due to 

the risk of failure arising from new institutes. However, the philosophy behind this 

principle is adequate and nowadays is necessary regarding the best use of a 

space, providing, hence, progress.  
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INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho, trataremos da propriedade e sua evolução 

histórica, abrangendo todas as eras até chegarmos ao conceito hodierno do 

instituto em tela. 

 

A evolução da propriedade tem grande relevância em razão do 

conglomerado de nações, pois não existe um conceito universal de propriedade. 

No entanto, existe uma sensação contínua de propriedade, como por exemplo, 

veremos em Roma, na Idade Antiga, onde os povos vencidos perdiam os seus 

direitos privados, qual seja a propriedade.  

 

Cediço que a Grécia e Roma são os percussores da filosofia e do 

direito, todavia, nenhuma delas fugiu à regra da ganância, da injustiça em busca 

de conquistas territoriais. Sem se falar, na Revolução Francesa, em busca da 

legalidade, igualdade, fraternidade entre os povos. A Alemanha e a grande 

guerra mundial aliada à Mussolini na bela Itália. E no Brasil, a efetiva e sofrida 

escravidão comandada por nossos descobridores, os portugueses. Todas as 

nações com um objetivo comum: conquistar e ampliar os seus territórios.  

 

 Outrossim, não basta que o direito à propriedade tenha sido 

reconhecido e declarado nos dias atuais, é necessário também que seja 

garantido, pois somente desta forma, será possível à sociedade reduzir os 

excessos de desigualdade garantindo o bem-estar a todos e ressaltando, 

primordialmente, a ideia de justiça social, uma vez que o direito à propriedade, 

não é apenas uma norma programática, mas sim um direito de todos e um dever 

do Estado. 

 

 



11 
 

 

CAPÍTULO I – CONCEITO DE PROPRIEDADE NA PRÉ-HISTÓRI A 

 

O termo pré-história foi empregado, pela primeira vez, em 1851, 

pelo historiador Daniel Wilson, para definir o estudo de períodos que não tinham 

sido registrados, intencionalmente, pelo homem. Esse registro intencional refere-

se, sobretudo, à utilização da escrita.14 

 

Convencionou-se dizer que a pré-história era o período dos 

primórdios humanos anterior à utilização da escrita. E em cada região do mundo 

– América, Europa, Ásia e África -, verifica-se que a pré-história não corresponde 

ao mesmo período de tempo cronológico, pois cada grupo ou sociedade primitiva 

evoluiu à sua maneira, de acordo com as necessidades e às condições naturais 

nas quais estavam inseridos. 

 

Observa-se que o começo da propriedade primitiva se dá de 

formas variadas e em tempos diferentes, conforme as condições em que se 

encontravam cada povo. 

 

A era pré-histórica fora dividida, tradicionalmente, em dois outros 

períodos de tempo chamados de Paleolítico e Neolítico, como veremos.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Gilberto Cotrim, História e Consciência do Mundo, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p.17. 
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A. PALEOLÍTICO 

 

O período paleolítico conhecido também como a Idade da Pedra 

Lascada é datado até cerca de dez mil anos antes de Cristo, com o 

aparecimento do homem. 

 

Tem-se, aqui, a descrição de uma sociedade de caçadores 

coletores. O homem tinha como principais atividades para obter alimentos: a 

coleta de frutos, grãos e raízes; a caça e a pesca. Além de ter ainda aprendido a 

confeccionar seus primeiros instrumentos com pedaços de madeira, de osso e 

de pedra e a lidar com o fogo.  

 

Para Friedrich Engels, baseado nos estudos de Lewis Henry 

Morgan - cientista, etnógrafo e historiador norte-americano da sociedade 

primitiva, muda um pouco a maneira usual de classificação deste período, 

chamando-o de Estado Selvagem, que se subdivide em três fases: inferior, 

média e superior. 15 

 

A fase Inferior compreende a infância do gênero humano, no qual 

os homens ainda permaneciam em bosques tropicais e subtropicais, vivendo, 

parcialmente em árvores, o que propiciou sua existência, devido aos grandes 

perigos a que eles estavam submetidos. A linguagem neste período estava 

dando os primeiros passos.  

 

 

                                                 
15 Friedrich ENGELS. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. 2. ed. São Paulo: 
Centauro, 2004. PP. 27-29.  
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A fase média começou com a pesca e o emprego do fogo, já que 

um está intimamente ligado com o outro. Com este tipo de alimentação, os 

homens primitivos puderam ocupar a superfície, seguindo o curso dos rios e 

mares e isso os tornaram independentes das regiões para que pudessem povoar 

novas localidades.  

 

Na fase superior, em que os homens se encontram em estado 

mais avançado de evolução, tem-se a invenção do arco e flecha, aprimorando, 

assim, à caça aos animais.  

 

O modo de vida nômade era predominante neste período. 

Somente quando o homem passou a dominar a natureza de maneira mais 

incisiva é que houve uma evolução para o sentido de estabelecimento dos clãs 

em pedaços de terra.  

 

Este clã, unido ao sedentarismo, formou a primeira forma de 

propriedade primitiva já que nos primórdios se observou uma necessidade 

implícita de tê-la e nela se estabelecer para procriar e se resguardar.  

 

Desta forma nos demonstra Jean-Jacques Rousseau que: “... 

essa idéia de propriedade, dependendo muito de idéias anteriores que só 

puderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito 

humano... O primeiro sentimento do homem foi o de sua existência; o seu 

primeiro cuidado, o de sua conservação. As produções da terra lhe forneciam 

todos os socorros necessários; o instinto o levou a fazer uso delas. A fome, 
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outros apetites, fazendo-o experimentar, alternativamente, diversas maneiras de 

existir, houve uma que o convidou a perpetuar a espécie;...”16  

 

B. NEOLÍTICO 

 

O período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra 

Polida, é datado de dez mil anos antes de Cristo até quatro mil anos antes de 

Cristo. 

 

Este período é marcado pela revolução agropastoril e sua 

característica fundamental se refere às novas formas de relação que se 

estabeleceu entre o homem e o meio ambiente. 

 

Os homens desta época iniciaram a cultivar plantas e a 

domesticar animais para se obter um maior controle sobre as fontes de 

alimentação e propiciando ao mesmo tempo um incremento da propriedade. 

Todavia, tal revolução demorou a ocorrer, porque muitos grupos primitivos de 

agricultores e pastores ainda continuavam nômades, por conta de problemas 

enfrentados com solo, escassez do ambiente escolhido para viver, etc.  

 

Nesta feita, houve significativo crescimento da população 

humana, propiciando o aparecimento das primeiras cidades que se tem 

conhecimento, como Jericó (VIII milênio antes de Cristo) e Beidha (VII milênio 

antes de Cristo), ambas situadas na região compreendida pela Palestina17. 

 

                                                 
16 Jean-Jacques Rousseau Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, São Paulo: Martin 
Claret, 2005, p. 61. 
17 Gilberto Cotrim, História... ob. cit., p.21. 
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Pertinentemente, Friedrich Engels, aborda o período de maneira 

diferente e construtiva, nomeando tal período de Estado da Barbárie, como já 

fora mencionado no item anterior, subdividindo-o em três fases: inferior, média e 

superior18. 

A fase inferior inicia-se com a introdução da cerâmica. 

 

Na fase média tem-se a domesticação de animais e cultivo de 

hortaliças. 

 

E na fase superior, crê-se ser a mais importante, inicia-se a 

fundição do ferro e a passagem para a civilização,19 com a invenção da escrita 

por meio do alfabeto. Porém, a civilização e a escrita só se deram no hemisfério 

oriental, por ter ele tido mais condições naturais de propiciar um maior 

desenvolvimento ao ser humano, como, por exemplo, gregos da época heróica, 

tribos ítalas antes de se fundar Roma, normandos dos tempos dos vikings, etc. 

 

A agricultura também se mostra bem mais evoluída nesta fase, 

acarretando um rápido aumento da população que começa a se adensar nas 

pequenas áreas compreendidas pela agricultura.  

 

Evidencia-se então, que a propriedade, neste período possuía 

um cunho mais subsistencial, apesar de já se mostrar mais evoluída do que no 

período Paleolítico, como demonstra Richard Pipes em suas certeiras palavras: 

“... em todas as sociedades e na maior parte das sociedades não-ocidentais em 

geral, a terra não era tratada como uma mercadoria e por isso não era uma 

                                                 
18 Friedrich Engels, A Origem... ob. cit., pp. 29-32. 
19 Muitos chamam a passagem do homem primitivo à civilização de Idade dos Metais, como sendo uma fase 
independente da Idade Pré-Histórica. Entretanto, Engels compreende tal fase à própria pré-história. 
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propriedade verdadeira o que, por definição, acarreta o direito de transmissão. A 

terra era universalmente considerada um recurso que se poderia explorar com 

exclusividade, mas não possuir e vender. ” 20  

 

Acrescenta ainda o autor que: “Caçadores e coletores, junto com 

os povos pastores, freqüentemente demonstram interesse não pela terra, mas 

pelos objetos que crescem nela, tais como árvores frutíferas ou árvores que 

fornecem venenos para flechas ou servem de lar para as abelhas. Desse modo, 

as tribos primitivas vêem a árvore e seu produto como pertencente àquele que 

planta e a cultiva, sem levar em conta quem administra a terra onde ela está”21. 

 

Neste passo, Clóvis Beviláqua: “Os homens primitivos, 

naturalmente, se consideravam senhores daquilo de que se apoderavam, para 

satisfazer as próprias necessidades. O solo ocupado não pode ainda ter caráter 

individual; a relação entre êle e a pessoa é posse econômica da coletividade, 

porque sòmente esta pode, eficazmente, defendê-la. Com a cultura das terras, 

foi-se acentuando o sentimento da propriedade individual, porque o trabalho 

produtivo, criando, regularmente, utilidades correspondentes ao esfôrço 

empregado, estabilizou o homem e, prendendo-o mais fortemente, ao solo 

dadivoso, deu-lhe personalidade diferenciada.22”. 

 

Em razão dessa universalidade dada à propriedade, o que se 

pode extrair de entendimento é de uma propriedade primitiva que já passou da 

iminência de ser essencial, pois se mostra não só essencial, mas como da 

essência do ser humano, que nesta fase vem se tornar mais evoluída e com 

papel fundamental para a subsistência dos grupos primitivos, já que sem ela, 

talvez, não fosse possível a própria evolução total da inteligência humana. 

                                                 
20 Richard PIPES. Propriedade e Liberdade. Rio de Janeiro: Record, 2001.P. 115. 
21 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., pp. 113-114. 
22 Clóvis Beviláqua, Direito das Coisas, Volume 1, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, pp.  100-102. 



17 
 

 

Esta fase se faz correlata para que a propriedade possa adquirir 

mais para frente, um conceito econômico, político e social, geradora da 

desigualdade, assim explicitando Rousseau: “Da cultura das terras resulta 

necessariamente a sua partilha, e da propriedade, uma vez reconhecida, as 

primeiras regras de justiça: porque, para dar a cada um o seu, é preciso que 

cada um possa ter alguma coisa; de resto, como os homens começassem a levar 

suas vistas para o futuro, vendo todos que tinham alguns bens que perder, não 

houve nenhum que receasse para si a represália dos males que pudesse causar 

a outrem. Essa origem é tanto mais natural quanto é impossível conceber a idéia 

da propriedade surgindo fora da mão de obra; porque não se vê o que, para se 

apropriar das coisas que não fez, possa o homem acrescentar-lhe além do seu 

trabalho”. 

 

Só o trabalho, dando direito ao cultivador sobre o produto 

da terra que lavrou, lhe dá, por conseguinte sobre o fundo, pelo menos até a 

colheita, e assim todos os anos; e isso constituindo uma posse contínua, 

transformando facilmente em propriedade.  

 

E assim que a desigualdade natural se desenvolve 

insensivelmente com a de combinação, e que as diferenças dos homens, 

desenvolvidas pelas circunstâncias, se tornam mais sensíveis, mais 

permanentes nos seus efeitos, começam a influir na mesma proporção sobre a 

sorte dos particulares23”. 

 

 

 

                                                 
23 Jean-Jacques Rousseau, Discurso... ob. cit., pp. 69-70. 
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CAPÍTULO II.  CONCEITO DE PROPRIEDADE NA IDADE ANTI GA 

 

Passada a Idade Pré-Histórica, em que a sociedade vai aos 

poucos, transformando-se, bem como, a propriedade, que adquire 

peculiaridades, pondo-se apta a mudanças, entramos na Idade Antiga; era essa, 

de cabal importância para as largas transformações culturais, políticas e 

econômicas nas comunidades que nesta fase se desenvolveram. 

 

A Idade Antiga é datada do descobrimento da escrita até meados 

da queda do Império Romano, datado em 476 depois de Cristo.  

 

A antiguidade abrange fascinantes civilizações e, dentre elas, as 

que mais se destacaram foram: os mesopotâmios, os egípcios, os gregos, os 

romanos, os bizantinos, os persas, os fenícios, os arábicos pré-islâmicos e os 

hebreus. 

 

Todas essas civilizações com suas genialidades e características 

próprias, sem exceção, contribuíram imensamente para a evolução do mundo 

em todos os aspectos da vida social que conhecemos hoje. No que tange à 

propriedade, isto não poderia ser diferente. Entretanto, para cada uma dessas 

sociedades a propriedade adquire formas particulares e as transformações são 

peculiares por conta da maneira que cada comunidade vive ou necessita da 

terra. 

 

Na Mesopotâmia, há o nascimento da desigualdade social, pois 

foi uma das primeiras regiões em que ocorreu a passagem da sociedade 

comunitária, isto é, sem classes, para uma sociedade dividida entre ricos e 

pobres. Por isso que, a priori, acreditavam não existir a propriedade privada da  
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terra, já que os camponeses usufruíam a mesma, trabalhando como membros da 

comunidade aldeã.  

 

Porém, mais para frente, viu ser isso uma verdade não absoluta, 

como acrescenta Richard Pipes: “Até recentemente, acreditava-se que na antiga 

Mesopotâmia e no antigo Egito todas as terras pertenciam aos palácios ou aos 

templos. Esta visão foi um pouco modificada em função das pesquisas feitas em 

várias décadas passadas, que estabeleceram que ambas as regiões conheciam 

a propriedade privada da terra. Além disso, tais propriedades constituíam apenas 

uma pequena parte da superfície de terra arável, a maior parte da qual estava 

sob o controle do Estado ou do templo”.24 Isto, porque, com a instituição do 

Estado, as terras foram tomadas como propriedade nominal do governante, 

fazendo com que o poder estatal monitorasse a produção e ultrapassasse a 

iniciativa privada. 

 

O mesmo se pode observar quanto aos egípcios. O Estado 

exercia grande influencia nas atividades econômicas. Era dono de todas as 

terras ao mesmo tempo em que comandava a força de trabalho que se 

empregava nas mesmas, fazendo com que pessoas ou empresas não pudessem 

atuar fora do controle unificador do Estado.25 Era o soberano que detinha os 

bens de seus súditos, bem como possuía as pessoas. Pode-se, então, concluir 

que todo Egito acabava por se afunilar num domínio real, conglomerando servos 

que, para o rei, trabalhavam. Richard Pipes mais uma vez elucida o texto: “O rei 

explorava parte de seu domínio diretamente e arrendava o restante, mas ele 

possuía na sua totalidade.26”. 

 

                                                 
24 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., pp. 125-126. 
25 Tanto a forma de governo na Mesopotâmia quanto no Egito pode ser chamada de regime patrimonial. 
26 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p.130. 
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Só que mesmo que houvesse o controle das terras por parte do 

Estado, a propriedade privada se estabeleceu, fosse pelo dote27 ou pelas 

doações de terras aos templos, no período do Egito helenístico de Ptolomeu. 

 

A. CÓDIGO DE HAMURABI 

 

Registra a história que o direito de propriedade, já constava no 

Código de Hamurabi, surgido na Mesopotâmia, entre as primeiras civilizações.  

 

O Código em apreço, continha 282 dispositivos legais, e 

demonstrava extrema preocupação com os lesados, consoante a conhecida 

regra: “olho por olho, dente por dente”.  

 

Neste sentido os parágrafos abaixo transcritos:  

 

6. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele 

deve ser condenado à morte, e também aquele que receber o 

produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à 

morte.  

 

25. Se acontecer um incêndio numa casa, e alguns daqueles que 

vierem acudir para apagar o fogo esticarem o olho para a 

propriedade do dono da casa e tomarem a propriedade deste, 

esta (s) pessoa (s) deve (m) ser atirada (s) ao mesmo fogo que 

queima a casa.  

 

Referido código também definia o pagamento em pecúnia, para 

um dano causado, abaixo transcrito:  
                                                 
27 Dote no Egito é baseado no modelo grego, pois Ptolomeu mandou que as cidades fossem construídas com 
base nas cidades da Grécia e a terra era dada como dote. 
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8. Se alguém roubar gado ou ovelhas, ou uma cabra, ou asno, ou 

porco, se este animal pertencer a um deus ou à corte, o ladrão 

deverá pagar trinta vezes o valor do furto; se tais bens 

pertencerem a um homem libertado que serve ao rei, este 

alguém deverá pagar 10 vezes o valor do furto, e se o ladrão não 

tiver com o que pagar seu furto, então ele deverá ser condenado 

à morte. 

 
Uma breve noção do conceito de proprietário, onde se destaca: 

 

9. Se alguém perder algo e encontrar este objeto na posse de 

outro: se a pessoa em cuja posse estiver o objeto disser um 

mercador vendeu isto para mim, eu paguei por este objeto na 

frente de testemunhas" e se o proprietário disse" eu trarei 

testemunhas para que conhecem minha propriedade" , então o 

comprador deverá trazer o mercador de quem comprou o objeto 

e as testemunhas que o viram fazer isto, e o proprietário deverá 

trazer testemunhas que possam identificar sua propriedade. O 

juiz deve examinar os testemunhos dos dois lados, inclusive o 

das testemunhas. Se o mercador for considerado pelas provas 

ser um ladrão, ele deverá ser condenado à morte. O dono do 

artigo perdido recebe então sua propriedade e aquele que a 

comprou recebe o dinheiro pago por ela das posses do 

mercador. 
 

O direito de propriedade era rigorosamente defendido. Se um 

homem fosse roubado num município e o ladrão não fosse achado, ele poderia 

exigir das autoridades do município a quantia em que fora lesado. 28 

 

                                                 
28 O Código de Hamurabi, introdução e comentários E. Bouzon, Petrópolis, Ed. Vozes, 1976 
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B. GRÉCIA E ROMA 

 

Com Hesíodo surge a primeira idéia de Direito, em que o senso 

de justiça se converterá, juntamente com o trabalho, na areté campestre. Seus 

poemas fazem alusão a uma forma arcaica de conceber a justiça através de 

mitos e crenças, que culminaram em espécies de normas morais e sociais, como 

podemos ver com as afirmativas de Luiz Carlos de Azevedo: ”(...) grupos (...), 

fratrias (de frater, irmão) ou tribos, reúnem-se em assembléias, ditam normas de 

conduta, estabelecem os princípios fundamentais pelos quais irão administrar e 

regular seus direitos e deveres, visando à proteção e convivência pacífica dos 

que o integram29”. 

 

Estas normas acabaram por beneficiar os mais abastados das 

classes dominantes, como sustenta a história do falcão e do rouxinol, de 

Hesíodo: “Desgraçado, de que te adiantam os teus gemidos? Encontras-te na 

posse de quem é mais forte que tu, e seguir-me-ás onde quiser levar-te. De mim 

depende comer-te ou deixar-te em paz30”. 

 

Por isso que para Hesíodo a justiça e o trabalho compõem as 

bases da areté dos camponeses. Notava-se a grande diferença entre a nobreza 

versus camponeses, ou seja, de uma classe pra outra, diferenças essas dadas à 

areté, juntamente com um direito muitas vezes injusto.  

 

                                                 
29Luiz Carlos de AZEVEDO. Introdução à História do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005Luiz 
Carlos de Azevedo. P. 46. 
30 Werner JAEGER,PAIDÉIA, A formação do Homem Grego. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.P. 97. 
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No tocante às principais regiões da Grécia, temos Esparta e 

Atenas. Esses dois Estados foram fundados por povos distintos, o que, 

consequentemente, fará toda a diferença cultural e jurídica, como verá.  

 

Esparta, localizada na Península do Peloponeso, tem suas 

origens nas tribos dórias, enquanto Atenas, situada na Ática, tem suas origens 

nos povos aqueus, eólios, jônios, etc. 

 

O povo espartano era dividido em: espartanos ou esparciatas, 

periecos e hilotas. 

 

Os espartanos ou esparciatas eram aqueles descendentes puros 

dos dórios, ou seja, são aqueles que guardavam para si o direito de cidadania e 

por corolário, monopolizavam o direito político, militar e religioso. Formavam a 

classe privilegiada. 

 

Os periecos eram aqueles habitantes livres que circundavam a 

cidade. Muitos crêem terem sido eles os descendentes dos povos que já 

habitavam a Península do Peloponeso antes dos dórios os subjugarem. 

Dedicavam-se a tarefas como comércio e artesanato, por exemplo. 

 

Os hilotas eram os servos e erroneamente chamados de 

escravos, porque eles eram propriedade do Estado e estavam presos a terra, isto 

quer dizer, não se transferiam com o suposto dono, mas sim mudavam de donos 

conforme eles iam deixando as propriedades. Constituíam a maior parte da 

população da época. 
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Conclui Werner Jaeger: “(...) os Espartanos constituíam, entre a 

população lacônica, apenas uma reduzida classe dominante, de formação tardia. 

Sob o seu domínio estavam uma classe popular, livre, operária e camponesa, os 

periecos, bem como os servos hilotas, a massa de submetidos, quase sem 

quaisquer direitos31”. 

 

Quanto à educação, sabemos da famosa crença bélica de 

Esparta, pelos estudos mais minuciosos de Aristóteles, que deu origem à sua 

obra intitulada Política, que mais adiante será estudada.  

 

Nestes tempos que ainda se faz presente a monarquia, tanto em 

Esparta quanto em Atenas, que aos poucos vai enfraquecendo e dando lugar ao 

Estado jurídico. Werner Jaeger explica: “As famílias nobres tomam parte 

importante na administração da justiça, anteriormente reservada ao rei. (...) o rei 

ainda existia, embora sua posição freqüentemente já fosse precária. (...) Não 

estamos longe da passagem da monarquia à aristocracia. A função do rei fica 

reduzida à de supremo sacerdote ou funcionário epônimo, sem que este título 

implique qualquer direito especial32”. 

 

No entanto, enquanto prevalecia à monarquia, o rei detinha 

diversos poderes, (particularmente em Esparta, de comandar as guerras, 

administrar a justiça e realizar os sacrifícios relacionados à religião) entre eles o 

dever de cuidar do fogo público.33 Este dever era como uma obrigação para com 

os deuses e, como pudemos observar, a religião mandava em vários aspectos 

da vida na antiguidade, até pelo fato de que dela se originaram as instituições 

políticas e jurídicas dominantes. 

                                                 
31 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 111. 
32 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit.,  pp. 131-132. 
33 Difere-se do fogo doméstico apenas por ser público. O sacerdote ou rei oferecia sacrifícios aos deuses da 
cidade e seguia os ditames religiosos como aqueles feitos pelo chefe familiar. 
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Este rei ganhou muitos nomes como prítane, arconte e sacerdote 

que se confundiam entre si, acabando por se tornarem sinônimas. 

 

Uma das principais funções deste rei era cuidar dos trâmites das 

cerimônias religiosas e realizá-las.  

 

No que tange à Esparta dificilmente saber como se davam as 

organizações dos reis, pois poucos autores se debruçaram no tema.  

 

Tanto o magistrado e as leis eram frutos, em certos aspectos, da 

religião, como já se demonstrou. No que tange ao primeiro, a autoridade política 

se interferia com a figura do sacerdote, sendo duas atribuições em uma só 

pessoa. Os gregos tinham uma expressão genérica para designar os 

magistrados: “aqueles que estão incumbidos de realizar o sacrifício34”. 

 

Um fato curioso em Atenas é que durante o período da 

monarquia, o chefe ou rei era escolhido por conta de sua condição social, já que 

sendo filho de pai religioso, sucedê-lo-ia nos cultos. No momento em que caiu a 

Realeza e se instalou a República, esta sucessão foi logo substituída pela 

eleição. Só que esta eleição nunca deixou de ter caráter escolástico, pois ela era 

praticada não através de voto, mas sim pelo acaso no sorteio e o escolhido seria 

o arconte designado pelos deuses. 

 

Diz-se que tais sorteios só se davam entre as famílias mais ricas, 

ou seja, fica corroborado que os governos aristocráticos já se mostravam uma 

constante, desde sua formação primitiva, mesmo que, muitas vezes, de forma 

                                                 
34 Fustel de COULANGES. A Cidade Antiga. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2001. P. 155. 
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mascarada, como o foi em Roma. Tanto que antes da Reforma de Sólon, em 

Atenas, os sorteios eram apenas feitos entre os eupátridas, pois como se sabe, 

Sólon foi um grande apregoador do direito, da ética e da justiça, mesmo com 

tantas críticas feitas a sua pessoa. Werner Jaeger analisa Sólon: “Todas as suas 

manifestações e todos os seus atos traem um esforço para conseguir um justo 

meio-termo entre abundância e a indigência, entre o excesso e a falta de poder, 

entre o domínio e a servidão. São estes os motivos dominantes das suas 

reformas” 35, ainda acrescenta: “É superado o individualismo, mas são 

reconhecidos os direitos da individualidade. E, pela primeira vez, dá-se a estes 

direitos um fundamento ético. Pela sua união do Estado e do espírito, da 

comunidade e do indivíduo, Sólon é realmente o primeiro Ateniense36”. 

 

Resumindo, a obra de Sólon era ao mesmo tempo um código, 

uma constituição e um ritual37”. 

 

Mesmo após o sorteio, ainda eram colocadas questões ao 

escolhido para se ter certeza de sua religiosidade. 

 

No tocante às leis, tinham elas seus preceitos enraizados na 

religião, sendo que nunca eram editadas com caráter inovador, pois elas sempre 

existiram e agora tomavam forma escrita. Fustel de Coulanges expõe: “A lei 

entre os antigos foi sempre santa; no tempo da realeza era a rainha dos reis; no 

tempo das repúblicas foi a rainha dos povos. Desobedecê-la era um sacrilégio38”. 

 

O único inconveniente, talvez, desta maneira de ver e conceber o 

direito, eram que as leis, por serem veneradas como eternas e imutáveis, não 

                                                 
35 Werner Jaeger, PAIDÉIA...P.. 185. 
36 Werner Jaeger, PAIDÉIA...P. 189. 
37 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 160. 
38 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 162. 
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podiam ser revogadas e isto causava certo desconforto na hora de aplicá-las, 

quando outras leis eram editadas e entravam em conflito com as mais velhas.  

Ambas as leis, velha e nova, eram acatadas no momento do litígio, só que para 

sentenciar a lide, era necessário que as partes, ou pelo menos uma das partes, 

usasse as palavras corretas da lei, do contrário, perderia a causa. 

 

Tiramos de conclusão que o direito ficou nas mãos e sob vigia da 

classe dos nobres, que acabava por administrar a justiça baseados na tradição, 

sem leis escritas primeiramente e com leis escritas, na seqüência, com o advento 

de um Estado jurídico mais preparado. 

 

Homero apresenta o direito como algo divino, advindo de Zeus, 

através de thémis e de diké. Thémis seria a lei e diké seria o cumprimento da 

justiça. Também a este último pode-se fazer menção mais ampla sobre o seu 

conceito, como nos mostra o autor e professor Eduardo Carlos Bianca Bittar: “O 

termo justiça aparece corporificado ora em thémis, ora em diké, o que, por si só, 

já é indício de que existem dois vocábulos entre os gregos para designar aquilo 

que se costuma chamar por justiça. (...) Do ponto de vista etimológico, em 

Homero, thémis é empregada para designar o costume. Ainda acresce: 

“Somente com o envolver histórico é que a significação mítica da justiça foi 

cedendo lugar a outras concepções do justo, (...) 39”. 

 

O Estado jurídico espartano se dá por enormes lutas em busca 

de uma constituição, rezada por Licurgo. Licurgo fora um legislador preocupado 

com a saúde do Estado e para isto fez com que seus cidadãos abdicassem da 

vida privada por completo, para tão somente viver como marionetes militares 

dele, assim mostra Richard Pipes: “(...) o triunfo de Esparta foi amplamente 

relacionado com sua constituição, atribuída a Licurgo, seu lendário fundador, que  

                                                 
39Eduardo Carlos Bianca Bittar. A Justiça em Aristóteles, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005, p. 47. 
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proscrevera o comércio e a indústria a fim de liberar os cidadãos para a guerra. 

Aos espartanos era proibido ter não apenas bens materiais, mas mesmo suas 

mulheres e filhos: as mulheres relacionavam-se com outros homens, 

provavelmente para produzirem uma prole mais saudável e mais forte, e os filhos 

tinham que ser entregues ao Estado na idade de sete anos para receberem 

treinamento militar. Plutarco, (...) escreveu que Licurgo ordenava aos notáveis de 

Esparta que renunciassem a suas propriedades40”. 

 

Fica evidente então, como a legislação suprimia a vida privada, 

principalmente no que tangia à propriedade, objeto de nosso estudo, e através 

dela acabava-se por preservar toda a sociedade guerreira, dando aos cidadãos-

soldados totais privilégios. Elucida-nos Werner Jaeger: “Esta pretensa legislação 

é o contrário do que os Gregos costumavam entender por legislação. Não é uma 

compilação de leis particularizadas, civis e públicas, mas sim o nomos, no 

sentido original da palavra: uma tradição oral válida, da qual apenas algumas leis 

fundamentais e solenes – as rhetra – foram fixadas por escrito. Entre estas estão 

as que se relacionam com as atribuições das assembléias populares (...)41”. 

 

Essas Assembleias Populares, ou também chamadas de Apelas, 

eram aquelas destinadas às comunidades guerreiras, maiores de trinta anos. 

Quem delas participasse se limitava ao sim e ao não, ou seja, concordar ou 

discordar daquilo que se punha em pauta pelo Conselho dos Anciãos, mas sem 

entrar no mérito, isto é o que expõe, mais uma vez, Werner Jaeger: “Está longe 

da democracia, no entanto. Como a Eunomia mostra, o povo é a comunidade do 

exército. Vota SIM ou NÃO às propostas do Conselho, mas não usufrui a 

liberdade de falar42”. 

                                                 
40 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 26. 
41 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit.,  p.112. 
42 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit.,  p.126. 
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A eunomia é um sistema público de educação que torna 

supérflua uma legislação especializada, devido ao grande respeito às leis 

escritas, que domina a vida inteira.43. 

 

O Conselho dos Anciãos supracitado formava o Eforato, 

exercendo as funções executivas do Estado dórico. Era o órgão mais poderoso 

que reduzia ao mínimo o poder da realeza, moderando conflitos de classes.  

 

A vida pública predominava sobre a privada e não só ao homem 

eram dados direitos, mas também às mulheres esses direitos eram estendidos, 

como, por exemplo, fazer exercícios físicos, coisa que em Atenas, teoricamente 

mais evoluída, não se verificava.  

 

Desta feita, para Licurgo atingir seu ideal bélico, seria necessário 

que a todos os cidadãos se estendesse o direito de educação militar com o 

escopo de formar guerreiros fiéis à pátria, como nos esclarece Werner Jaeger: 

“Para o guerreiro ser um bom guardião dos seus, a sua alma tem de reunir, como 

os bons cães, duas qualidades aparentemente contraditórias: doçura para com 

os seus e agressividade contra os estranhos44”. 

 

Faz-se importante o estudo sobre os guerreiros espartanos e os 

guardiões atenienses de Platão, porque esta profissão guardava intrínseca 

relação com a propriedade, sendo que eram educados para serem devotados 

cabalmente ao Estado (quase um celibato) e ao serviço da comunidade, 

acabavam não podendo dispor de casa própria, de propriedade e muito menos 

de vida privada, como observa Werner Jaeger: “Em Esparta, (...) o homem de  

                                                 
43 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit.,  p. 806. 
44 Werner Jaeger, PAIDEIA... ob. cit., p.  765. 
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classe dominante vivia entregue quase por inteiro ao cumprimento dos seus 

deveres cívicos e militares, durante a vida inteira, (...)”.45 Neste contexto, também 

adiciona Richard Pipes: “Os Guardiões, que comandaram o Estado, adquiriam 

sua condição após haverem passado por rigorosos testes. Não possuíam 

propriedade – nem casas nem terra – (...)46”. 

 

Entretanto, no que tangia a esses soldados, quando já alistados, 

do Estado eram recebidos lotes de terra, que permaneciam sob os cuidados dos 

hilotas. Se a essas terras não fossem dadas a exploração devida, o Estado tinha 

o direito de retomá-las para si e as dar para quem achasse ser mais competente 

para explorar. Portanto, a propriedade privada da terra era marginal, a liberdade 

pessoal estava ausente.47 

 

É também neste tempo de militarismo que a famosa areté muda 

de figura com as elegias do poeta Tirteu à Esparta, baseadas nas obras de 

Homero. A areté não ficava mais condicionada às virtudes da capacidade, força, 

brio, etc., mas sim ao caráter heróico do amor à pátria, de morrer em luta por ela. 

 

Veremos agora em Atenas. 

 

O povo ateniense se dividia em: eupátridas, georgóis, thetas, 

demiurgos e escravos. 

 

 

 

                                                 
45 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit.,  p. 813 
46 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 26. 
47 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 129. 
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Os eupátridas eram os cidadãos atenienses que, como os 

espartanos, possuíam todos os direitos políticos. Constituíam a minoria da 

sociedade e nem mulheres e crianças integravam este grupo. 

 

Os georgóis, thetas e demiurgos, ou também conhecidos como 

metecos, eram os habitantes estrangeiros. Por este fato não possuíam direitos 

políticos ou civis, como explica Fustel de Coulanges, dando um exemplo: “(...) se 

achasse na condição de credor de um cidadão, não podia demandá-lo em justiça 

para obter o pagamento de sua dívida, a lei não reconhecendo nenhum contrato 

válido para ele48”. 

 

Neste passo, não podiam adquirir propriedade, regalia dos 

cidadãos. Acabavam por se dedicarem ao comércio e ao artesanato, como os 

periecos, em Esparta. Além disso, eram obrigados a pagarem impostos e prestar 

serviço militar. Entretanto, Carlos Eduardo Bianca Bittar nos acresce uma visão 

mais otimista à cerca do assunto: “(...) os metecos eram bem acolhidos em 

Atenas, diferentemente do que ocorria em outras cidades gregas, como Esparta, 

por exemplo. O interesse na expansão de Atenas fez com que fosse espantado o 

espírito tradicionalista e preservacionista, que prevalecia em Esparta, tornando-

se o meteco um agregado necessário para o soerguimento da pólis49”. 

 

Os escravos, assim como os hilotas, somavam a maior parte da 

população, mas diferentemente desses, eles – escravos – eram propriedade do 

dono e não do Estado. Diferenciavam-se, também, dos hilotas no que tangia aos 

maus tratos, pois, em Atenas, havia leis que os protegiam dos abusos dos 

donos; enquanto que, em Esparta, os servos eram coagidos pela violência. 

 

                                                 
48 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 165. 
49 Eduardo Carlos Bianca Bittar, A Justiça... ob. cit., p. 12. 
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 José Reinaldo de Lima Lopes faz uma observação bastante 

interessante sobre o tema: “Os escravos nunca foram usados extensivamente na 

agricultura. Mesmo quando eram, trabalhavam ao lado de homens livres. Eram 

aproveitados nos serviços domésticos, serviços públicos (braçais ou 

subalternos), também nos serviços públicos burocráticos (escrituários, etc.). (...) 

recebiam um tratamento quase familiar (...) estes eram apenas proibidos de 

participar da vida política e lutar pela cidade50”. 

 

É com este povo ático que se desenvolveram as leis de Drácon e 

de Sólon, decorrente das diversas lutas de classes, resultantes da posição 

socioeconômicas pré-estabelecidas gradualmente nos diversos grupos. Tal 

situação nos faz concluir que esses impasses travados nada mais eram do que 

uma luta em torno da propriedade, expressão de riqueza da época antiga. 

 

Fustel de Coulanges neste sentido, diz que: “Sabe-se que dois 

códigos de leis foram redigidos em Atenas, (...). O de Drácon foi escrito no auge 

da luta das duas classes, e quando os eupátridas não estavam ainda derrotados. 

Sólon redigiu o seu no próprio momento em que a classe inferior o conquistou. 

Desta maneira a diferença entre os dois códigos são grandes51”. 

 

Drácon foi um legislador eupátrida bastante ousado para aquele 

tempo, pois fora ele o primeiro a organizar por escrito as leis vigentes da época 

(621 antes de Cristo) que eram mantidas oralmente. Só que tal legislação em 

nada mudou a vida dos não cidadãos e continuou a privilegiar os eupátridas, o 

que é óbvio, já que estas leis só foram trazidas para a forma escrita, sem cunho 

inovador, como acresce o autor supra mencionado: “Parece ter se limitado a 

registrar por escrito os velhos costumes, sem nada mudar”.52 

                                                 
50 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002.P. 34 
51 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., pp. 257-258. 
52 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 258. 
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No que concerne à propriedade, qualquer crime contra ela 

cometido, via-se como um atentado à divindade, devido ao grande apego desta 

legislação à religião. É dito que o roubo era severamente apenado com a morte 

do ofensor, porque este ilícito desonrava a religião da propriedade, ou seja, os 

manes. 

 

Sólon, com uma proposta já um tanto diferente, mudou a 

situação social do Estado. Sua constituição (594 antes de Cristo) deu origem a 

reformas mais audaciosas. Estudos mostram que eliminou a hipoteca por 

dívidas, libertou pessoas tornadas escravas por causa dessas hipotecas e dividiu 

a sociedade por estamentos, de acordo com o padrão social de cada grupo, 

dando ou retirando privilégios, como, por exemplo, a classe dos demiurgos que 

passou a ter direitos e ascender na política. 

 

Nas palavras de José Reinaldo de Lima Lopes: “As Leis de Sólon 

(594-3 a.C.) suprimem a propriedade dos clãs, suprimem a servidão por dívidas. 

Seguem a grande revolta contra a concentração de renda, que permitia a poucas 

famílias de posse ampliar seu patrimônio em tempos de crise, transformando 

seus devedores em seus escravos. As terras hipotecadas seriam restituídas53”. 

 

A idéia de direito de Sólon era atrelada ao âmbito divino, pois 

não seria concebível passar por cima da diké, já que Zeus sempre triunfou. 

Entende-se, portanto, que o direito sempre triunfa, de uma maneira ou de outra. 

 

                                                 
53 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 41. 
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Talvez, a partir destes pensamentos, foi que esse legislador 

começou com suas mudanças nas leis, que não contemplam distinção entre 

eupátridas e o resto da população.54 

 

A propriedade também é estabelecida diferentemente, pois ele 

acabou por permitir a venda, mas punindo o vendedor com a perda da cidadania 

(o que caracteriza, talvez, um contra senso), permitir que cada homem possuísse 

como sua a propriedade e fazer de sua riqueza o que bem desejasse, isto é, 

poderia escolher uma pessoa para herdar seus bens. Porém, Sólon não 

esqueceu o direito de família natural e herdar.55 

 

A mulher, pela religião, não podia ser proprietária. Este fato se 

dava porque ao se casar, ela abandonava a religião e os manes se sua família 

para se juntar aos de seu marido, fazendo com que ela também não pudesse 

herdar. Quando muito, ela tinha o direito de usufruto sobre a terra. Mas, em 

Sólon, a mulher ganha uma posição mais favorecida neste instituto, passando a 

ter direito à retomada do dote. 

 

Entretanto, com os benefícios emergidos das reformas de Sólon, 

concernentes à propriedade, permaneciam certas facetas que continuavam a 

privilegiar os eupátridas, pois se só a eles era dado o direito de cidadania, 

acabava que só a eles eram dados os direitos de posse e propriedade, já que 

uma coisa se ligava a outra. Isto fazia com que, por conseqüência, para a 

participação da política fossem necessárias a cidadania e a propriedade. Richard 

Pipes termina, explicando: “Se acrescentarmos (...) o fato de que os cidadãos 

atenienses não eram taxados, considerando-se a taxação uma marca de baixo 

                                                 
54 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 185. 
55 O herdeiro necessário era sempre o filho. Caso viesse a falecer o pai que só tinha uma filha, só podia 
escolher um herdeiro se este se comprometesse a casar com ela. 
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status, a correlação entre posse de terra, cidadania e participação democrática é 

notável56”. 

 

Com Sólon foram criados órgãos como a Boulé ou Conselho dos 

Quinhentos, que cuidava de questões religiosas, financeiras, diplomáticas e 

militares, ao mesmo tempo em que também redigiam e preparavam decretos a 

serem enviados à Assembléia Popular para posterior discussão.57 Aqui não havia 

participação de cidadãos alheios aos que já eram membros. 

 

Na Eclésia, que aprovava ou não as medidas tomadas pela 

Boulé, era uma espécie de Assembleia Popular, da qual só participavam 

cidadãos maiores de dezoito anos. É neste órgão que se praticava o 

ostracismo58. Explica José Reinaldo de Lima Lopes: “(...) o ostracismo dependia 

de julgamento por um tribunal popular e era aplicado ao demagogo, para que 

este perdesse o controle sobre a população. Era uma válvula de escape para 

livrar-se dos indesejados pela população59”. 

 

Outro modo de sanção era a atimia, que consistia na perda total 

ou parcial dos direitos civis. 

 

A soberania da democracia (proclamada por Sólon) que se 

espalhava pelas alas populares dos cidadãos, fazendo com que aquela velha 

concepção nobre-aristocrática da política e do direito se esvaísse. Werner Jaeger 

aduz que: “Os poemas de Sólon deram-nos, a saber, a luta dos nobres pela 

conservação da sua posição em face do poder cada vez maior das classes 

populares ou dos tiranos. A nobreza aparece ali como um partido unilateral, cuja 

                                                 
56 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 129. 
57 Luiz Carlos de Azevedo, Introdução... ob. cit., p. 48. 
58 Ostracismo é a medida pela qual os membros da Eclésia votavam para o exílio de um cidadão. 
59 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit.,  p. 39.  
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direção política representa a má administração e que é causa de exigências 

ilimitadas e perigosas para o Estado, feitas pela massa, longamente oprimida. 

Foi ante este período que surgiu a ética de Estado de Sólon, que com o seu 

pensamento político procura dominar os extremos e preservar da tirania o 

Estado. A poesia de Teógnis pressupõe também a luta de classes60” 

 

Teógnis é o poeta que aparece na transição do século VI para o 

V, ou seja, do período arcaico para o clássico. Este engrandecerá os nobres e 

sua areté, já que esses se achavam hostis às mudanças políticas e jurídicas de 

Sólon e dos tiranos. 

 

Teógnis, mesmo influenciado pelas idéias de Sólon no que tange 

à riqueza, não possuía o seu reconhecimento divino, por isto acabou exaltando a 

riqueza que Sólon só o faz atribuindo a Zeus. 

 

Ele termina maldizendo a pobreza, exaltando a propriedade. Esta 

é a areté da nobreza: estima social e posse. Sólon, porém, vê a justiça como 

virtude, pois além do dinheiro e da propriedade, havia outras riquezas como a 

saúde e a alegria.61 

 

É a partir daqui que se tem uma mudança no conceito de areté, 

ligando os nobres à propriedade, só que desta vez de maneira a considerá-la 

como uma virtude. 

 

 

                                                 
60 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 241. 
61 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 242. 
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As atitudes tomadas no governo de Sólon desagradaram em 

muito os aristocratas que perderam status e privilégios. Pelo que constam, os 

nobres se encontravam economicamente enfraquecidos, como demonstra 

Werner Jaeger: “A crescente expansão da economia monetária frente à 

economia natural operou uma revolução no valor das propriedades dos nobres 

que até então haviam sido o fundamento da ordem política. Agarrados às antigas 

formas de economia, os nobres estavam num plano inferior em face dos 

possuidores das novas fortunas adquiridas no comércio e na indústria. (...) Como 

Teógnis menciona, algumas famílias empobreceram e não puderam conservar a 

sua antiga posição social62”. 

 

Esta situação tornou-se propícia para a tomada do poder pelos 

ditadores tiranos em meados do século VI. O primeiro deles foi Pisístrato, que 

governou Atenas de 561 antes de Cristo a 527 antes de Cristo. Logo foi sucedido 

por seus filhos. 

 

A tirania se estendia apenas pela metrópole, pois nas outras 

regiões, permanecia o regime aristocrático, que, como sempre, apoiava-se na 

propriedade territorial, e em alguns locais – por exemplo, Egina, praça, 

meramente comercial – também nas grandes riquezas.63 

 

Com isto fica que as causas das revoluções guardavam 

intrínseca relação com a propriedade, fator primordial do poder e da riqueza. 

 

Partiu de Clístenes, porém, em 510 antes de Cristo, liderar uma 

revolta para derrubar a ditadura e instalar novamente a democracia. Explica José  

 

                                                 
62 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 272. 
63 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit.,  p. 274. 
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Reinaldo de Lima Lopes: “Ao final do século, as reformas de Clístenes (cerca de 

508-502) ampliam o princípio representativo, fazem a divisão territorial em 

distritos (demoi), dividem Atenas em Cidade propriamente dita (onde 

predominam os comerciantes), a Costa (Pireu, onde predominam os estivadores) 

e as Planícies Atiças (proprietários rurais)64”. 

 

Richard Pipes corrobora com o autor supramencionado e 

acrescenta: “Segundo as reformas de Clístenes nessa época, a população 

ateniense estava dividida em unidades territoriais (substituindo as antigas 

divisões baseadas em parentesco), cada uma das quais enviava representantes 

ao Conselho Ateniense. O propósito dessas reformas era quebrar o poder dos 

clãs: elas foram à base da democracia ateniense65”. 

 

Clístenes foi tido, por muitos, como o pai da democracia66, 

trazendo consigo estabilidade social decorrente de suas reformas e fechando 

uma etapa dos grandes acontecimentos que, até então, marcaram o tempo 

arcaico. 

 

Ao adentrar no período clássico, deparamo-nos de plano com a 

reminiscência do período anterior, no que diz respeito aos ataques persas. Era o 

início das Guerras Médicas, comandadas por Dario I e sucedido por Xerxes. 

 

Para não se deixarem vencer, atenienses e espartanos uniram-

se militarmente na denominada Confederação (ou Liga) de Delos, da qual Atenas 

tomou frente na batalha e derrotou os persas. 

 

                                                 
64 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit.,  p. 41. 
65 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit.,  p. 128. 
66 Cláudio Vicentino, História Geral, 8. ed., São Paulo: Scipione, 1998, p. 70. 
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É durante as Guerras Médicas que governa Péricles, influenciado 

pelas idéias sofistas emergentes, que tinham por escopo o saber e a educação 

espiritual do indivíduo.  

 

Werner Jaeger esclarece: “Esta necessidade fez-se sentir mais 

desde a entrada de Atenas no mundo internacional, com a economia, o comércio 

e a política subseqüentes às guerras contra os Persas. Atenas ficou devendo a 

salvação a um só homem à sua superioridade espiritual. Depois da vitória, não o 

pôde suportar muito tempo, já que o seu poder era incompatível com o antiquado 

conceito de ‘isonomia’, e ele aparecia como um tirano dissimulado. Assim, por 

uma evolução lógica, chegou-se à convicção de que a manutenção da ordem 

democrática do Estado dependia cada vez mais da justa eleição da 

personalidade dirigente. (...) Já desde o começo a finalidade do movimento 

educacional comandado pelos sofistas não era a educação do povo, mas a dos 

chefes”.67 “É com eles (sofistas) que a paidéia, no sentido de uma idéia e de uma 

teoria consciente da educação, entra no mundo e recebe um fundamento 

racional68”. 

 

Com o sofismo, obteve-se um incremento no direito, pois foi esta 

doutrina que auxiliava os novos dirigentes de Estado e estes, sendo 

responsáveis pela criação de leis, tornaram-se mais políticos e democráticos 

através da justa eleição e do real domínio da população sobre o Estado. 

 

Tudo isto faz com que a areté torne política, conseqüência das 

mudanças presenciadas no Estado. 

 

                                                 
67 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit. P.339. 
68 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit. P.348. 
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A época de Péricles caracteriza-se pelo predomínio dos 

negócios, do cálculo e dos empreendimentos, no domínio privado e nas mais 

altas esferas públicas do Estado.69 

 

A hegemonia de Atenas, que cada vez mais expandia seus 

territórios, desagradava os parceiros espartanos, que perderam espaço na 

Confederação de Delos. Este entrave, conhecido como Guerra do Peloponeso, 

culminou na disputa de ambas as cidades pelo poder, que duraram longos anos. 

Werner Jaeger ilustra esta época dizendo que: “A conseqüência inevitável desta 

elefantíase dos Estados, que se conservam tanto mais saudáveis quanto 

menores forem as suas proporções, é a ânsia de expansão territorial, pelo 

desmembramento e anexação de pedaços de Estados vizinhos”.70 Evidente, 

então, fica que a guerra eclodiu pelo jogo de vaidade e pelo poderio econômico. 

 

Por isso que se pode concluir, nesta passagem precisamente, 

que a propriedade adquire cunho econômico, pois expandir significava anexar 

territórios aos já existentes. Se território é terra e terra propriedade, portanto se 

agrega nela um valor econômico. 

 

Só que, como explica Eduardo Carlos Bianca Bittar, a derrota da 

Liga de Delos na Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) representou um duro 

golpe desfechado sobre o sensível espírito ateniense.71 Isto porque com a morte 

de Péricles, o Estado se desestruturou, perdendo-se em meio à problemática luta 

interna pelo poder. 

  

Atenas, enfraquecida e subjugada por Esparta na Guerra, tentou 

achar uma saída para a decomposição política, econômica e social que estava 
                                                 
69 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit. P. 388. 
70 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., pp. 763-764. 
71 Eduardo Carlos Bianca Bittar, A Justiça... ob. cit., p. 15. 
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vivendo, encontrada no “eu” interior, ou seja, no intelecto, como nos explica, 

ainda, Eduardo Carlos Bianca Bittar: “O resplendor do século IV a.C., 

diferentemente do que ocorreu no século anterior, não foi político, tendo se 

canalizado para o campo intelectual; neste sentido, filosofia, retórica e ciência 

estão irmanadas na tarefa de recuperação da reputada inquebrantável cidade-

estado do século V a.C.72”. 

 

Sócrates, Platão e Aristóteles ajudam a colar os cacos de 

Atenas. 

 

Sócrates proclama o evangelho do domínio do Homem sobre si 

próprio e da ‘autarquia’ da personalidade moral. Platão é o fundador do idealismo 

filosófico e criador da lógica e do conceito.73 

 

A filosofia socrática, de modo geral, fala-nos de uma areté 

espiritual, pois a separação estabelecida entre a alma e o corpo manifesta 

diretamente a hierarquia socrática dos valores e expõe uma nova teoria dos 

bens, claramente graduada, e que coloca no plano mais elevado os bens da 

alma, em segundo lugar os bens do corpo, e no grau inferior os bens materiais, 

como a riqueza e o poder.74 

 

Nos estudos de Sócrates se compreende que ele põe de lado o 

valor da propriedade. 

 

Enquanto que a filosofia platônica, influenciada pela socrática, 

acaba divergindo em certos pontos, pois quando Sócrates traz à baila a 

                                                 
72 Eduardo Carlos Bianca Bittar, A Justiça... ob. cit., p. 15. 
73 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 509. 
74 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 528. 
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obediência da lei do Estado em seus outros estudos, Platão enxerga que a 

justiça repousa acima da norma dos homens. 

 

Faz, assim, uma crítica ao direito vigente que continuava a 

privilegiar uma casta de proprietários, sem nenhum princípio moral; moral esse 

duramente criticado nesses tempos de decadência em Atenas. 

 

Platão começa a contemplar a idéia sobre um Estado ideal, 

servindo de delimitação e como fundo de um sistema perfeito de educação.75 Os 

governantes deste Estado não desfrutariam de nenhum tipo de vida privada 

cheia de gozos e privilégios, como aquela verificada na classe dominante; não, 

eles velariam, a priori, a igualdade entre todos, inclusive a deles. 

 

Para ele, o Estado ideal está baseado na educação e os 

governantes levam uma vida simples, sem luxos; nesta filosofia subsiste a 

propriedade. A idéia deste Estado ideal tem implícito o conceito de que tudo o 

que dele difere é necessariamente pior do que ele próprio, não deixando margem 

a nenhum tipo e desejo de progresso, mas apenas à vontade de conservá-lo.76 

 

Claro fica, portanto, que a propriedade também é repugnada em 

Platão, já que dela provinha, além das grandes diferenças sociais e políticas, os 

problemas bélicos, ou seja, econômicos. E pelo Estado ideal, o progresso, não 

era uma meta a se alcançar, ou seja, a conquista por novas terras a se 

anexarem, fica deveras longe. 

 

 

                                                 
75 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 803. 
76 Werner Jaeger, PAIDÉIA... ob. cit., p. 805. 
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Vendo por este prisma, o que de fato acorreu é que esta guerra 

de desgaste enfraqueceu o grego moral, social, política e economicamente, a 

ponto de nenhuma polis poder se sobrepuser a outra, fazendo com que ficasse 

todos suscetíveis de domínio externo, precipuamente do macedônico, Império 

em ascensão na época, que avançava em direção da Grécia. Deste modo 

começamos o período helenístico. 

 

Enquanto as polis gregas encontrava-se em constante 

derrocada, a Macedônia, reinada por Felipe II (359 antes de Cristo a 336 antes 

de Cristo), fortalecia-se com as presentes conquistas aos territórios gregos mais 

próximos. 

 

Estudos clássicos como o de Miguel Reale, ensinam que a 

política na Grécia representava a expressão mais alta do homem. A vida política 

dos gregos tinha como centro fundamental o Estado- Cidade ou a Pólis. A cidade 

era um pequeno Estado dominado por uma classe, dos “cidadãos”, colocados 

uns perante os outros como seres com igual direito de participar da 

administração da coisa pública. O homem grego não compreendia o indivíduo 

como um núcleo isolado no meio da comunidade política e capaz de contrariar a 

a comunidade77.  

 

“O importante, portanto, era a igualdade de todos na participação 

do poder. Esse ideal tinha uma força tão grande que os gregos 

nem mesmo chegaram a admitir a possibilidade de 

representação política. Não houve representação política no 

sentido de confiar-se um mandato a alguém para falar em nome 

dos indivíduos ou da cidade. Cada indivíduo era cioso de suas 

prerrogativas, sentindo a necessidade indeclinável de 

comparecer pessoalmente para exercer suas funções cívicas. 

                                                 
77 Reale Miguel. Filosofia do Direito/ Miguel Reale. – 11ª ed. – São Paulo: Saraiva, 1986. P. 627 
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Ser livre era estar presente na Ágora, ou nas assembleias 

populares, para votar pessoalmente e ser votado em igualdade 

de condições. O sentido de liberdade política é o sentido da 

presença permanente na praça pública, o que exclui a 

possibilidade de um governo representativo78”. 

 

Na Grécia não havia um só Estado-grego, mas várias cidades-

estados, e conforme define Reale, “a Polis, era a expressão mais alta da vida 

ética79”.  

 

Platão propõe uma cidade ideal em sua obra A República. 

 

Observa Cláudio de Cicco, que, segundo a filosofia idealista de 

Platão, o Estado deveria ser governado pelos sábios filósofos, e haveria no 

Estado uma classe encarregada de defender a polis contra a subversão dos 

trabalhadores, que esses deveriam obedecer aos sábios governantes, que 

possuíam o conhecimento verdadeiro, e assim, os trabalhadores iriam repelir as 

ameaças externas, e seriam os guardiães da cidade80.  

 

Prossegue o autor relatando que cada ator, ou seja, os 

produtores, os guardiões e os sábios, tinham um papel a cumprir na polis. “A 

título de exemplo, um produtor não deve querer ser um guardião, pois não tem 

capacidade para sê-lo, e caso isso aconteça essa cidade será injusta. Por outro 

lado, um guardião ou um sábio tem condições de serem produtores, mas não 

devem ser, pois se isso acontecer estes não exerceram na plenitude suas 

capacidades e, consequentemente, serão injustos81”. 

 

 

                                                 
78 Miguel Reale. Filosofia...Op.cit.P.627 
79 Loc.Cit. p. 627 
80 De Cicco, Cláudio. Teoria geral do Estado e ciência política/Cláudio De Cicco, Alvaro de 
AzevedGonzaga – 5, ed rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 2013. P. 182 
81 Cláudio de Cicco. Teoria Geral....P.. 183 
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Flamarion Leite lembra que ao criar a polis, os gregos 

necessitavam restaurar a harmonia perdida com o desaparecimento da figura 

monarca82. E para uma nova organização social foi o uso decisivo do logos83 e 

também da razão. E, “com a instituição da democracia surge o cidadão, que vai 

utilizar seu raciocínio e a correta exposição das ideias para convencer e decidir 

sobre os assuntos da cidade. Essa forma de falar e questionar passa a ser o 

critério para se pensar sobre os problemas da pólis e, posteriormente, do 

mundo84”.  

 

Ao contrário de Platão, o autor de “A Política” – Aristóteles – seu 

discípulo apresentou uma visão realista do Estado, uma visão que tratasse dos 

sistemas políticos daquela época, não dedicou toda sua obra com o fim de 

construir uma cidade ideal, mas dividiu as formas de governo em três: 

monarquia, aristocracia e a democracia, sendo que todas deveriam buscar o bem 

comum da polis, sob pena de se tornarem corruptas ou desvirtuadas, decaindo 

sob a forma de: tirania, oligarquia e demagogia; mostrava o autor uma forte 

inclinação para a monarquia, pois defendia a autoridade na pessoa do rei, e a 

tirania seria a pior forma de governo na polis.85 

 

                                                 
82 Leite, Flamarion Tavares, 1949 – Manual de filosofia geral e jurídica: das origens a Kant,/ Flamarion 
Tavares Leite -3 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 2, que analisa a queda do rei divino. Em 1600 a. C., 
encontramos na Grécia uma sociedade que apresenta uma estrutura hierarquizada em torno da aristocracia e 
da família real. É a sociedade micênica. Nesse contexto, deparamos com a figura do rei divino, considerado 
criador da ordem social e até regulador do ciclo da natureza. Assim, o mundo divino confundia-se com o 
mundo natural e humano, desfrutando o rei de enorme prestígio e poder. E a mitologia, narrando os 
fenômenos divinos e humanos, nada explicava, pois a explicação já estava dada pelo poder do rei, que 
representava a divindade no mundo humano. 
Esse quadro foi modificado com a invasão dos dórios em 1150 a. C. como resultado da penetração dória e 
de outros povos bárbaros em terras gregas, a civilização micênica é destruída e a cultura sofre um 
retrocesso. A Grécia passa por um período – que se estende do século XII ao século VIII a.C. – que é 
considerado como idade das trevas.Com a queda do rei divino, os acontecimentos do mundo exigem uma 
explicação. Perdida a ligação com a divindade, quebrada a autoridade do rei, o homem encontra-se só diante 
de um mundo que agora o inquieta e que se torna problema, pois não sabe explica-lo. Para resolver este 
problema o homem tem que valer da sua razão. A mesma razão que os gregos desenvolveram para criar a 
polis, eis que necessitavam de restaurar a harmonia perdida com o desaparecimento do rei.  
83  Ob. Cit. p. 3. Logos, significa palavra (a palavra usada pelos oradores)  
84 Leite, Flamarion Tavares, 1949 – Manual de filosofia geral e jurídica: das origens a Kant,/ Flamarion 
Tavares Leite -3 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2011.  
85 De Cicco, Cláudio. Teoria geral do Estado e ciência política/Cláudio De Cicco, Alvaro de Azevedo  
Gonzaga – 5, ed rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 2013, p. 184.  
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Em meados de 343/2 antes de Cristo que chegamos a 

Aristóteles, pois a pedido de Felipe II, ele educaria Alexandre, seu filho, como 

explica Eduardo Carlos Bianca Bittar: “Toda a magnífica conquista cultural grega 

que havia sido feita até o século IV a.C. poderia ser preservada e legada aos 

pósteros se sob a orientação de um líder esclarecido estivesse a Grécia. Tal foi a 

orientação que estimulou Aristóteles à aceitação da tarefa de educar o príncipe. 

(...) Aristóteles absorveu-se no encargo de talhar no espírito de Alexandre o 

conteúdo de suas doutrinas política e moral...86”. 

 

Felipe II conquistou todo o território grego, pondo fim à corrupção 

interna. 

 

Alexandre o sucedeu após sua morte e continuou as conquistas, 

sendo que um de seus maiores legados foi à fusão da cultura helênica com a 

oriental. 

 

Desta maneira, Aristóteles, com a sensação de dever cumprido, 

pôde partir de volta para Atenas e realizar o sonho da Academia no Liceu. 

 

A filosofia aristotélica nos deixou grandes lições, entre elas, 

como nos mostra Eduardo Carlos Bianca Bittar, estão: “(...) interesses imediatos 

dos oradores e retores na boa condução de um processo público diante dos 

magistrados incumbidos dos julgamentos; o interesse dos legisladores 

(nomothétai) em elaborar um conjunto normativo capaz de consentir o 

desenvolvimento harmônico entre as diversas personalidades que interagem no 

convívio político; o interesse filosófico de fundir os ideais da teoria com os 

                                                 
86 Eduardo Carlos Bianca Bittar, A Justiça... ob. cit., p. 22. 
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resultados da pratica de uma justiça humana, além da necessidade de 

formulação de princípios de ação norteadores da conduta social; (...)87”. 

 

É neste período que novas doutrinas filosóficas surgem como o 

epicurismo de Epicuro, que visava à busca e obtenção de prazer; o ceticismo de 

Pirro, que pregava o não julgamento e o estoicismo de Zenão, bastante usado 

em Roma, como verá a partir de então. 

 

Muitos estudiosos do direito dedicaram-se por toda uma vida a 

estudar tão somente a história antiga, especialmente no que tange à história de 

Roma, pois fora ela detentora de um dos povos mais reluzentes que já existiu, e 

no bojo desta existência deixa o legado jurídico dos mais importantes, usados e 

baseados até hoje. Observa Richard Pipes: “Roma foi o primeiro Estado na 

história a desenvolver regras e procedimentos legais completos, regulando tanto 

a vida civil como a vida pública, regras e procedimentos conhecidos pelo público 

e reforçados por juristas profissionais. Nesse aspecto foi além de Atenas. Em 

seus estatutos, as leis que tratavam da propriedade atingiram seu mais completo 

desenvolvimento 88”. 

 

Entretanto, mesmo com todo o estudo e avanço tecnológico de 

recuperação de antigos manuscritos e fragmentos de documentos, ainda se 

mantém falhos muitos aspectos da história romana no que tange às leis usadas, 

à sua política e as datas. Por isso aqui, basear-nos-emos, em muitas partes, nos 

estudos feitos por renomados autores que nos trarão à luz à cerca do assunto. 

 

Roma foi dividida de muitas maneiras por variados autores, fosse 

jurídica ou politicamente. 

                                                 
87 Eduardo Carlos Bianca Bittar, A Justiça... ob. cit., p. 34. 
88 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 131. 
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Cândido Mendes de Almeida, transcreve a história que treze 

Patrícios foram enviados à Grécia para compilarem a Lei das Doze Tábuas, para 

aplicação em Roma. Depois que Roma conquistou grande parte da Itália foi 

imposta a Lei das Doze Tábuas para a população de costume e origem diferente, 

esta foi uma época do domínio Romano89.   

 

Com a aquisição de territórios dentro e fora da Itália, a Lei das 

Doze Tábuas tornou-se insuficiente e difícil de ser aplicada. O imperador Adriano 

compreendendo a necessidade de uma nova legislação promulgou o segundo 

Código Romano, o Edicto Perpetuo, e o título de Cidadão Romano foi conferido a 

todos os habitantes do Império de Roma90.  

 

A partir de 509 a.C., Roma tornou-se uma república aristocrática 

governada por dois cônsules anuais, além de um Senado91. No entanto, somente 

os romanos podiam participar do Senado, e ali se assentavam os chefes ou 

patres das famílias patrícias, descendentes dos fundadores da Cidade, com 

direito de veto sobre as assembleias de cidadãos ou comícios.92 

 

Maria Helena Diniz diz, que na era romana preponderava, um 

sentido individualista de propriedade, existindo duas formas de propriedade 

coletiva: a da gens e a da família. No início da cultura romana, a propriedade era  

 da cidade ou dos gens, e cada indivíduo possuía uma porção de terra, e 

somente os bens móveis eram alienáveis. Com o desaparecimento da 

                                                 
89 Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal. Recopiladas por Mandado Del –Rey D. 
Philippe I . Décima Quarta Edição Segundo a Primeira de 1603e a nona de Coimbra de 1824. Cândido 
Mendes de Almeida.P.7.Consulta realizada em 14/03/2015. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242733> . 
90. Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal ...P.8 
91 Alves, José Carlos Moreira. Direito Romano I. (História do Direito Romano – instituições de Direito 
Romano: A) Parte Geral; B) Parte Especial: Direito das Coisas. 3ª ed. Forense Rio. P. 21. “O Senado é o 
conselho do rei, sendo os seus membros – cuja escolha possivelmente se fazia, pelo rei, entre os chefes das 
diferentes agentes – denominados senatores ou patres, cujo número a princípio era de 1—e, posteriormente, 
ascendeu a 300”.  
92 De Cicco, Cláudio. Teoria geral do Estado e ciência política/Cláudio de Cicco, Alvaro de Azevedo 
Gonzaga – 5. ed. e rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 2013.  



49 
 

propriedade coletiva da cidade, sobreveio a família, que foi aniquilada pela 

autoridade do pater famílias.93 

 

Carlos Moreira Alves, aponta que os povos primitivos, inclusive 

Roma era regida pelos costumes, o mos maiorum , fonte de direito à época da 

realeza, enquanto a jurisprudência era monopolizada pelos pontífices, que em 

suas palavras consistia “ deterem os pontífices o conhecimento, não só nos dias 

em que era permitido comparecer a juízo (dias fastos, em contraposição aos 

nefastos, em que isso era proibido), mas também das fórmulas com que se 

celebravam os contratos ou com que se intentavam as ações judiciais”.94 

 

Nesse passo, José Carlos Moreira Alves explica que, Roma 

seguiu dois sistemas de organização política: o federativo e o de incorporação. O 

sistema federativo, após a queda dos etruscos, as cidades latinas formaram uma 

liga contra Roma, e após a batalha do lago Regillus, foi firmado um tratado entre 

Roma e essa liga, as colocando em posição de igualdade. Aos poucos foi se 

afirmando a supremacia de Roma, até ao ponto que se dissolve essa liga latina, 

e o território dessas cidades, vão sendo incorporadas a Roma, sendo que a partir 

de 326 a. C. Roma iniciou a aplicar o sistema federativo a outras cidades não 

latinas, estendendo às cidades anexadas a sua organização administrativa, 

surgindo a figura do Município, aonde os munícipes tinham direitos civis e 

políticos95. 

 

                                                 
93Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 4: direito das coisas/Maria Helena Diniz – 
29ª ed. – São Paulo: Saraiva 2014.P. 126 
94Alves, José Carlos Moreira. Direito Romano I. (História do Direito Romano – instituições de Direito 
Romano: A) Parte Geral; B) Parte Especial: Direito das Coisas. 3ª ed. Forense Rio. P. 24 – 25.  
95 Alves, José Carlos Moreira. Direito Romano I. (História do Direito Romano – instituições de Direito 
Romano: A) Parte Geral; B) Parte Especial: Direito das Coisas. 3ª ed. Forense Rio. P.34 - 35. “Distingue 
também o autor a figura do municipia optimo iure e municipia sine sufrágio. “Naqueles, os munícipes 
tinham os direitos políticos e civis do cidadão romano, e o município gozava de administração 
independente. Neste, além de o município não possuir autonomia alguma, seus munícipes não tinham 
direitos políticos, embora estivessem obrigados a pagar tributos e a prestar serviço militar”.  
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Juridicamente Roma se dividiu em três fases (que, segundo José 

Reinaldo de Lima Lopes, é a divisão tradicionalmente aceita96): direito arcaico 

(da fundação de Roma até, mais ou menos, 200 antes de Cristo), direito clássico 

(da República até o Principado) e direito pós-clássico (300 antes de Cristo até o 

fim do Império). 

 

Politicamente, dividiu-se em quatro fases: a Realeza (da 

fundação de Roma até 509 antes de Cristo), a República (de 509 antes de Cristo 

a 27 antes de Cristo), o Principado e o Dominato (que constituem, 

respectivamente, a passagem para o Império e o próprio já consolidado, datados 

de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo), mas há quem considere esses 

dois últimos como somente Império. 

 

Neste período a aristocracia comandava o poder e a Realeza era 

dividida de três formas: o rei, o senado e os comícios. 

 

Fustel de Coulanges explica que: “Roma era, portanto, no 

terceiro e segundo séculos de nossa era, a urbe mais aristocraticamente 

governada que houve na Itália e na Grécia. (....) nos assuntos internos o senado 

era obrigado a manipular a multidão, no que dizia respeito à política externa ele 

era senhor absoluto. ”97 Isto demonstra o quanto a aristocracia era forte desde o 

princípio da política de Roma e prevalecia no governo, mesmo com muitas lutas 

travadas pela população pobre, a plebe, como veremos mais adiante. 

 

O rei era vitalício e fonte única no magistrado. Ele detinha todos 

os poderes políticos, administrativos e judiciários do Estado. Nesta época a 

religião se mostrava bem forte ainda com a presença dos pontífices, dos áugures 

                                                 
96 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 43. 
97 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 301. 
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e dos feciais, que compunham o comitia calata, que eram assembléias religiosas, 

das quais o povo participava, sem direito à manifestação, para serem informados 

daquilo que lhes interessava. 

 

O senado era “os ouvidos e olhos do rei”, seu conselheiro. Seus 

membros, que ascenderam em número considerável na Realeza, 

frequentemente, eram escolhidos por ele e estavam em posição 

hierarquicamente inferior em relação ao mesmo. Os tais membros do senado 

também emanavam respostas quando consultados, os famosos senataus 

consultus. Acrescenta José Reinaldo de Lima Lopes: “O Senado era o conselho 

dos anciãos (senectus, velho). (...) Só no Principado, com o desuso das 

assembléias e as mudanças constitucionais, o senataus consultus poderá ser 

equiparado à lei98”. 

 

Os comícios por cúrias se manifestavam quando 

convocados pelo rei, pelo senado ou pelo comandante da cavalaria. Eles tinham 

função de deliberar sobre retificações de casos concretos de ordem legal, no que 

tange ao direito de família, direito penal e de ordem pública. Entretanto se 

limitando a poucas áreas dentro desses ramos. 

 

A gens, ou mais comumente conhecido como patriciado, do 

qual deriva à designação de patrícios, era a aristocracia, única parte da 

sociedade que detinha todos os direitos civis e políticos. 

 

 

 

                                                 
98 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 44. 
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A clientela, como observa o professor e autor José Carlos 

Moreira Alves, era uma espécie de vassalagem99·, pois recebia proteção dos 

patrícios em troca de favores feitos. Compunha a clientela: estrangeiros e 

escravos já libertos. 

 

A plebe era a parte cabalmente esquecida da sociedade romana, 

pois ali residia sem ter direito algum. 

 

Os escravos eram aqueles recrutados entre os debelados de 

guerra, também considerados como instrumentos de trabalho que tampouco 

gozavam de direitos políticos ou civis. 

 

Neste momento da história romana o direito era baseado no 

costume e na jurisprudência emanada dos pontífices no que tange aos contratos 

celebrados e às ações judiciais, já que, como vimos anteriormente, a religião era 

deveras a força desse Estado e no qual ele se regulou politicamente e, 

juridicamente. António Manuel Hespanha nos seus estudos, explica: “a ordem 

jurídica de Antigo Regime tem um caráter natural-tradicional; o direito, uma vez 

que não é produto do Estado, mas de uma tradição literária, tem fronteiras fluidas 

e movediças com outros saberes normativos (como a ética e a teologia)” 100. Isto 

explica as bases do direito nesta época, com sustentáculos na religião. O Antigo 

Regime a que o autor se refere, além de Roma, em sua maior parte, se estende 

a quase todos os governos desta época. 

 

 

                                                 
99 José Carlos Moreira Alves, Direito...p.10. 
100 Antônio Manuel Hespanha. Cultura Jurídica Européia, Síntese de Um Milênio. 3. ed. Portugal: Fórum da 
Historia, 2003. P. 46 
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“Conta o historiador romano Tito Lívio que, no governo, sob um 

despotismo indisfarçável, o orgulhoso Tarquínio eliminou ou desterrou todos os 

que eram partidários de Sérvio Túlio e confiscou bens de famílias poderosas, 

recebendo o titulo de ‘o Soberbo’, como ficou conhecido na história. Muito odiado 

entre os romanos, Tarquínio era ainda copiado pelo filho Sexto Tarquínio, que se 

apaixonou pela bela Lucrécia, já casada com um notável patrício, obrigando-a ao 

adultério. Lucrécia, em resposta suicidou-se, levando seus familiares e, em 

seguida, a população de Roma, depois de se interarem dos fatos, à rebelião, 

destronando Tarquínio e instalando a República101”. 

 

Assim, instalou-se a República com a queda da Realeza. Há 

controvérsias de como ela tenha se dado, se de maneira radical ou de maneira 

lenta e contínua. Porém, o fato é que a passagem de uma para outra ocorreu e 

são observadas algumas mudanças políticas e jurídicas de consideráveis 

importâncias. 

 

Não existindo mais a figura do rei, todas as suas atribuições, 

bem como o magistrado, são passadas para dois cônsules. Entretanto, as lutas 

travadas pela plebe por um lugar na política, fazem surgir outras magistraturas a 

ela concernentes, como os tribunos consulares, que só foram criados pelos 

patrícios para não perderem seu posto titular para a plebe (445 anos antes de 

Cristo). 

 

Essas lutas culminaram na escrituração da Lei das XII Tábuas, 

datada de 450 antes de Cristo e 449 antes de Cristo. O escopo da plebe era a 

obtenção de um direito justo, escrito e sem incertezas, pois aos plebeus nada era 

dado e somente os membros da aristocracia gozavam de privilégios. Entretanto, 

explica José Reinaldo de Lima Lopes: “Apesar de a Lei das XII Tábuas ser 

                                                 
101 Cláudio Vicentino, História... ob. cit., p. 84. 
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reduzida a escrito, só os pontífices inicialmente poderiam interpretá-la e aplicar 

as fórmulas. ”102 Isto mostra que a plebe podia, ainda assim, ser ludibriada. 

 

Foi com a Lei Licinia (367 antes de Cristo) que, aos plebeus, foi 

dada a possibilidade de serem cônsules, com a Lei Ogulnia (300 antes de 

Cristo), como também, a possibilidade de entrarem nos colégios dos pontífices e 

dos áugures e com a audaciosa Lei Canuléia (367 antes de Cristo) que permitiu 

o casamento de plebeus e patrícios. 

 

Todos esses entraves entre plebe e patriciado culminaram na 

inserção da democracia na República, o que não se observa na Realeza, que 

fora dominada por partidos aristocráticos. 

 

A magistratura republicana, dentre todas as classificações 

encontradas, difere-se da real por sua cabal irresponsabilidade e gratuidade, 

como define José Carlos Moreira Alves, resumindo seus poderes na potestas e 

no imperium, que são, respectivamente, as leis emanadas pelo Estado e 

afazeres administrativos e de ordem pública. 

 

Aqui, os pretores urbanos e peregrinos, que fazem parte do 

corpo que compõem o magistrado, têm cabal importância no desenvolvimento da 

jurisprudência clássica. Os pretores tinham função de administrar a justiça e não 

julgar, porém com o advento do processo formular103 é que a jurisprudência toma 

forma. São os pretores responsáveis pela criação de certas ações, como 

                                                 
102 José Reinaldo de Lima Lopes. O Direito na História. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002.P. 45 
103 O processo formular foi aquele propício para que houvesse a manifestação da jurisprudência clássica. 
Sumariamente, é nele que o conflito se materializa. As pessoas, na época, valiam-se dele para solver a lide, 
sendo que para tal, tinham que pleitear perante o magistrado, que estava incorporado na figura do pretor e, 
depois desta fase, perante um juiz ou árbitro (esfera privada).  
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interditos e exceções, para solver litígios quando o ius civile ou, também 

conhecido, direito quiritário, não pudesse resolver o problema ou ser usado. 

 

Os interditos, para a propriedade, foram muito úteis. Por 

exemplo, o interdito possessório protegia a propriedade daqueles que não 

podiam invocar o direito quiritário (ius quiritium), ou seja, aqueles que não eram 

cidadãos romanos (estrangeiros e clientes). Os pretores, nesses casos, interviam 

e restituíam essas pessoas (não cidadãos) a seus status quo na posse, quando 

houvesse violência e essas estivessem de boa-fé, já que elas não podiam ser 

colocadas no domínio.  

 

O senado republicano também difere do real, porque aqui ele se 

torna o epicentro do governo, tomando as rédeas de toda a administração 

pública do Estado no que tange à política interna, externa e a parte jurídica. 

 

Os comícios por cúrias permanecem quase os mesmos, senão 

fosse pela admissão de plebeus, pois enquanto estes não puderam entrar para o 

clã da cúria e nem da centúria, eram válidos os comícios por tribos e da plebe. 

Ao seu lado também passam a vigorar os comícios por centúrias, onde a 

participação era restrita àqueles que possuíam bens. Eram tais comícios 

divididos entre os eleitorais, legislativos e judiciários. 

 

Fustel de Coulanges faz uma dura crítica aos comícios da época, 

precipuamente porque a democracia utilizada servia para mascarar uma 

república arraigada ainda nos condões da aristocracia: “O governo romano foi, 

portanto, por mais tempo aristocrático do que qualquer outro, podendo ser por 

muito tempo a esperança do partido aristocrático. É verdade que a democracia 

acabou por vencê-lo em Roma, mas mesmo então, os procedimentos e o que se 

podia chamar de artifícios do governo continuavam aristocráticos. Nos comícios 
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por centúrias os votos eram repartidos conforme a riqueza. Não se empregava 

procedimento diverso nos comícios por tribos; de direito, nenhuma distinção era 

admitida, mas, de fato, a classe pobre, encerrada nas quatro tribos urbanas, 

dispunha somente de quatro sufrágios para opor aos trinta e um da classe dos 

proprietários104”. 

 

Nítido fica, a partir da assertiva feita pelo autor, que mesmo 

adquirindo direitos, a plebe continuava prejudicada, pois seus votos só teriam 

efeito se caso fossem juntados aos dos proprietários desgostosos ou não com 

alguma decisão tomada pelos comícios, com o intuito de objetá-la ou aceitá-la, já 

que, sozinha, a classe pobre nunca poderia modificar nenhuma situação a seu 

favor, apenas aceitar decisões em seu detrimento, quando assim descordassem. 

Isto, também, acabava por refletir, indireta e invariavelmente, no âmbito jurídico. 

 

O costume, como fonte de direito, fora deixado de lado neste 

período. As leis ganham espaço, como a lex rogata, lex data, como a Lei das XII 

Tábuas. As duas primeiras dizem respeito, respectivamente, às formalidades 

exigidas pelo magistrado e delegação de poderes do comício, no que tange à 

formulação de leis, pelo magistrado. Já na Lei das XII Tábuas, tem-se uma 

compilação de dispositivos esparsos, sem ordem, que abordavam direito 

administrativos e privados. Foi com essa lei que o direito privado foi tratado de 

maneira mais robusta, assim como a propriedade aqui inclusa, por isso de sua 

importância, entretanto, ela é muito discutida por ter chegado aos dias atuais 

incompleta. Diz-se que é provável que esta lei se esvaiu no incêndio durante 

uma invasão gaulesa de 309 antes de Cristo, por isto de sua incompletude. 

 

Richard Pipes cita o autor Tenney Frank que, em suas próprias 

palavras, o define como grande autoridade em história econômica de Roma, 

                                                 
104 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 300. 
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acrescentando-nos: “As leis da propriedade privada desenvolveram-se bastante 

antes do século V a. C. quando as doze tábuas foram escritas (...) Os 

antepassados dos romanos já eram agricultores mais de um milênio antes que 

essas leis foram escritas, por isso é muito provável que os povos latinos já 

respeitassem os direitos de propriedade antes de terem colonizado as planícies 

próximas a Roma105”. 

 

Também, neste período, a jurisprudência é largamente usada 

para questões controvertidas de direito. 

 

Na parte da política externa, enquanto perdurou a República, 

muitas conquistas territoriais foram feitas, tanto que Roma leva sua fama não só 

por causa do legado de suas leis, mas também pelo grandioso império formado 

através de batalhas travadas com outros países e povos ao longo dos anos 

gloriosos. 

 

Entretanto, suas conquistas acabaram gerando uma 

conseqüência jurídica de suma importância para todas as civilizações dominadas 

da época, pois com a agregação de novos territórios, Roma se viu afunilada em 

um beco onde culturas diversas se chocavam, bem como seus sistemas 

jurídicos. 

 

Os juristas romanos tiveram que escolher entre elaborar uma 

maneira de juntar os diversos direitos ou formular bases novas às suas leis que 

dessem sustentação a todos os sistemas jurídicos. A segunda opção foi à 

escolhida, dando guarida a esta escolha, a filosofia estóica, pois era necessário 

buscar princípios comuns entre todos aqueles direitos para se dar soluções 

                                                 
105 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p.131. 
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plausíveis aos problemas que chegavam aos tribunais dos não-cidadãos, já que 

o jus civiles era aplicado, tão somente, aos cidadãos romanos. 

 

A filosofia estóica106 tem suas bases cravadas na ciência grega 

primitiva, “que distingue a variedade infinita de fenômenos naturais diferentes da 

unidade subjacente das leis que governam a natureza. ”107 “O elemento 

revolucionário implícito na filosofia estóica era a controvérsia de que os princípios 

fundamentais da ordem social não estão sujeitos a mudança porque estão 

embutidos na ordem natural. ”108 

 

Suscita ainda José Reinaldo de Lima Lopes: “ Talvez não seja 

por acaso que os estóicos no final do século IV a. C. e nos séculos seguintes 

completem mais um salto qualitativo na direção da universalidade. (...) E os 

juristas romanos serão, a seu tempo e modo, influenciados pelas reflexões 

estóicas, para falarem de um ius gentium109”. 

 

Com isso, chegou-se à formulação da Lei das Gentes ou também 

conhecida como Lei das Nações (ius gentium), que se fundiu com a Lei da 

natureza (ius naturale).  A Lei das Gentes foi aplicável aos povos debelados. 

 

Mister se faz notarmos, ainda, um fato até bem peculiar, pois, 

diferentemente de outras regiões que, ao ganharem uma batalha, anexavam os 

povos vencidos ao seu território; Roma não tomava tal atitude. Fustel de 

Coulanges assim explica: “(...) quando um povo era submetido a Roma, ele não 

                                                 
106O estoicismo é disseminado por Zenão, discípulo de Parmênides; o qual dá as bases para o processamento 
desta filosofia. O seu estudo começa a partir da investigação humana até se chegar a um pensamento puro, 
partindo de uma intuição objetiva do ser que se dissolve no mundo onde a imagem da natureza é 
preponderante.   
107 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 29. 
108 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 30. 
109 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 36. 
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ingressava no Estado romano, in civitate, mas somente no domínio romano, in 

imperio. Tal povo não se unia a Roma, como hoje as províncias se unem a uma 

capital; (...)110”. 

 

Os povos vencidos eram dominados de tal maneira que 

acabavam perdendo poderes políticos e jurídicos, sendo que era obrigado a 

aceitarem o exercício arbitrário da política e da justiça do povo dominante, isto 

quer dizer, destruir, os regimes municipais dos quais estavam acostumados. Tais 

povos eram divididos de duas formas: os dedititii e os socii.111 

 

Os dedititii eram aqueles que mais sofriam nas mãos dos 

romanos, pois estes perdiam totalmente o poder político, como 

supramencionado, bem como tinham que abrir mão dos seus direitos privados, 

que incluía suas casas e, precipuamente, da religião, templos e deuses, o que na 

época seria um sacrilégio.   

 

Já com os socii, os romanos eram menos severos, pois estes 

não perdiam o exercício do governo municipal e nem a organização de suas 

cidades, que permaneciam como sempre foram.  

 

Entretanto, todos eles eram obrigados a pagar tributos a Roma, 

que por muitas vezes era escorchante. Adiciona Fustel de Coulanges: “as urbes  

 

latinas sofriam... O imposto, dos quais os mais ricos estavam isentos na 

qualidade de cidadãos romanos, tornava-se cada vez mais pesado para os 

outros, (...)112”. 

                                                 
110 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 303. 
111 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 303. 
112 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 309. 
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O procedimento adotado por Roma era de plano, mandar um de 

seus cidadãos, que seria mais para frente governador, para cuidar do território 

dominado, transformando a região em província. Este detinha poderes absolutos 

de soberania. Ele era a lei, então, podia fazer a justiça como quisesse, 

arbitrariamente. Isto se dava, porque Roma lhe conferia poderes para tal, daí os 

governadores terem o direito e adquirirem o hábito de publicar, por ocasião de 

sua chegada à província, um código de leis que chamavam de seu Edito, o qual 

se comprometia moralmente a acatar. 113. 

 

Os Editos foram mais uma contribuição para a formação do 

direito republicano, tanto aqueles pronunciados nas províncias como em Roma. 

Um fato interessante é que quando expirava o cargo anual do pretor, nem 

sempre os Editos, por ele proclamados, iam, novamente, ser usados, já que isto 

dependia da boa vontade do novo pretor. Entretanto, a atitude negativa desse, 

em não usar os Editos antigos, podia prejudicar as partes numa lide. Para isto a 

Lex Cornelia (édito de 67 antes de Cristo) obrigou a todos os pretores usarem 

Editos novos ou velhos quando invocados pelas partes. 

 

Isto, gradualmente, culminou em um regulamento de todos os 

éditos, já que feitos de forma oral, geravam instabilidade, passando para a forma 

escrita compiladas no Édito Perpétuo do reinado de Adriano no Principado. Eram 

concernentes mais a um sistema de ações do que propriamente um sistema de 

direitos. Como explica António Manuel Hespanha: “Cada acção consiste numa 

formula, (...) A partir daí, é a fórmula específica de cada situação, e não a lei, que 

dita a solução para cada caso em análise. Com isto, a jurisprudência dos 

pretores automatiza-se completamente das leis e torna-se numa fonte imediata 

de direito. A partir dos meados do século II d.C., os pretores completam a sua 

                                                 
113 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 305. 
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tarefa de renovação do velho ius civile. O Edictum perpetuum (c. 125-138 d.C.) 

codifica as acções do direito pretório114”. 

 

E como se pode observar, até agora, ao provinciano dominado 

quase nada era conferido e quase tudo era perdido em favor de Roma. 

 

A propriedade privada para ele não existia também, pois, como 

vimos, o direito privado era obstado no momento da conquista, que o governador 

entrava no poder e o governo municipal relegado. O que ocorria de fato era que 

ele só podia usar a terra como usufrutuário e ter a posse, já que ele não era 

cidadão romano para exercer a propriedade privada de maneira plena e nem 

suas terras se encontravam no território romano, o que para muitos seria um 

contra censo, já que as regiões adquiridas e dominadas nada mais eram do que 

território romano daquele momento em diante, por assim dizer. 

 

Mais uma vez nas palavras sábias de Fustel de Coulanges: “Se 

não se permitia a tal homem se dizer proprietário do solo, ao menos deixava-se-

lhe a posse, de sorte que ele cultivava a sua terra, vendia e a legava. Não se 

dizia jamais que essa terra fosse sua, mas se dizia que ela era como sua, pro 

suo. Não era a propriedade, dominium, mas se achava nos seus bens, in 

bonis.115 

 

Richard Pipes complementa: “Na Roma antiga, apenas as terras 

localizadas na Península Itálica, a chamada ager Romanus, poderiam ser 

consideradas propriedade absoluta (conhecida como posse quiritária), permitida 

apenas a cidadãos romanos. Ela não era taxada. A terra que Roma conquistava 

tornava-se ager publicus, e como tal era sujeita à taxação (uma forma de tributo): 

                                                 
114 António Manuel Hespanha, Cultura... ob. cit., pp. 91-92. 
115 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 306. 
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era tanto arrendada como colonizada, porém, sendo propriedade do Estado, não 

podia ser possuída na íntegra116”. 

 

Com isto verificamos que além do problema da cidadania 

enfrentado pelos povos dominados para obter a propriedade, tinha-se o 

problema da ager publicus, mais um obstáculo para se chegar às terras, pois a 

partir do momento que se era dominado, elas eram perdidas em favor do 

dominante, pois elas se tornavam públicas, não obstando seu acesso, mas 

restringindo seu pleno direito e não sendo cidadão romano, por corolário, a sua 

situação se agravava, já que ele definitivamente não as podia ter. 

 

O que fica evidente e deveras claro é que a situação dos povos 

dominados – provincianos itálicos e latinos - era precária juridicamente e isto não 

prosperou por muito tempo, pois estes povos iam, sucessivamente, adentrando 

cada vez mais no território romano e exigindo direitos. 

 

Por conclusão, a cidadania que era privilégio antes dado para 

aqueles povos latinos - que em sua cidade natal tinham seu cargo de 

magistratura expirado, podendo, portanto, exercê-la em Roma, como cidadãos-, 

passou a ser uma constante para todos os latinos, sem exceção, já que esta era 

a única maneira de se estabelecer em Roma e serem proprietários. 

 

No que tange aos povos itálicos, uma guerra social democrática 

fora travada pelos romanos e seus aliados, os itálicos. O ideal dessa guerra, a lei 

agrária havia começado com os irmãos Graco (Tibério e Caio, em 133 a.C) e 

terminado com um povo dominado e cansado de perecer nas mãos dos 

dominantes. Seu estopim foi à decisão partidária que tomaria as terras itálicas e 

as daria aos pobres em Roma. 

                                                 
116 Richard Pipes, Propriedade... ob. cit., p. 132. 
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O término deste entrave bélico fez ascender o jus italicum, que 

resumia o direito reconhecido ao solo itálico, suscetível de propriedade, como em 

Roma.117 Conclui Fustel de Coulanges: “A partir desse tempo a Itália formou um 

único Estado118”. 

 

No que concerne aos provincianos, o direito de cidadania 

demorou mais a atingi-los, sendo possível no período do Dominato, seja porque 

o direito era conferido pelo Imperador ou por outros motivos escusos, como 

comprá-lo. Os provincianos que já eram cidadãos romanos não mais pertenciam 

à província e nem mais obedeciam ao regime municipal e suas leis, fazendo com 

que, gradativamente, estes passassem a não mais existir. 

 

A situação se estabilizou quando o direito de cidadania foi dado 

por um decreto imperial119, mais conhecido como Edito de Caracala120 (212 d.C) 

a todos os homens sem distinção.  

 

Posteriormente à própria questão da cidadania não foi mais 

utilizada para tais fins políticos e tampouco jurídicos, pois todos os povos foram 

congregados em uma única civilização ordenada por um único Estado. 

 

A República, portanto, não subsistiu por muito tempo devido a 

problemas políticos internos e logo entrou em cena o principado, fundado por 

Otaviano. Isto porque ainda na época da República a ele foi conferido o poder de 

administrar a justiça e o senado lhe dera, num primeiro momento, o título de 

imperator e após um curto espaço de tempo, o título de princeps senatus. 

                                                 
117 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 309. 
118 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 309. 
119 Fustel de Coulanges, A Cidade... ob. cit., p. 311. 
120 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 43. 
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Este governo se caracteriza por uma espécie de monarquia 

disfarçada em Roma, e monarquia absoluta nas províncias. Na verdade, o 

Principado foi à passagem da República para a monarquia absolutista, o 

Dominato. 

 

Dentre as grandes diferenças observadas neste período, temos 

que a cidadania, bem gradativamente, vai deixando de conferir direitos políticos e 

jurídicos como na República e as províncias foram duplamente divididas em 

imperiais e senatoriais. Mas, a situação dos provincianos, em algumas 

províncias, continuava a mesma. 

 

A magistratura bem como o senado e os comícios, 

paulatinamente, iam tendo suas funções diminuídas, pois tudo ia sendo passado 

para as mãos do príncipe e, tão logo, do imperador, que este princeps se 

tornaria. Por exemplo, chegou um tempo que o imperador passou a avocar para 

si a resolução de lides (supplicatio), como bem explicita José Reinaldo de Lima 

Lopes: “(...) a tarefa não é exercida por ele pessoalmente, mas por algum 

membro de seu conselho, que se transforma em cúria e tribunal central do 

império. (...) O príncipe torna-se aos poucos o juiz supremo, tanto em matéria 

civil quanto penal, (...)”121 

 

O senado perdeu seus poderes de direção da política externa, os 

comícios perdem suas funções legislativas, judiciárias e eleitorais até que 

somem no reinado de Nerva e a magistratura permanece aquém do que era. 

 

                                                 
121 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 53. 
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O Principado era formado a partir da hierarquia de funcionários 

que ajudava o princeps. Muitos podem pensar em hereditariedade para este tipo 

de governo, mas aqui isto não existia.  

 

Os poderes do princeps eram muitos, como concluir tratados, 

fundar colônias, conceder direitos aos estrangeiros, convocar o senado, ter 

jurisdição civil e criminal, etc. 

 

No âmbito do direito, mais uma vez se faz presente o costume 

que era usado para preencher lacunas e se converter em Editos e normas. As 

leis comiciais entram em desuso. Os Editos permanecem, só que de maneira 

consolidada e é no Império que se convertem no Edito Perpétuo. Somente no 

início do principado que o senado era tido como fonte de direito (senatus – 

consulto), pois logo sucumbiu. 

 

Uma das inovações foi às constituições imperiais, que continham 

quaisquer atos promulgados do imperador de cunho jurídico, criando direito. 

Também a certos jurisconsultos era dada maior autoridade na emanação de 

suas respostas, fazendo com que também fossem fonte de direito da época. Aos 

juristas investidos do ius respondendi era permitido falar em nome do imperador. 

 

A jurisprudência também era usada e as mais famosas foram as 

Institutas de Gaio, Regras de Ulpiano e Sentenças de Paulo, apesar de que 

também se encontram incompletas.  

 

Entra em cena, como já esperado, o período do Dominato, tempo 

do Império consolidado.  
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Com a subida de Dioclésio ao poder (284 d.C), a monarquia 

absoluta tomou lugar do antigo regime. Várias mudanças ocorrem no Dominato, 

como a divisão do Império em duas partes: ocidental e oriental, devido à 

dificuldade de manejar o território.  A capital do Império passa para 

Constantinopla, antiga Bizâncio, que leva esse nome em homenagem a 

Constantino I. 

 

E no Império que temos a maior influência cristã nos assuntos de 

Estado e nos jurídicos, pois à religião cristã, aqui, fora dado o título de religião 

oficial. António Manuel Hespanha expressa sua opinião: “O direito divino (ius 

divinum) – que decorria directamente da Revelação – estava tão intimamente 

embebido no direito secular (ius civile) que o último não podia contrariar no 

essencial os comandos do primeiro. Daqui decorriam as limitações ético-

religiosas do direito secular (...)”122 

 

Com a ascensão do cristianismo há a desagregação do Império 

(em 476 depois de Cristo, com a queda de Rômulo Augusto, último Imperador de 

Roma), pois o clero se opunha às idéias estruturais militares e escravocratas, 

sustentáculos motrizes deste período. Só em 527 depois de Cristo, quando 

Justiniano é coroado Imperador em Constantinopla, esta voltou a ascender 

cultural, artística e comercialmente. 

 

A política se encontra burocratizada administrativamente. Há 

hierarquização dos cargos em comparação ao imperador, que é o deus e 

domínio de tudo. 

 

                                                 
122 António Manuel Hespanha, Cultura... ob. cit., p. 33. 
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Da maioria das magistraturas existentes, apenas permanece o 

consulado, a pretura urbana e o tribuno da plebe, todos com suas funções 

diminuídas. O senado, que na República era um dos principais órgãos do 

governo, agora não passava de mero conselheiro municipal. 

 

Nas palavras de António Manuel Hespanha: “A crise do Império 

Romano, a partir do século III d.C., e a ulterior queda do Império do Ocidente 

(em476) põem em crise este saber jurídico, cujo rigor exigia uma grande 

formação lingüística, cultural e jurídica, e cujo casuísmo, impedia uma 

produtividade massiva. Num Império vasto, mal equipado em técnicos do direito, 

longe da acção dos pretores urbanos de Roma, o que progressivamente foi 

ganhando mais importância foram as leis imperiais (constitutiones principum)... 

Esta vulgarização é mais pronunciada nas províncias, em virtude das corruptelas 

provocadas pela influência dos direitos locais. Aí, forma-se um direito romano 

vulgar (...)123”. 

 

A partir da assertiva feita pelo autor em tela, vê-se que o direito 

Romano também estava em decadência, pois pouco era produzido neste 

período, com exceção de leis emanadas com o escopo de conter problemas 

sociais, como a Lei do Colonato.  

 

O direito tornou-se simples, sem exigências e acessível ao povo, 

daí em se falar de vulgarização. Explica José Reinaldo de Lima Lopes: “Durante 

o Dominato os juristas também mudaram de perfil. (...) o jurista independente 

perdeu seu lugar. O centralismo do Dominato faz com que os jurisprudentes 

                                                 
123 António Manuel Hespanha, Cultura... ob. cit., pp. 92-93. 
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sejam funcionários encarregados de aplicar precedentes já solidificados e 

capazes de garantir a uniformidade e a submissão de todos ao poder central124”. 

 

Com o direito vulgarizado, o costume é utilizado para preencher 

lacunas, a constituição imperial é a maior fonte de consulta, como vimos, e 

vigoram ainda normas dos períodos que antecederam o Dominato, salvo pela Lei 

do Colonato, que foi uma tentativa de estabilização social, porque com a crise 

escravocrata, ocasionada pela falta de conquistas, cessando, com isto, o 

númerode prisioneiros de guerras; não havia quem fosse trabalhar nas terras 

agrícolas. Para isso, Constantino liberou o uso do trabalho servil no lugar do 

trabalho escravo. Conseqüentemente, isto fez com que os proprietários 

arrendassem as suas terras para os camponeses, que se sujeitavam a pagar 

impostos para exercerem o labor. Vê-se, aqui, a semente do feudalismo ser 

plantada.  

 

Nas palavras de Friedrich Engels: “Uns em seguida aos outros, 

os latifúndios foram divididos em lotes, que eram entregues a arrendatários 

hereditários, dos quais se cobrava certa quantidade de dinheiro, ou a partiarii 

(parceiros), mais administradores do que arrendatários, pois que recebiam pelo 

seu trabalho a sexta ou até a nona parte da produção anual. De preferência, no 

entanto, esses lotes eram entregues a colonos que pagavam um aluguel anual 

fixo. Tais colonos ficavam sujeitos a terra e podiam ser vendidos juntamente com 

os lotes; não eram propriamente escravos, mas tampouco eram livres – não se 

podiam casar com mulheres livres, e as uniões entre eles não eram tidas como 

matrimônios válidos e sim como um mero concubinato (contubernium), tal como 

entre os escravos. Foram os precursores dos servos medievais125”. 

 

 

                                                 
124 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 55. 
125 Friedrich Engels, A Origem... ob. cit., p. 156. 
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E, também, outra exceção, foi o Edito de Milão, promulgado no 

Império de Constantino, do qual foi liberado o culto à religião cristã. Este Edito foi 

mais um típico estratagema do que uma bondade emanada do Imperador, pois 

os cristãos se encontravam em grande porcentagem e sua influência era notória. 

 

“Tudo se modificou, porém, com a outorga da liberdade de culto 

pelo Imperador Constantino, em 313 d.C. A jurisdição do Papa e dos bispos 

sobre os fiéis pode, agora, ser abertamente exercida, sendo mesmo fomentada 

pelo poder imperial, que atribui força de julgamento às decisões episcopais sobre 

litígios que lhes tivessem sido voluntariamente sujeitos e reserva para jurisdição 

eclesiástica o julgamento das infrações puramente religiosas. A partir do século 

V, o Império – e, depois, os restantes poderes temporais – reconhece à Igreja o 

privilegio de foro, atribuindo-lhe uma jurisdição privativa sobre os clérigos.” 126, 

como assim aborda António Manuel Hespanha. 

 

Observamos, então, que Constantino, ao pronunciar o Edito de 

Milão, pois a Igreja a se imiscuir nos assuntos concernentes ao Estado, 

fomentando ainda mais os problemas por ele enfrentados, como, por exemplo, a 

crise do escravismo, que levou à promulgação da Lei do Colonato. A Igreja 

passou a ter muita força política, e com a queda do Império, pelas conquistas 

germânicas, ela traça uma senda de sublevação, tanto que após a morte de 

Justiniano (568 depois de Cristo) é que podemos sentir o direito canônico com 

mais altivez, formando os ideais que perdurariam durante a Idade Média. 

 

Entretanto, as obras jurídicas consideradas até os dias 

hodiernos, estão inseridas no Império. São as constituições pré-justinianéias (as 

principais: Lex Romana Visigothorum ou Breviário de Alarico, Lex Romana 

                                                 
126 António Manuel Hespanha, Cultura... ob. cit., p. 109. 
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Burgundionum e Editum Theodorici Regis ou Código Teodosiano, que será 

revogado pelas compilações justinianas) e o Corpus Iuris Civilis (Corpo de Direito 

Civil compilado em 533 depois de Cristo127), obra de Justiniano (subido ao trono 

em 527 depois de Cristo), que mandou colidir todas as obras jurídicas e leis 

romanas esparsas em uma única obra, divididas em quatro partes: Institutas, 

Digesto ou Pandectas, Código e Novelas, que ficaram prontos em torno de 533 

depois de Cristo.  

 

René David acaba corroborando as afirmativas retro abordadas: 

“As compilações de Justiniano (Código, Digesto, Institutos, publicados de 529 a 

534 e completados por uma série de Novelas) no Oriente e, em certa medida, na 

Itália, a Lex Romana Wisigothorum ou Breviário de Alarico (promulgado em 506) 

na França e na Península Ibérica representam em teoria o direito romano128”. 

 

Aos institutos concernentes à propriedade, com o advento do 

Corpus Iuris Civilis, foi acrescentado à idéia de condomínio sobre a propriedade 

privada, já existente, maneiras de obtenção da divisão da coisa comum, bem 

como regulamento das relações jurídicas condominiais, enquanto este 

perdurasse. 

 

Com as conquistas bárbaras no território romano, os bizantinos 

integraram um Estado multiétnico, congregando egípcios, romanos, sírios, 

gregos, persas, germanos, judeus, etc., acabou por mesclar, no plano cultural, 

elementos diversos, como a utilização do Código Romano. Isso quer dizer, que 

também aqui havia a presença da propriedade privada, conforme ditava o 

referido código. 

 

                                                 
127 Institutas do Imperador Justiniano, São Paulo: Edipro, 2001, p.14. 
128 René David, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p. 37. 
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Como vimos, na Grécia antiga se verificava a propriedade 

privada, entretanto, com a instituição do Estado, ela mudou seu caráter religioso 

e passou a ser apenas àquela necessária para a sobrevivência, podendo até ser 

alienada, coisa antes não permitida pela religião. A propriedade escapava do 

dirigismo do Estado, já que a Grécia foi à precursora da democracia, da 

cidadania e da justiça. 

 

Nessa feita, a cidadania juntamente com a posse das terras 

formou vínculos fortes entre os proprietários e também cidadãos, expulsando, 

assim possíveis forasteiros que ali queriam ficar. Isto ocorria em Atenas, 

diferentemente de Esparta, que tinha a posse da terra condicionada à 

exploração. Os soldados recebiam do Estado, lotes de terra, que eram cuidados 

pelos hilotas (escravos); se a terra não fosse explorada devidamente, o Estado 

tinha direito de retomá-la para si e dá-la para quem achasse ser mais 

competente para explorá-la.  
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CAPÍTULO III. A VISÃO DA PROPRIEDADE NO DIREITO ALI ENÍGENA 

 

Com o advento da Idade Moderna, os velhos preceitos 

medievais, foram aos poucos colocados de lado.  

 

É desta maneira que Locke explica a propriedade. Como 

estamos saindo da Idade Média e adentrando na Idade Moderna, a propriedade 

segue o modelo medieval, ou seja, ainda adquire características divinas. Porém, 

com uma observação: o trabalho. Para ele, era o trabalho que transformava os 

bens deixados por Deus, em propriedade particular, individual: “Embora a terra e 

todos os seus frutos sejam propriedade comum a todos os homens, cada homem 

tem uma propriedade particular em sua própria pessoa. O trabalho de seus 

braços e a obra das suas mãos pode-se afirmar, são propriamente dele. 

Retirando-o do estado comum que a natureza o colocou, agregou-lhe com seu 

trabalho um valor que o excluiu do direito comum de outros homens. Uma vez 

que este trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador.129É o trabalho, pois, 

que confere a maior parte do valor a terra, sem o qual dificilmente teria algum 

valor130”. 

 

Desta forma, vão entrando em vigor os Códigos, sendo o 

primogênito, de muitos que viriam o Código de Napoleão (1804). Os Códigos 

eram uma ameaça à velha ordem131, visto como uma espécie de obra per secula 

seculorum (garantida à imortalidade, ao gosto dos antigos como Heródoto), que 

deve ser mantida em sua sacralidade, como um texto das Sagradas Escrituras, 

que não pode ser deturpado pela intervenção ou interferência da mente exegeta. 

É isto que faz com que as Escolas do século XIX se afinizem em certos 

conceitos e idéias: sistemismo; unidade; exegese literal; ciência do direito como 

                                                 
129 John Locke, Segundo Tratado sobre o Governo, São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 38. 
130 John Locke, Segundo... ob. cit., p. 46. 
131 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 224. 
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abstração de institutos; ausência de lacunas; exegese como forma de 

interpretação autêntica. A função do Código é reunir as regras do direito, de 

modo que o direito se torna uma espécie de agrupamento de todas as regras 

jurídicas.132 

 

Como se pode perceber, o século XIX é o momento de 

convergência das ideologias que determinariam a formação dos sistemas 

legislados contemporâneos, a exemplo desta breve relação de referências 

legislativas dos séculos XIX e XX: Declaração Universal dos Direito do Homem e 

do Cidadão, 1789; Código Civil francês, 1804; Código Civil alemão, 1900; 

Constituição de Weimar, 1919; Carta del Lavoro da Itália, 1927; Declaração dos 

Direito Humanos, 1948; Constituições contemporâneas...133  

 

É aqui, nesta fase, que as constituições passam a ocupar um 

lugar nunca antes imaginado e elevado a um grau de importância altíssimo, pois 

todo o positivismo, de certo modo, nelas se baseava. 

 

A. Do Direito de Propriedade na França 

 

 

No ano de 1755, a França era um País absolutista. O rei Louis 

XVI governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a 

política e até mesmo a religião dos seus súditos. Não havia uma ideia de 

democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões 

na forma de governo, e os oposicionistas eram presos na Bastilha (prisão política 

da monarquia) ou condenados à morte134.  

 

                                                 
132 Eduardo Carlos Bianca Bittar, O Direito... ob. cit., p. 74. 
133 Eduardo Carlos Bianca Bittar, O Direito... ob. cit., p. 75.  
134 Disponível em < http://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille>>. Consulta realizada em 12 de agosto de 2014.  
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Com a queda da Bastilha, foi anunciada ao público em 26 de 

agosto de 1789, a primeira DECLARAÇÃO DE DIREITOS DOS HOMENS E 

DOS CIDADÃOS, em francês: “Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen” 

inspirando o lema da França: “liberdade, igualdade e fraternidade”. O ideal de 

uma ciência positivada, ou positiva, assentou-se na tradição idealista da filosofia 

do fim do século XVIII135, como nos mostra Eduardo Carlos Bianca Bittar: “A mais 

clara demonstração do império da lei, como expressão jurídica da razão e da 

vontade geral rousseauniana, vem dada pelo dito da Declaração de 1789: ”La loi 

est l’expression de la volonté générale” (art. 6, Déclaration Universelle des droits 

de l´homme et du citoyen, 1789)136”. 

 

Neste passo, com a liberdade idealizada pela Revolução 

Francesa, largamente pregada e concretizada, no campo do direito obrigacional, 

o ilustre professor Arruda Alvim, observa que “no campo do direito das coisas 

igualmente servindo aos interesses da burguesia enfatizada estrutura rígida 

desse direito de propriedade e dos direitos reais veio a proporcionar segurança 

ao “novo” proprietário, personagem social, em grande escala coincidente com o 

burguês137”. 

 

Com a Revolução Francesa, foi alterado o primado da disciplina 

social, o costume foi assumido pela lei escrita, com a criação do Código de 

Napoleão, e com a inspiração do direito romano138.  

 

                                                 
135 José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito... ob. cit., p. 222 
136 Eduardo Carlos Bianca Bittar, O Direito na Pós-Modernidade, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005, p. 71. 
137  Alvim, Arruda, 1936 – Comentários ao Código Civil Brasileiro, volume XI, tomo I: livro instrodutório 
ao direito das coisas e o direito civil/ Arruda Alvim: Coordenadores: Arruda Alvim, Thereza Alvim e 
Alexandre Laizo Clápis – Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 190. 
138 Arruda Alvim. Comentários.... ob. cit. P. 193 
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O preâmbulo da Declaração de Direitos dos Homens declarou 

direitos inalienáveis e sagrados, que o Poder Legislativo e o Executivo, podem 

ser a qualquer momento comparado com a finalidade de toda a instituição 

política, e que as reivindicações dos cidadãos fundadas em princípios simples e  

incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e a felicidade 

geral139.  

 

Considerando o artigo fundamental da declaração, o artigo 

segundo diz que: art. 2º. A finalidade de toda associação política é a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são 

a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão. 

 

Acompanha o direito à propriedade o último artigo, esclarecido 

no art. 17.º  como a propriedade sendo: “um direito inviolável e sagrado, ninguém 

dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente 

comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização”. 

 

Norberto Bobbio140 faz uma crítica às recentes declarações dos 

direitos do homem sob o prisma que: “Todas as declarações recentes dos 

direitos do homem compreendem, além dos direitos individuais tradicionais, que 

consistem em liberdades, também os chamados direitos sociais, que consistem 

                                                 
139Consulta realizada em 27/08/2013. Disponível no site: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/dh/index.php/Documentos-anteriores-
%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-
1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html “ representantes do povo francês, reunidos 
em Assembléia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar 
solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre 
presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres; 
a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento 
comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que 
as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam 
sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. 
140 A Era dos Direitos/ Bobbio Norberto 1909. Trad. Carlos Nelson Coutinho: Apresentação de Celso Lafer 
– Nova Ed. – Rio de Janeiro - Elsevier, 2004. 7ª impressão. Pág.14 e 15 
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em poderes. Os primeiros exigem da parte dos outros (incluídos aqui os órgãos 

públicos) obrigações puramente negativas, que implicam a abstenção de 

determinados comportamentos; os segundos só podem ser realizados se for 

imposto a outros (incluídos aqui os sãos públicos) certo número de obrigações 

positivas. São antinômicos no sentido de que o desenvolvimento deles não pode 

proceder paralelamente: a realização integral de uns impede a realização integral 

dos outros” 

 

Concluindo que, quanto mais poder se dá ao indivíduo, tanto 

mais diminuem as liberdades do indivíduo141.  

  

A Declaração de Direitos do Homem e dos Cidadãos serviu como 

inspiração e orientação de toda comunidade internacional. Segundo Bobbio142: 

“somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica 

de que a humanidade — toda a humanidade —partilha alguns valores comuns; e 

podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em 

que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal 

significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo 

universo dos homens”.  

 

Nesta esteira, importa que o Estado garanta as condições dos 

exercícios de tais liberdades por forma que a cultura democrática se implante 

como modus vivendi, sem anarquia ou atropelos aos direitos de cada um.  

 

A Declaração de Direitos do Homem e dos Cidadãos de 1789 

vigora até hoje ao lado da Constituição Francesa.  

 

 

                                                 
141 Norberto Bobbio. A Era..... ob. 15 
142 Norberto Bobbio. A Era..... ob. 18 
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Com a Revolução Francesa nasceu à primeira noção de Estado 

de Direito, correspondente ao Estado Liberal, refletindo na configuração da 

propriedade no Direito moderno.  

 

A propriedade foi um dos núcleos essenciais das reformas 

trazidas pela Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem 

consagrou a propriedade como direito inviolável e sagrado. Nos dizeres de 

Norberto Bobbio: “A doutrina dos direitos do homem nasceu da filosofia 

jusnaturalista, a qual, para justificar a existência de direitos pertencentes ao 

homem enquanto tal, independentemente do Estado- partiria da hipótese de um 

estado de natureza, onde os direitos do homem são poucos e essenciais: o 

direito à vida e à sobrevivência, que inclui também o direito à propriedade; e o 

direito à liberdade, que compreende algumas liberdades essencialmente 

negativas”.143 

 

Observou ainda Norberto Bobbio que: “A esfera da propriedade 

foi sempre mais protegida do que a esfera da pessoa. Não seria necessária uma 

norma para proclamar a propriedade como direito sagrado e inviolável. Mesmo 

nos Estados absolutos, a segurança da propriedade foi sempre maior que a 

segurança das pessoas144”. 

 

Sob este aspecto, a propriedade passou a ser protegida em seu 

instituto jurídico, pois se evita que o legislador venha a suprimir ou desfigurar o 

instituto, e com a natureza de direito subjetivo, pois reconhece o direito individual 

do proprietário.  

 

Dois aspectos no regime de propriedade neste período são 

marcantes: a destruição do feudalismo, com a libertação do solo e a exaltação da 

concepção individualista da propriedade. Inaugurou-se uma era onde os limites 

                                                 
143Norberto Bobbio. A Era..... P. 72.  
144 Norberto Bobbio. A Era.... P. 72 
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do poder estatal passaram a ser os direitos dos cidadãos.  

 

Nas palavras de Arruda Alvim: “a propriedade assumiu, no 

Código Civil francês, em meados do século XIX, uma “identidade” entre o  

 

dominus e o efetivo senhor da coisa, isto é, estabeleceu-se uma relação de 

pertinência genuína ou verdadeira (o quanto possível) no seguinte sentido: 

aquele que era o proprietário seria aquele que operaria a coisa, e não existiria 

mais, como não veio efetivamente a subsistir, um mecanismo institucionalizado 

consistente em que o dominus nada fazia e outrem permanentemente operava a 

coisa, para produzir riquezas, substancialmente, em benefício daquele, como na 

Idade Média145”.  

 

Léon Duguit nos ensina que: “Cepedant la propriété est une 

institution juridique qui s’est formée pour répondre à un besoin économique, 

comme d’ailleurs toutes les institutions juridiques, et qui évolue nécessairement 

avec les besoins économiques eux mêmes. Or, dans nos sociétés modernes le 

besoin économique auquel était venue repondré la propriété institution juridique 

se transforme profondément; par conséquent la propriété comme institution 

juridique doit elle-même se transformer146”.L’évolution se fait encore ici dans le 

sens socialiste. Elle est encore déterminée par une interdépendance dês 

différents éléments sociaux de plus en plus étroite. Par là même, la propriété se 

socialise, si je puis ainsi dire. Cela ne signifique pas qu’elle devienne collective 

au sens dês doctrines collectivistes; mais cela signifie deux choses: d’abord que 

la propriété individuelle cesse d’être un droit de l’individu pour (pag. 149) devenir  

 
                                                 
145 Alvim, Arruda, 1936 – Comentários ao Código civil brasileiro, volume XI, tomo I: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil / Arruda Alvim; Coordenadores: Arruda Alvim, Thereza Alvim e 
Alexandre Laizo Clápis – Rio de Janeiro: Forense, 2009.  
146 No vernáculo – tradução livre) : “A propriedade é uma instituição jurídica formada segundo as 
necessidades econômicas, como alias todas as instituições jurídicas que evoluem de acordo com as 
necessidades econômicas delas mesmas. Na nossa sociedade moderna, a necessidade econômica conforme a 
propriedade jurídica se transforma profundamente; por conseqüência, a propriedade como instituição 
jurídica deve ela mesma se transformar”. In. DUGUIT, Léon. Transformations Générales Du Droit Prive 
Paris. Librrairie Félix Alcan, Paris, 1920, p. 148. 
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une fonction sociale, et en second lieu que les cas d’affectation de richesse à des 

collectivités, qui doivent éter juridiquement proteges, deviennent de plus en plus 

nombreux147”. 

 

Segundo este autor, todas as instituições jurídicas evoluem de 

acordo com a necessidade econômica que elas apresentam, devendo a função 

social estar apta a atender toda a coletividade.  

 

O professor Carlos Alberto Dabus Maluf, pontifica, após prestigiar 

a doutrina do mestre francês, que “ (.......) hoje, a ninguém é dado ignorar, a 

propriedade perdeu já as suas mais fortes características antigas, e que, ante o 

desenvolvimento das novas correntes do pensamento político e social, inspiradas 

nas idéias solidárias da época, via sendo paulatinamente substituída a sua 

concepção clássica por uma concepção dinâmica, mais humana e de maior e 

mais denso conteúdo social148”. 

 

Essa mutação na evolução da propriedade a qual o autor se 

refere, entendemos que é devido aos frutos das lutas sociais, ideológicas e 

políticas que foi palco a Europa.  

 

O ponto de partida, foi obviamente o  protocolo adicional da 

Convenção de Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, firmado em Paris em 20.03.1952,  que dispõe em seu artigo 

primeiro: “Qualquer pessoa singular ou coletiva tem direito ao respeito dos seus 

bens. Ninguém pode ser privado do que é sua propriedade a não ser por 
                                                 
147 No vernáculo – tradução livre : “A evolução se faz ainda aqui no sentido socialista. Ela é ainda 
determinada por uma inter dependência de diferentes elementos sociais cada vez mais estreito. A 
propriedade se socialista, se eu posso assim dizer. Isto não significa que ela passa a ser coletiva o senso 
próprio, mas significa duas coisas: primeiro que a propriedade individual cessa de ser um direito do 
individuo para ser uma função social, segundo lugar que o caso de riquezas às coletividades, que devem ser 
juridicamente protegidas, são cada vez maiores”. Léon Duguit. Transformations... p. 149. 
148 DABUS MALUF. Carlos Alberto. Limitações ao Direito de Propriedade. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2ª edição, p.68 



80 
 

utilidade pública e nas condições previstas pela lei e pelos princípios gerais do 

direito internacional. As condições precedentes entendem - se sem prejuízo do 

direito que os Estados possuem de pôr em vigor as leis que julguem necessárias 

para a regulamentação do uso dos bens, de acordo com o interesse geral, ou 

para assegurar o pagamento de impostos ou outras contribuições ou de multas”. 

O Código Civil Francês contém muitas disposições que vêm do 

direito antigo, do direito romano e dos costumes, mas também ele consagra os 

grandes princípios revolucionários. 

 

O Código Civil Francês, dispõe em seu artigo 544 que: “A 

propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas da maneira mais absoluta, 

sem poder fazer o que a lei e os regulamentos proíbem”.149 – Analisando este 

artigo, observa o Professor Arruda Alvim que: “A propriedade foi colocada em um 

altar, cujo sacerdote era o proprietário150”. 

 

 Até hoje não se operou uma reforma sistemática no Código Civil 

Francês. Assim, o direito comum da França desaparece em face da multidão dos 

direitos especiais.  

 

O Código francês que deveria refletir os principios da Revolução 

Francesa (liberdade, igualdade, fraternidade), focalizou outros dois valores 

fundamentais: a propriedade e o contrato. Admitindo que a propriedade deve ser 

entendida como algo inato a todo ser humano, sendo que todo o ser humano é 

livre para contratar como e com quem quiser.  

 

                                                 
149Art. 544"La propriété est la droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu 
qu'on nen fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.  
150 Alvim, Arruda, 1936 – Comentários ao Código civil brasileiro, volume XI, tomo I: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil / Arruda Alvim; Coordenadores: Arruda Alvim, Thereza Alvim e 
Alexandre Laizo Clápis – Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 195 
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Hoje, toda referência ao direito de propriedade como direito do 

homem desapareceu nos documentos mais recentes das Nações Unidas151, o 

que seria de concluir, pois a propriedade começa a adquirir um outro caráter 

mais socializante e menos individualista. 

 

Completa Bobbio: “No Estado despótico, os indivíduos singulares 

só têm deveres e não direitos. No Estado absoluto, os indivíduos possuem, em 

relação ao soberano, direitos privados. No Estado de direito, o indivíduo tem, em 

face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O 

Estado de direito é o Estado dos cidadãos”.152 E este Estado tende a valorizar a 

proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos ao mesmo tempo que os 

impõem encargos para harmonizar as relações em sociedade. Os direitos do 

homem são, indubitavelmente, um fenômeno social.153 

 

Como nos mostra Carlos Alberto Dabus Maluf: “Dentro dessa 

nova concepção, o direito de propriedade torna-se como que relativo. A 

Propriedade é livremente assegurada e protegida enquanto servir ao interesse 

social, às necessidades comuns154”. 

 

B. Do Direito de Propriedade na Alemanha 

 

Dificilmente iniciar o estudo do direito de propriedade na 

Alemanha, sem nos remetermos à Hitler.  

 

Jovem nacionalista, Hitler que vivia na Áustria, decidiu abraçar a 

luta contra a dinastia de Habsburgo, que “escravizara a pátria alemã”. 

 

                                                 
151 Norberto Bobbio, A Era... ob. cit., p. 27. 
152 Norberto Bobbio, A Era... ob. cit., p. 61. 
153 Norberto Bobbio, A Era... ob. cit., p. 68. 
154 Carlos Alberto Dabus Maluf, Limitações... ob. cit., p. 4. 
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No início, Hitler era simpático à ideia da social-democracia, pois 

esta ideia conduzia a luta pelo sufrágio universal, o que poderia levar a um 

enfraquecimento do “domínio Habsburgo”. No entanto, odiava a ênfase dada 

pela social democracia ao direito de propriedade privada dos meios de produção, 

a autoridade estatal, a religião e a moral.155 

 

Com métodos que aprendeu com o marxismo, impôs o 

imperialismo com a técnica da organização de massas, com os seguintes 

dizeres: 

 

“Mas tudo isto foi consequência inevitável da falta de uma nova 

filosofia antimarxista básica dotada de um desejo impetuoso de 

vencer (Mein Kampf, p. 173). 

 

Quanto mais eu pensava na necessidade de alterar a atitude dos 

governos em relação à social – democracia, como atual 

representante do marxismo, tanto mais clara se tornava para 

mim a falta de um substituto útil para esta doutrina. Que se podia 

oferecer às massas, caso se vencesse a social democracia? 

Nenhum dos movimentos existentes seria capaz de congregar 

em sua esfera de influência as grandes massas de trabalhadores 

que estavam mais ou menos sem liderança. É insensato e 

estúpido acreditar que os fanáticos internacionalistas dissidentes 

do partido de sua classe, se integrarão num partido burguês, 

portanto, numa nova organização de classe (Mein Kampf, 173). 

 

Os partidos “burgueses”, como a si próprios se designam, nunca 

mais conquistarão para as suas fileiras “proletárias”, pois trata-se 

de mundos opostos, em parte natural, em parte artificialmente, 

                                                 
155 Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. 2ª ed. brasileira: março de 1988. Ed. Martins 
Fontes.p. 36.  
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que só se podem relacionar entre si através da luta. Mas triunfará 

o mais jovem – que é o marxismo. (Mein Kampf, p. 174)156” 

 

 

Insta ressaltar que Max Weber desenvolveu em sua obra 

Stadtsoziologie (sociologia da cidade), em Economia e sociedade (Weber 1962, 

volume 02), a noção de dominação.  

 

Entendeu Weber que dominação, é uma situação de fato, em 

que uma vontade manifesta (“mandado”) do “dominador”, querendo influenciar as 

ações de outras pessoas, as influenciando, de modo que estas ações, em um 

grau social relevante, se realizam como os próprios dominados os tivessem feito 

– definindo como: “poder de mando e aparato coativo157”. 

 

Conceituou a propriedade, com tais condições sociais 

indiferenciadas, o amplo poder social quando está ligada a uma condução da 

vida adequada, comparando a posição social do homem que “tem uma casa 

aberta”. Pois: “Em certas ocasiões, as relações podem assumir traços 

diretamente autoritários. E não apenas a troca no mercado, mas também nas 

relações de troca da vida social produzem “dominação” naquele sentido mais 

amplo, desde o “rei do salão” até o reconhecido arbiter elegantiarum da Roma 

Imperial e as cortes de amor das damas da Provença158”. 

 

Com o movimento hitleriano pelo Partido Nacional-Socialista, um 

movimento da classe média baixa, teve como uma das primeiras medidas em 12 

de maio de 1933, a expedição do decreto “A Nova Ordem da Propriedade 

                                                 
156 Wilhelm Reich. Psicologia ........Ob. Cit. P. 38 
157 Weber. Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Volume 2. Tradução de 
Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Revisão Técnica: Gabriel Cohn. Editora UNB. Impressão Oficial. 
São Paulo, 2004. Tradução de: Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Pág. 
191 
158.. Weber. Max. Economia......ob. cit, Pág. 190 



84 
 

Agrícola”, o qual retomou códigos antigos, partindo do princípio da unidade 

indissolúvel do “sangue e da terra, nos remetendo à propriedade:159 

 

“A unidade indissolúvel do sangue e da terra é a condição 

indispensável para a saúde de uma nação. A legislação rural 

vigente na Alemanha há alguns séculos consagrava legalmente 

essa ligação nascida dos sentimentos de vida naturais de uma 

nação. A propriedade rural era herança inalienável da família 

camponesa ancestral. Mas a introdução de leis não-nativas veio 

destruir a base legal desta constituição rural. Apesar disso o, seu 

povo, conservou, em muitas regiões do país, o saudável costume 

de transmitir de geração para a geração, a propriedade rural 

intacta.  

 

É dever imperioso do governo de um povo desperto assegurar o 

despertar nacional por meio da regulamentação da unidade 

indissolúvel do sangue e da terra preservada pelo costume 

alemão através da lei da herança.  

 

A propriedade rural registrada no respectivo tribunal de comarca 

como propriedade hereditária é transmissível segundo essa lei 

de herança. O dono dessa propriedade é chamado proprietário e 

não pode possuir mais do que uma propriedade hereditária. Só 

um dos filhos do proprietário pode herdar a propriedade. É o 

herdeiro legal. Os outros descendentes vivem na propriedade até 

se tornarem economicamente independentes. Se vierem a ter 

dificuldades, podem voltar a procurar refúgio na propriedade. A 

transferência de uma propriedade sem registro é feita com base 

no direito de transmissão hereditária, devendo, porém, ser 

registrada.  

                                                 
159  Wilhelm Reich. Psicologia ....Ob. Cit. P. 47.  
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Só o cidadão alemão de sangue alemão pode ser dono de uma 

propriedade hereditária. Não é de raça alemã quem tiver entre os 

seus antepassados varões, ou entre os restantes antepassados 

até a quarta geração, uma pessoa judaica ou de cor. Todo 

teutônico é de sangue alemão de acordo com esta lei. O 

posterior matrimônio com pessoa não pertencente à raça alemã 

impede os seus descendentes de serem donos de uma 

propriedade hereditária.  

 

Essa lei tem como objetivo de proteger as propriedades rurais de 

dívidas e de divisões prejudiciais, de modo a conservá-las como 

herança permanente na família de agricultores livres. A lei visa 

igualmente uma distribuição salutar dos terrenos. Um número 

elevado de pequenas e médias propriedades rurais capazes de 

subsistir por si próprias, e se possível espalhadas 

homogeneamente por todo o país, é indispensável para a 

manutenção do Estado e do povo160”. 

 

Parodiando Nietzsche em suas máximas: “Por amor aos homens 

às vezes abraçamos qualquer um (porque não podemos abraçar todos): mas 

isso não podemos revelar ao qualquer um161...”  

 

Com a realidade da Alemanha Pós-Guerra, havia a necessidade 

da concentração de esforços humanos para reconstrução do povo alemão que 

estava sob o domínio do nazismo.  

 

Para a função social o direito dos proprietários (conforme o 

sentido adotado na Constituição de Weimar) apareceu justamente como esforço 

                                                 
160 Wilhelm Reich. Psicologia.... ob. cit.P. 48 
161Além do bem e do mal. Prelúdio a uma filosofia do futuro/ Friedrich Nietzsche; tradução, notas e 
posfácio Paulo César de Souza. – São Paulo: Companhia das letras, 2005.  
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de superação da ideia absolutista e individualista do exercício de tais direitos 

pelo titular. O argumento de que a propriedade concentre em si os poderes de 

exclusão, controle e disposição dos bens, foi historicamente empregado para 

justificar uma superioridade das prerrogativas individuais em relação aos poderes 

e competências do Estado.162 

 

A Constituição Alemã (Constituição de Weimar), de 1919, 

acentuou o que já vinha descrito no artigo 153 do BGB: “A propriedade é 

garantida pela Constituição. O seu conteúdo e os seus limites são fixados pela 

lei”.   

 

A Constituição de Weimar previa a expropriação da propriedade 

privada, porém deveria ser consentida pela lei e em prol de um interesse coletivo 

para justificá-la. Ao expropriado era devida uma indenização, e no caso de 

controvérsia, caberia ao Tribunal decidir o quantum debeatur.  

 

A grande novidade na Constituição alemã foi o terceiro parágrafo 

do artigo 153, segundo o qual: “Eigentum verpflichtet”, ou seja, a propriedade 

obriga, e a sua utilização deve ser voltada ao bem comum.  

 

Essa foi uma linha divisória entre o iluminismo e o liberalismo 

que via a propriedade como um direito do indivíduo, e não em prol do bem 

comum. A propriedade não é mais um direito sagrado e inviolável do indivíduo, 

mas um direito sobre os interesses do proprietário ligado ao bem-estar do povo 

alemão.   

 

Um escrito dos anos de 1940 difundido pela doutrina alemã 

conduz ao princípio constitucional da igualdade com relação às Constituições 

libero – democráticas: 

                                                 
162 Polido, Fabrício Bertini Pasquot. Artigo publicado in  Revista Trimestral de Direito Civil , v. 27, 2006, p. 
3-47 
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“Quando, efetivamente, a Constituição assegura a liberdade, a 

propriedade e os demais direitos individuais, ela os assegura não 

só indiscriminadamente ou a todos, mas a todos na mesma 

medida e mediante as mesmas condições. Enunciando o direito 

à igualdade em primeiro lugar, o seu propósito foi, precisamente, 

o de significar a sua intenção de proscrever, evitar ou proibir que, 

em relação a cada indivíduo, pudesse variar o tratamento quanto 

aos demais direitos que ela assegura e garante. O direito à 

igualdade rege os demais direitos individuais, devendo ser 

subtendida, em cada um dos parágrafos seguintes ao em que ele 

vem enunciado, a cláusula relativa à igualdade diante da lei163”. 

 

A atual Constituição da Alemanha (1949) coloca a propriedade 

no mesmo patamar que a sucessão, entre os direitos fundamentais, mas com 

resguardo à Constituição de Weimar no que tange aos direitos fundamentais. O 

artigo 14, parágrafo 1º e 2º dispõe que: “Das Eigentum und das Erbrecht  werden 

gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. 

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 

dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf 

nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß 

der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der 

Interessen der  Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe 

der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen 

Gerichten offen 164”. 

 

                                                 
163 CAMPOS, Francisco. Igualdade de todos perante a lei. Revista de Direito Administrativo, vol. 10, p. 
376-417. out.-dez. 1947. p.377.   
164(1) A propriedade e o direito de sucessão são garantidos. Seus conteúdos e limites são definidos por lei.  
(2) A propriedade obriga. Seu uso deve servir, ao mesmo tempo, ao bem comum.  
(3) uma expropriação só é lícita quando efetuada para o bem comum. Pode ser efetuada unicamente por lei 
ou em virtude de lei que estabeleça o modo e o montante da indenização. A indenização deve ser fixada 
tendo em justa conta os interesses da comunidade e dos afetados. Quanto ao montante da indenização, em 
caso de litígio, admite-se o recurso judicial perante os tribunais ordinários.  
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O regime da propriedade vigorou nos anos seguintes à 

Constituição de Weimar de 1919, somente após do regime nazista, é que a 

propriedade privada foi modificada na Alemanha o que se explicava pela opção 

de intervenção econômica, pelo Estado, para a geração de riquezas para 

financiamento da guerra, sendo atribuída no artigo 232 do Tratado de 

Versalhes165, a culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas de danos 

dos aliados.  

 

Com efeito, a Constituição de 1919, cogita a tutela geral do 

homem com o objetivo da busca de garantia e emancipação da sociedade, não 

considerando a proteção em si da propriedade privada166.  

 

Os alemães, também falam na “elasticidade da propriedade”, vez 

que uma vez extintos os direitos limitados (usufruto, hipoteca, anticrese, etc...) a 

propriedade adquire a antiga plenitude. 167 

 

Arruda Alvim, nos ensina que a propriedade é a fonte dos demais 

direitos reais168, pois a propriedade é um direito primário, e os outros direitos 

reais só existirão em decorrência dela, que é considerada direito real por 

excelência, ante o fato de os direitos reais dela retirarem a sua força. 

 

Acrescenta-se que o nosso legislador, seguiu a esteira do direito 

germânico (BGB, arts. 873, 891 e 892), no tocante a necessidade do 

assentamento para a aquisição do domínio do bem imóvel, sendo que apenas 

será proprietário aquele em cujo nome se encontrar registrado o imóvel, ou seja, 

constar nos livros cadastrais. Desta forma, a chave do sistema alemão é o 

                                                 
165 Art. 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados á população civil das potências 
aliadas e a seus bens. 
166 BERCOVICI, Gilberto, "A Constituição de 1988 e a função da propriedade”, in Revista de Direito 
Privado, pág. 38, n.7, 2001 
167 DINIZ, M. HELENA. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo. Saraiva, 1989cit., 4. P. 84. 
168 Arruda Alvim, Breves anotações para uma teoria geral dos direitos reais, in Posse e propriedade (coord. 
Cahali), São Paulo, Saraiva, 1987,. 52.  
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cadastro de toda propriedade imóvel, que irá espelhar com fidelidade a situação 

imobiliária existente169. Nos dizeres de Maria Helena Diniz: “sem a adoção de 

livros fundiários, rigorosamente escriturados, não haverá que se falar, na 

Alemanha, em domínio, pois o mero registro não terá efeito aquisitivo170”. 

 

Em um quadro comparativo ao direito alemão, Maria Helena 

Diniz, enfatiza que o sistema brasileiro, encontra-se distante do alemão, vez que 

pela nossa legislação, o registro gera uma presunção juris tantum de aquisição 

de propriedade imobiliária (CC., arts. 1.227,1247 e 1245, § 2º), como ocorre com 

o Torrens, assim se ocorrer qualquer falha do Poder Público, não haverá 

responsabilidade.171 

 

No sistema germânico, a manifestação de vontade das partes 

será suficiente para anuir à transmissão e gerar o registro, tal presunção será 

absoluta a favor do adquirente. É o denominado “convênio jurídico real” 

(Suflassung) no direito alemão.172 

 

C. O Direito de Propriedade na Itália  

 

Sabemos que o Direito Romano conduzia a propriedade, na 

forma de dominium, ex iure quiritium173. 

 

Dominis ex iure poderia ser em época arcaica, somente os civis, 

considerados, aqueles residentes em Roma, que eram os únicos considerados 

cidadãos. Incluindo  a possibilidade de destruir a coisa por mero capricho us 

                                                 
169 DINIZ, M. HELENA, Sistemas de Registros de Imóveis. 10ª edição. 2012. Ed. Saraiva. Cit. P. 43.  
170 Loc. Cit. P. 43 ver.  CAIO M.S PEREIRA, Instituições, cit., v. 4 , p: 113; W. Barros Monteiro, Curso, 
cit., v. 3, p. 105; Serpa Lopes, Tratado de registros públicos, 1955, v. 1, n. 17.  
171 171 DINIZ, M. HELENA, Sistemas..... ob. cit. P. 44 
172 DINIZ, M. HELENA, Sistemas ...........ob. cit. P. 44 
173 Quiriti  era o nome que os romanos usavam para designarem a si mesmo. Literalmente: dominio segundo 
o direito dos Quiriti. Designava a adesão plena e exclusiva de uma res a um indivíduo reconhecida e 
tutelada pela ius civile.  
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utendi, fruendi et abutendi, não conhecendo o dominium tributos ou 

expropriação.174 

 

Em  (1929)  foi firmado o “patti lateranensi” , entre a Santa Sé e 

B. Mussolini, constituída por três atos distintos: um tratado, relatório financeiro, e 

uma convenção, tratando do direito de propriedade na Santa Sé.  

 

O tratado  garantia a Santa Sé absoluta independência, 

afirmando que a religião católica é a única do Estado :  

 

Art. 1º  “L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato 

nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la 

religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello 

Stato175”.  

 

Cria-se a Cidade do Vaticano:   

 

Art. 3º:  “L’italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la 

esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul 

Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze 

e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli 

speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini 

di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° 

del presente Trattato, del quale forma parte integrante176” . 

 

                                                 
174 Cfr. Andrea Guarino, Profilo del diritto romano. Napoli, 1994. p. 146 
175Consulta realizada em 28/09/2014. Disponível em: < 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-
lateranensi_it.html>: Art. 1º : A Itália reconhece e reafirma o princípio consagrado no artigo 1º do Estatuto 
do Reino, 04 de março 1848, na qual a religião católica apóstolica romana é a única região do Estado 
176Consulta realizada em 28/09/2014. Disponível em 
<http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-
lateranensi_it.html> Art. 3º:. A Itália reconhece a Santa Sé a plena propriedade e o exclusivo e absoluto 
poder e jurisdição soberana sobre o Vaticano, como é atualmente constituído, com todas as suas pertinências 
e equipamentos, criando-se deste modo a Cidade do Vaticano para os fins especiais e com as modalidades 
que estão presente no Tratado, da qual faz parte integrante deste”.  
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A Santa Sé é reconhecida como sujeito de Direito Internacional, 

como um Estado da Cidade do Vaticano:  

 

Art 9º.  “In conformità alle norme del diritto internazionale sono 

soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi 

stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si 

perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non 

accompagnata dalla perdita dell’abitazione nella Città stessa o da 

altre circostanze comprovanti l’abbandono di detta residenza177”. 

 

 

Art. 12.  “L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione 

attivo e passivo secondo le regole generali del diritto 

Internazionale178”.  

 

O  relatório financeiro dispunha que considerando o extenso 

dano sofrido pela Sé Apostólica para a perda de seu patrimônio de St. Peter, que 

era formada por antigos Estados Pontíficios, entre outras necessidades sempre 

crescentes da Igreja, e considerando as condições econômicas do povo italiano 

e a situação financeira após a guerra, exigiu a Santa Sé uma soma, que o 

Estado teria que desembolsar, de acordo com o compromisso firmado com a Lei 

de 13 de maio de 1871179, denominada “legge delle guarantigie” 

 

                                                 
177Consulta realizada em 28/09/2014. Disponível em < 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-
lateranensi_it.html. Art. 9º Em conformidade com as normas de direito internacional são sujeitos a 
soberania da Santa Sé todas as pessoas residentes estáevel na Cidade do Vaticano. Tal residência não se 
perde pelo simples fato de uma residência em outro lugar, não acompanhada da perda da residência na 
mesma Cidade ou de outros circustâncias que comprovem o abandono  desta residência. 
178Consulta realizada em 28/09/2014. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-
lateranensi_it.html. Art. 12: “A Itália reconhece a Santa Sé o direito de delegação ativa e passiva segundo 
as regras gerais de direito internacional 
179 Consulta realizada em 14/08/2014. Disponível em < http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-delle-
guarentigie/> 



92 
 

 

Depois da queda do fascimo, em 25 de julho de 1943, 

restaurando a sensação institucional anterior.  Superada a tensão da guerra, em 

1946 foi realizado um referendo popular, concomitante a eleição da Constituinte 

em 02 de junho de 1946 sendo a consulta popular favorável à República. 180 

 

A Constituição italiana entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948, 

mesmo com a Constituinte ainda constituída, até dia 31 de junho em razão das 

disposições transitórias.181  

 

Os primeiros doze artigos da Carta Constitucional Italiana foram 

dedicados aos princípios fundamentais da República, e os artigos sucessivos são 

sub-divididos em duas partes: Direitos e deveres dos cidadãos (artigos 13-54), e 

o ordenamento da República (artigos 55-139)182. 

 

Federico del Giudice, no acena que a única reforma substancial 

na Constituição italiana foi a Lei Constitucional 3/2001, que redesenhou 

completamente o título V da segunda parte da Constituição no tocante as 

regiões, provincías e “comuni”, implementada da Lei 131/2003.183 

 

Devida à pluralidade de Estados, a codificação na Itália, assiste-

se uma situação diversa.  

 

O Estado Unitário, está entre um dos mais jovens da Europa, 

nasce em 1861 e somente depois da segunda guerra mundial, há união entre as 

Províncias italianas. Basta pensar, que quando nasceu o Reino da Italia, 

somente 2,5 da população (fora da Toscana e de Roma), falava italiano. No ano 

de novecentos, sobretudo por obra televisiva, o toscano – itailano transformou-se 
                                                 
180 La Costituzione Esplicata. La Carta Fondamentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo. VII 
edizione. A cura di Federico del Giudice. Breve storia costituzionale italiana 
181  La Costituzione Esplicata..... Breve storia costituzionale italiana 
182 La Costituzione Esplicata..... Breve storia costituzionale italiana 
183 La Costituzione Esplicata.....    Breve storia costituzionale italiana 
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patrimônio comum de todos os italianos. Se falava diversas línguas regionais, 

considerados como dialetos. 184 

 

A posição geopolitica da Toscana, no coração da Itália, e a 

riqueza dos seus “Comunes” e dos seus banqueiros, transformou o dialeto 

toscano na língua dos italianos. Por séculos somente os intelectuais e os 

eclesiásticos usavam a língua de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, de Lorenzo 

o Magnifico. 

 

Para se ter noção da importância dos dialetos, temos como 

exemplo a Friuli – Venezia Giulia185 , pois há um duplo nome, pois é composta de 

duas antigas realidades que se distinguem linguisticamente, a parte costa “a 

Venezia Giulia”, que  é ligada a Venezia e o “veneto”, é muito falado; mas a 

maior parte da região praticamente todo o território fala “furlano”, língua 

reconhecida e tutelada pela Constituição Italiana186, no artigo 6º,  pois “a 

República tutela como adequado normas de minorias linguisticas” 

 

A Constituição Italiana, não inclui a propriedade entre os direitos 

fundamentais da pessoa,  porém enuncia dois princípios basilares: o da garantia 

constitucional e o da função social.  

 

Segundo Bianca, a garantia constitucional da propriedade têm 

duplo significado. Em primeiro lugar o instituto da propriedade privada. Esta 

garantia feita pelo legislador em razão de um sistema político e social que recusa 

a ideologia comunista187. Seria então inconstitucional uma norma que abolisse a 

propriedade privada.  

 

                                                 
184 Paolo E. Balboni Maria Voltolina Geografia d´italia per stranieri Guerra Edizioni. P. 56 
185  Paolo E. Balboni .... Geografia.ob. cit. 57 
186 Art. 6º. “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. 
187 Bianca, Massimo. “Diritto Civile – La Proprietà” (V.6). Milano, Giuffrè Ed., 1999, Cap. VI.item 79. P 
177 
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Nesta linha de raciocínio, esclarece o ilustre autor  que “ a 

garanzia della proprietà è, poi, garanzia del diritto di proprietà, cioè garanzia del 

proprietario.  (...) Enuncia infatti la Carta Costituzionale che la proprietá privata 

può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d´interesse generale”.188  

 

Define expropriação como sendo: “Per espropriazione deve 

intendersi non solamente il trasferimento coattivo della proprietà ma anche 

qualsiasi atto della pubblica Amministrazione che gravi la proprietà di diritti a 

favore di terzi”.189 

 

A expropriação pode ser decidida somente nos casos previstos 

em lei e somente por motivos de interesse geral. 

 

O tema da indenização da expropriação, a Corte Constitucional 

determinou que a indenização deve ser congruente (sent. N. 91/1963) e consistir 

em um sério reembolso do prejuízo arcado pelo expropriado (sentt. nn. 22/1965, 

5/1980). Com a sent.n. 348/2007, a Corte Constitucional afirmou a necessidade 

de se operar um adequado “reembolso” do proprietário expropriado com o fim de 

tornar a indenização mais próxima ao valor venal do bem.  

 

É significativo observar a evolução do instituto da propriedade 

analisando o Estatuto Albertino, pois o artigo 29 do Estatuto190 declarava 

inviolável, sem nenhuma exceção, todas as propriedades, admitindo apenas a 

                                                 
188 Massimo Bianca. Diritto.... Ob. Cit. Item 79. Pág. 178. Tradução Livre: A garantia da propriedade é, em 
seguida, a garantia do direito de propriedade, isto é garantia do proprietário. (...) Enuncia de fato a Carta 
constitucional que a propriedade privada pode ser, nos casos previstos na lei, e salvo indenização, 
expropriada por motivos de interesse geral.  
189 Massimo Bianca. Diritto... Ob. Cit. Pág. 179. Por expropriação deve entender-se não somente a 
transferência coativa da propriedade mas também qualquer ato da Administração Pública que agrave os 
direitos de propriedade em favor de terceiros.  
190 Todas as propriedades, sem exceção, são invioláveis. Mesmo quando legalmente comprovado interesse 
público, se necessário, pode ser forçado a dar, no todo ou em parte, por uma compensação justa de acordo 
com a lei. 
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cessão forçada em todo ou em parte. Era evidente então, o caráter quase “sacro” 

e intangível reconhecido ao direito da propriedade.191 

 

A Constituição italiana, define o status jurídico (modalidade de 

aquisição, disciplina do gozo do bem, limitações quantitativas e qualitativas) para 

assegurar a função social e a acessibilidade a todos, e sobretudo, separa o 

direito de propriedade dos direitos e das liberdades civis.  

 

O direito de propriedade está previsto no artigo 42 da 

Constituição italiana: 

 

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono 

allo Stato, ad enti o a privati.  

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. 

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.  

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima 

e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità192”. 

 

 

                                                 
191 La Costituzione esplicata. La Carta Fondamentale dela Repubblica spiegata articolo per articolo. VIII 
edizione. A cura di Federico del Giudice. Edizioni giuridiche Simone. P. 42.  
192 Tradução Livre: “A propriedade é pública ou privada. Os bens pertencem ao Estado, as entidades e aos 
indivíduos. A propriedade privada é reconhecida e garantida pela lei, que determina suas formas de 
aquisição, gozo e os limites com o objetivo de assegurar a função social e de torná-la acessível a todos. A 
propriedade privada pode ser, nos casos previstos na lei, e salvo indenização expropriada por motivos de 
interesse geral. A lei estabelece as normas e os limites da sucessão legítima e testamentária e os direitos do 
Estado sobre o patrimônio”.  
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Da leitura do artigo 42 da Constituição italiana, podemos concluir 

que: (a) o direito à propriedade privada é reconhecido e garantido por lei a todos 

os cidadãos; (b) o direito à propriedade privada, é disciplinado por lei; (c) o direito 

à propriedade privada é disciplinado por lei, enquanto realiza uma função social; 

(d) a lei disciplinará o direito à propriedade privada determinando as formas de 

gozo e os limites que permitam assegurar a função social; (e) somente a lei 

poderá reconhecer, nos limites quantitativos que possibilitem a função social a 

distribuição de riquezas, e a propriedade privada em razão da possibilidade de 

acesso a todos os cidadãos a um determinado bem193.  

 

No direito de propriedade coexistem dois interesses: o individual 

e o social. O proprietário deve usar do seu direito em modo a satisfazer 

contextualmente também o interesse da coletividade; quando porém surge um 

contraste entre o interesse privado e aquele social, este último deve prevalecer.  

 

A propriedade deve ser acessível a todos, esta expressão é 

retirada do princípio da repartição das riquezas, o Estado remover obstáculos, 

para a necessária expansão da questão coletiva que , em termos de economia 

de mercado, significa a ampliação do consumo e desenvolvimento do país.  

 

Desta forma, segundo o ditado constitucional (art. 42), os 

interesses do proprietário é regulado em função do interesse da coletividade e de 

outros valores constitucionais reconhecidos com prevalência, tais como trabalho 

(artigo 4 da Constituição italiana), a saúde (artigo 32 da Constituição italiana), a 

                                                 
193 La Costituzione esplicata. La Carta Fondamentale dela Repubblica spiegata articolo per articolo. VIII 
edizione. A cura di Federico del Giudice. Edizioni giuridiche Simone. P. 42.  
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tutela da paisagem e do patrimônio histórico e artístico (artigo 9 da Constituição 

italiana). 

 Os bens têm diversas naturezas e funções, também a luz do 

parâmetro da utilidade social (se pensa na diferença que passa entre um bem 

destinado a produção como um terreno cultivado e um bem de interesse histórico 

como um antigo castelo, por exemplo), o legislador pode determinar diversas 

modalidades de aquisição e de gozo , observando a peculiaridade de cada um.  

 

Perlingieri explica que a propriedade têm ligações com quase 

todos os institutos privastísticos: empresa, família, sucessões, contratos, 

trabalho, provas, sendo que a perpetuidade não é uma característica da 

propriedade. A ligação com as sucessões por causa da morte se põe em relação 

à função da propriedade pessoal, isto é “ a realização de uma vida livre e 

digna194”. 

 

Nos elucida que: “ são as fontes normativas que dão consistência 

e juridicidade à propriedade: juridicidade, uma vez que é seguramente 

configurável um ordenamento que não contemple certas formas de propriedade; 

consistência já que o sistema e a diversa hierarquia das fontes normativas têm 

direta relevância sobre o instituto195”. 

 

A disciplina da propriedade é diferente segundo ela recaia sobre 

um bem de consumo ou de produção; a distinção, de natureza econômica, tem 

relevância jurídica (art. 43 e 44 da Constituição italiana). O artigo 44 quando 

                                                 
194 Perlingieri Pietro. O direito civil na legalidade constitucional/ Pietro Pierlingieri – tradução: Maria 
Cistina de Cicco – Rio de Janeiro: renovar, 2008. P. 924 
195 Perlingieri Pietro. O direito civil ...Ob. Cit. P. 925 
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estabelece, que “ para o fim de obter o aproveitamento racional do solo e de se 

estabelecerem justas relações sociais – a lei impõe, entre outras coisas – 

deveres específicos e gravames à propriedade rural privada, fixando dois pontos 

fundamentais, sendo o primeiro a identificação com a exigência de produtividade 

(artigo 838 do Código Civil), e o segundo, é a expressão da função constitucional 

da propriedade: para estabelecer justas relações sociais a lei impõe deveres 

específicos e gravames à propriedade rurl privada, fixa limites às suas extensões 

segundo as regiões e as zonas agrárias, promove e impõe a transformação do 

latifúndio, etc...196”.  

 

Pierlingieri, justifica a visão pluralista da visão da propriedade, no 

que tange ao sujeito, segundo o autor, não basta afirmar se a propriedade é 

privada pertence a um particular, e se é pública, pertence a um ente público, este 

critério não é satisfatório, eis que pode ocorrer uma situação em que um bem 

produtivo que desenvolva uma função social de interesse nacional ou de 

utilidade geral, embora pertença a um ente privado, pode ser submetida a uma 

disciplina publicista, ou seja, para algumas situações justificar-se-ão incentivos, 

privilégios, para outras situações, idênticas do ponto de vista econômico, 

justificar-se-ão outros limites e sanções. Assim, em tema de reforma agrária, a 

desapropriação, é sem indenização, isto é, punitiva, nos termos do artigo 44 da 

Constituição197. 

 

Atribuindo um significado atual, a terra não é um bem desfrutável 

liberamente porque não é estendida ao infinito, e a sua destinação deve 

                                                 
196 Perlingieri Pietro. O direito civil.... Ob. CitP. 926 
197. Perlingieri Pietro. O direito civil.... Ob. Cit P. 930 
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observada a exigência da paisagem, do ambiente, da saúde humana como 

garantia da vida presente e das gerações futuras.198 

 

Afirma o autor que sobre o perfil estrutural que a propriedade é 

uma ligação entre a situação do proprietário e as situações que, entram em 

conflito com ela e constituem centros opostos, existe uma relação de 

colaboração entre proprietário e vizinho, propriedade e Estado, propriedade e 

terceiros199. 

 

Distingue o autor a fruição entre pessoas físicas e jurídicas. A 

fruição200 por parte de uma pessoa física, é estritamente ligada à imediatidade da 

situação do sujeito físico titular, enquanto nas pessoas jurídicas, a relação é com 

a utilização do bem, se comportando frequentemente o instituto, nas hipóteses 

em que a propriedade é temporária, nas formas de propriedade dos bens 

consumíveis, como por exemplo, na propriedade dos alimentos201. 

 

Por disposição, atribui o autor como a escolha da destinação a 

ser dada ao bem, que muitas vezes pode ser controlado, e às vezes integrado 

pela participação de outros, sustentando a teoria das limitações, que abrange 

principalmente o poder de disposição, envolvendo os gravames de 

                                                 
198La Costituzione esplicata. La Carta Fondamentale dela Repubblica spiegata articolo per articolo. VIII 
edizione. A cura di Federico del Giudice. Edizioni giuridiche Simone. P. 45. 
199 Perlingieri Pietro. O direito civil .........Ob. Cit. 930 
200 Define Perlingieri que a fruição é a possibilidade do titular extrair do bem (objeto da situação) as 
utilidades coerentes com a função da situação objetiva. Perlingieri Pietro. O direito civil na legalidade 
constitucional/ Pietro Pierlingieri – tradução: Maria Cistina de Cicco – Rio de Janeiro: renovar, 2008. P.930.  
201 Perlingieri Pietro. O direito civil .......Ob. Cit. P.931 
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indisponibilidade, as obrigações legais de contratar, atos de disposição 

concernentes aos direitos reais limitados202. 

 

Pierlingieri ainda aponta que: “A propriedade é protegida em 

razão de um interesse específico, mas mesmo quando este interesse não pode 

ser realizado, não há motivo para impedir a outros a possibilidade de desfrutar do 

bem ou de pedir a passagem ou o acesso na propriedade privada e o direito do 

proprietário de fechar o terreno são cotidianamente violados: pensem-se na 

colheita de plantas, de fungos, na possibilidade de esquiar. Tais limites têm 

relevância não em virtude de costumes que derrogam a lei escrita: tais costumes, 

previstos por regulamentos, podem derrogar a lei escrita, na medida em que é a 

própria lei que o consente. O limite está na própria lei.203”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
202Perlingieri Pietro. O direito civil ...... Ob. Cit. P. 934 
203 Perlingieri Pietro. O direito civil ......Ob. Cit. 936. 
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CAPÍTULO IV. PANORAMA HISTÓRICO DA PROPRIEDADE NO B RASIL  

 
Na Antiguidade não existia o instituto da propriedade individual 

de imóveis. No sistema alemão, a transmissão da propriedade imobiliária, podia 

ser encontrada nos feudos, que consistiam em terras concedidas a alguém como 

pagamento pelos serviços prestados nas guerras. O verdadeiro proprietário 

dessas áreas era o senhor feudal que estimulado pela percepção dos tributos de 

transmissão, registrava a propriedade em livros públicos, enquanto os vassalos 

eram somente titulares do domínio útil204. 

 

Com o descobrimento do Brasil em 1500, todas as terras 

passaram ao domínio público. Regulada pelas Ordenações do Reino, a Coroa 

Portuguesa institui a propriedade privada mediante doações, para ocupar a terra 

descoberta, embora não lhes transferisse o domínio pleno das Capitanias. Os 

capitães recebiam da Coroa Portuguesa uma área de dez léguas, chamada 

sesmaria, isenta de qualquer tributo, e as léguas restantes seriam do Reino205. 

 

A Lei orçamentária n. 317, de 21 de outubro de 1843, que foi 

regulamentada pelo Decreto n. 482, de 14 de novembro de 1846, criou o primeiro 

registro de hipoteca no Brasil, porém, esta lei não resguardava o domínio 

privado, mas sim o crédito, pois a terra seria a base de segurança para os 

credores206. 

 
Descreve Maria Helena Diniz, que os capitães donatários, 

poderiam doar essas terras para quem quisesse cultivá-las sob pena de retornar 

à Coroa207. 

 

Em julho de 1854, foi apresentado pelo Conselheiro Nabuco, um 

projeto de lei hipotecária à Câmara dos Deputados, criando um registro para atos 

                                                 
204 Maria Helena Diniz. Sistemas de Registros de Imóveis. 10ª edição. 2012. Ed. Saraiva Ob. Cit. P. 51 
205Maria Helena Diniz. , Sistemas....Ob. Cit. P. 52.  
206 Maria Helena Diniz apud Lafayette Rodrigues Pereira, Direito das Coisas, cit., 177,p. 49. 
207 Loc. Cit. P. 52 O sistema sesmarial foi suspenso pela Resolução de 17 de julho de 1822. 
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translativos de propriedades imobiliárias, que após dez anos se converteu na Lei 

1.237 de 24 de setembro de 1864, converteu-se na Lei 1.237208. 

 

A lei acima citada foi criada diante da precariedade da lei 

orçamentária de 1843, “onde ao registro da hipoteca faltavam os requisitos da 

publicidade e da especialidade”, foi criado então o Registro Geral, aonde foi 

considerada a transcrição como modo de transferência do domínio “e ordenando 

a escrituração, em seus livros, de todos os direitos reais imobiliários209. 

 

A Lei 1237 de 1864 instituiu a obrigação de transcrição no 

Registro de Imóveis de bem imóvel. Segundo o artigo 8ª da referida legislação 

“(...) A transcrição inter vivos por títulos onerosos ou gratuitos dos bens 

suscetíveis de hipotecas (art. 2º, § 1º), assim com a instituição de ônus reais (art. 

6º) não operam seus efeitos a respeito de terceiros, senão pela transcrição, e 

desde a sua data, e que esta não induziria prova de domínio. Todavia no inciso 

4º do mesmo artigo, o legislador definiu que (...) a transcrição não induz prova do 

domínio, que fica salvo a quem for”. A norma exigia a matrícula da transferência 

de imóveis inter vivos, mas não exigia o registro como prova para o 

adquirente210. 

 

Com efeito, em dito período, não foi incorporado integralmente o 

princípio da publicidade, sendo excluído também do registro as transcrições das 

transmissões por ato mortis causa.211. 

 
A DAS CAPITANIAS HEREDITÁRIAS 

 

Depois da partida de Martim Afonso de Souza para o Brasil, Dom 

João III, em meados de 1530, o território brasileiro foi dividido em capitanias, 

                                                 
208 Loc. Cit. P. 52 
209 Maria Helena Diniz. Sistemas ...Ob. Cit. P. 54.  
210 Maria Helena Diniz. Sistemas... Ob. Cit. P. 54 
211Maria Helena Diniz.  Sistemas ...Ob. Cit. P.55 



103 
 

sendo entregue a direção de cada uma delas a um donatário, que se tornava 

usufrutuário dela, mas não efetivamente o dono. O Capitão era o donatário, e 

exercia direitos de soberania, pois era o verdadeiro tenente do rei.212 

 

A ligação jurídica entre o donatário e o Rei era feita através de 

dois documentos: a) carta floral: que estabelecia os direitos e deveres dos 

donatários com relação à exploração da terra; b) carta de doação: conferia ao 

donatário a posse hereditária da terra.213 

 

Desta forma, os benefícios da terra, bem como a propriedade 

eram reservados ao Rei, e os gastos com a colonização, aos donatários.214 

 

Razão pela qual não teve sucesso às capitanias hereditárias.  

 

A. SESMARIAS 

 

As sesmarias instituídas no Reinado de Fernando I tratava-se de 

um regime jurídico acerca das terras. O deslocamento deste instituto para terras 

brasileiras deu-se em razão da Coroa Portuguesa promover o povoamento e o 

aproveitamento das terras brasileiras215, “inevitável se tornava a transplantação  

 

do instituto das sesmarias, para a terra achada por Cabral, supondo que meio 

legal diverso não havia para povoamento da imensa gleba, ainda inviolada”.216 

 

                                                 
212 Revista de Direito Civil. Imobiliário, Agrário e Empresarial. Repositório de Jurisprudência autorizado 
pelo Supremo Tribunal Federal sob n. 004/85 e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob n. 12 (Portaria n. 
8/90) – Ano 14 Janeiro – Março/1990 – 51. Editora Revista dos Tribunais.  Lei imperial sobre propriedade e 
posse ao advento do Código Civil (Lei 601, de 18.9.1850) Neide Buonaduce Borges. 
213 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779, p. 719-750, set. 2000. P. 23 
214 Loc. Cit. P. 23 
215Revista Economia. Sesmarias e Apossamento de Terras no Brasil Colônia. Nelson Nozoe. Departamento 
de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade , Universidade de São Paulo (FEA- 
USP, São Paulo, Brasil.  
216Lima, Ruy Cirne.Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. 4.ed. Brasília ESAF, 
1988, p. 36 
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Segundo Tabir Dal Poggetto Oliveira Sueyoshi, três fatores 

influenciaram a promulgação da Lei das Sesmarias no Reinado de D. Fernando: 

a peste negra, a guerra e o êxodo rural. Neste contexto, foi promulgada a Lei das 

Sesmarias.217.  

 

Firmava-se entre nós o princípio de somente se conceder 

terras em sesmaria àqueles que alegavam possuir os meios para explorá-las 

e fundar engenhos. 

 

O regime da sesmaria caiu em desuso no reino, pois a 

distribuição de terras não observava o princípio da igualdade entre os seus 

súditos e a falta de demarcação judicial aumentou a quantidade de litígios 

judiciais.218 

 

Um aspecto interessante é o político que após o 

estabelecimento das cortes no Rio de Janeiro, foram fundados dois órgãos – 

Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência e das Ordens - para 

administração das colônias encarregadas para a doação de datas de terra na 

Corte e na Capitania do Rio de Janeiro.219  

 

Para atrair os imigrantes ao Brasil, foi “baixado um alvará” que 

permitiu doação de terras brasileiras aos estrangeiros ali residentes.220 
 

 

O regime das Sesmarias vigorou até a promulgação da lei de 

terras de 1850, conforme a seguir será demonstrado, fazendo referência anterior 

ao período citado, para melhor compreensão do instituto. 221 

 
                                                 
217 Revista Da Faculdade de Direito da USP v.102. p. 695-711. Jan./dez.2007. P. 696 
218 Revista Economia. Sesmarias e Apossamento... P. 6 – 9.  
219 Revista Economia. Sesmarias e Apossamento...  P 9 
220 Loc. Cit. P. 9 
221 Revista Economia. Sesmarias e Apossamento...P. 2. 
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Depois de 1822, as posses passam a abranger fazendas inteiras 

e léguas a fio. Uma tendência para a grande propriedade pois já estava incutida 

na mente do povo, e nos dizeres de Neide Buonaduce – “extinto o regime de 

sesmarias, a posse começa a servir—lhe de veículo, e força – é dizê-lo – 

qualquer regime territorial lhe teria servido para o mesmo fim”.  

 

Nas palavras de Neide Buonaduce, “As compras e vendas 

dessas posses, manifestamente irregulares, não obstante rapidamente se 

multiplicavam. Na situação dos posseiros, paralelamente, se computava seu 

valor venal”.222 

 

Continua a autora supramencionada seu raciocínio aduzindo 

que: “Para solucionar o problema, o governo imperial solicitou à Seção de 

Negócios do Império do Conselho de Estado uma proposta de reforma legislativa 

sobre sesmarias e colonização (junho e julho de 1842). A proposta foi 

apresentada à Secção, discutida nas conferências de setembro e de novembro 

sem que nenhum resultado positivo fosse alcançado. Em 10 de junho de 1943, 

na sessão da Câmara dos Deputados, Rodrigues Torres submeteu ao 

conhecimento do Legislativo o Projeto 94 versando sobre colonização, sesmarias 

e posses, que foi remetido ao Senado. Nesse projeto ele tratava, também, das 

sesmarias e posses que pertenciam ao passado e dispunha também para o 

futuro. Nascia, assim, a semente da qual germinou a Lei de Terras223” 

 

A Lei 601, de 18 de setembro de 1850, editada pelo Governo 

Imperial, chamada Lei das Terras “seguiu em parte as pegadas, do Alvara de 3 

de março de 1770 e proibiu a aquisição de terras devolutas por outros títulos que 

não o de compra; definiu o que são terras devolutas; tratou da revalidação das 

sesmarias e outras concessões do Governo; estabeleceu a legitimação das 

                                                 
222 Revista de Direito Civil. Imobiliário, Agrário.... P. 115.  
223 Loc. Cit. P.115 
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posses mansas e pacíficas; e, finalmente, autorizou o Governo a vender terras 

devolutas em hasta pública ou fora dela, fazendo previamente, medir, dividir, 

demarcar e descrever a porção de terras, que houvesse de ser exposta à 

venda224”. 

 

O artigo 3º da Lei 601 de 1850 estatuiu que:  

 

Art. 3º  São terras devolutas: 

 

§ 1º. – As que não se acharem aplicadas a algum uso público 

nacional, provincial ou municipal. 

 

§2º - As que não se acharem no domínio particular por um 

qualquer título legítimo, nem forem havidas por algumas 

sesmarias e outras concessões do Governo Geral Provincial, não 

incursas em comissos, por falta do cumprimento das condições 

de medição, confirmação e cultura. 

 

§ 3º. As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras 

concessões do Governo, que, apesar de incursas em comisso, 

foram revalidadas por esta lei. 

 

§4º. As que não se acharem ocupadas por posse, que, apesar de 

não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta lei’. 

 

Deste artigo se extrai o conceito de terras devolutas no Brasil. 

Mais:  

“Art. 4º.  Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões 

do Governo geral ou Provincial, que se acharem cultivadas, ou 

com princípio de cultura e morada habitual do respectivo 

                                                 
224 Revista de Direito Civil. Imobiliário, Agrário.... P. 115  
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sesmeiro ou concessionário, ou de quem os represente, embora 

não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com 

que foram concedidas. 

 

O artigo 4º dispunha também sobre a revalidação das sesmarias 

ou outras concessões do Governo geral ou Provincial.  

 

Neide Buonaduce nos explica que: “diante da necessidade de 

povoar nosso território é que foram concedidas sesmarias que deviam atender os 

seguintes requisitos: medição, confirmação e cultura, os quais geralmente não 

eram cumpridos. “Infere-se daí que poderia obter a revalidação da sesmaria 

aquele que mantivesse agregados, parceiros ou simples empregados morando 

na terra225” 

 

Neste diapasão, dispôs o artigo 5º:  

 

Art. 5º . Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas 

adquiridas por ocupação primária, ou havida do primeiro, 

ocupante, que se acharem cultivadas, ou com princípio de cultura 

e morada habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente, guardadas as regras seguintes:  

 

§ 1º. Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, 

compreenderá, além do terreno aproveitado ou do necessário 

para pastagem dos animais que tiver o posseiro, outro tanto mais 

de terreno devoluto que houver contíguo, contanto que em 

nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma 

sesmaria para a cultura ou criação igual às últimas concedidas 

na mesma comarca ou na mais vizinha.  

 

                                                 
225 Revista de Direito Civil. Imobiliário, Agrário.... P.121 
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§ 2º. As posses em circunstâncias de serem legitimadas, que se 

acharem em sesmarias ou outras concessões do governo, não 

incursas em comisso ou revalidadas por esta lei, só darão direito 

à indenização pelas benfeitorias. Excetua-se desta regra o caso 

de verificar-se a favor da posse qualquer das seguintes 

hipóteses: 1ª – o ter sido declarada por sentença passado em 

julgado entre sesmeiros ou concessionários e os posseiros; 2ª – 

ter sido estabelecida antes da medição da sesmaria, ou 

concessão, e não perturbada por cinco anos; 3ª – ter sido 

estabelecida depois da dita medição e não perturbada por dez 

anos.  

 

§ 3º - Dada a exceção do parágrafo antecedente, os posseiros 

gozarão do favor que lhes assegura o § 1º., competindo ao 

respectivo sesmeiro ou concessionário ficar com o terreno que 

sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou considerar-se 

também posseiro para entrar em rateio igual com eles.  

 

§ 4º. – Os campos de uso comum dos moradores de uma ou até 

mais freguesias, municípios ou comarcas serão conservados em 

toda a extensão de suas divisas, e continuarão a prestar o 

mesmo uso, conforme a prática atual, enquanto por lei não se 

dispuser o contrário. 

 

 

Recorda a autora em comento, que esta é “a primeira lei positiva 

a incluir o elemento morada habitual como caracterizador da posse agrária. E 

isto se dá porque tal elemento foi um resultado da posse praticada pelo pequeno 

lavrador ao longo, e mesmo antes, do chamado regime de posse além da ideia 

ser motivada por razões de política de interiorizar o Brasil226”. 

                                                 
226 Revista de Direito Civil. Imobiliário, Agrário.... P. 122 
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Partindo desta visão, as sesmarias foram concedidas, para o 

cultivo do solo.  

 

Ademais, o posseiro não perdia o direito sobre o terreno. Ele 

simplesmente, não poderia aliená-lo, hipotecá-lo por qualquer modo.227  

 

Art. 13 . O mesmo Governo fará organizar por freguesias o 

registro das terras possuídas, sobre as declarações feitas pelos 

respectivos possuidores, impondo multas e penas aqueles que 

deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou 

as fizerem inexatas. 

 

Este artigo citou o registro paroquial ou do vigário, 

regulamentado pelos arts. 91 a 107 do Dec. 1318 de 1854.  

 

Extrai – se também do artigo 14 que o governo era autorizado a 

vender as terras devolutas quando julgasse mais conveniente na forma legal, 

através de hasta pública.228 

 

Verifica-se que com a criação da Lei da Terra em 1850, 

originaram-se os registradores imobiliários, responsáveis pelos registros de atos 

e vontades das partes interessadas.229 

 

B-DAS ORDENAÇÕES FILIPINAS 

 

Segundo Orlando Gomes, a história do Direito Civil no Brasil, 

“singulariza-se pela ininterrupta vigência, por mais de três séculos, das 

                                                 
227 Revista de Direito Civil. Imobiliário, Agrário.... P. 124 
228 Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica, ou fóra della, como e 
quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, dividir, demarcar e descrever a porção das 
mesmas terras que houver de ser exposta á venda, guardadas as regras seguintes: (...) 
229 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779, p. 719-750, set. 2000. P. 25 
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Ordenações Filipinas”. Desta forma, o Brasil passou diretamente do regime 

jurídico das Ordenações Filipinas ao Código Civil de 1916230. 

 

Sob o domínio espanhol, as ordenações filipinas foram 

publicadas em 1603 e confirmadas em 29 de janeiro de 1643, sendo uma lei 

progressista231. 

 

Em 18 de agosto de 1769, para preencher as lacunas da lei, foi 

publicada a Lei da Boa Razão, isto porque as Ordenações eram uma contenda 

de lacunas. Nas palavras de Orlando Gomes, este é o motivo pelo qual, em 

virtude da abundância de omissões foi o segredo de sua longevidade no Brasil e 

em Portugal. Sem embargo continuaram a viger após a proclamação do Brasil, 

em 1822232. 

 

Critica Orlando Gomes o Código Civil de 1916, pois é 

inconcebível que o Código Civil não trouxe qualquer disposição sobre os 

acidentes do trabalho, afirmando que o atraso na elaboração do Código está 

comprovado pelos interesses de classes dominantes, travando “o impulso das 

elites por uma legislação progressista233”. 

 

Observa o autor em comento que: “Em conseqüência, passado 

dois anos de vigência do Código, proclamavam-se solenemente, no Tratado de 

Versalhes, direito dos trabalhadores que viriam a alterar, radicalmente, entre os 

povos cultos, a disciplina das relações jurídicas entre patrões e trabalhadores. 

Embora a alteração só tenha sido iniciada, entre nós, depois de 1930, ainda 

assim o individualismo no Código Civil, no particular, mostra que a elite cultural 
                                                 
230. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. Martins Fontes. São Paulo. 2006. 
231Orlando Gomes. Raízes Históricas e Sociológicas... P. 4. Nota de rodapé “As Ordenações Filipinas foram 
elaboradas em cumprimento ao Alvará de 5 de junho de 1595 pelo qual Felipe II da Espanha, mandou rever, 
reformar e codificar toda a legislação portuguesa. Foram seus autores Pedro Barbosa, Paulo Afonso, 
Damião de Aguiar e Jorge de Cabedo, sendo este o principal compilador, segundo Cândido Mendes. O 
método e a sistematização da matéria é das Ordenações Manuelinas. Representam, porém, uma reação 
contra o direito canônico, na opinião do mesmo Cândido Mendes apoiado por Martins Junior”.  
232 Orlando Gomes. Raízes Históricas ...P.6 
233 Gomes. Orlando. Raízes Históricas...P. 44 
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do país, ofuscada como estava por interesses conservadores, dos quais não 

soube se libertar, não teve, no particular, a necessária visão histórica, tratando 

as relações de produção com espírito estreito 234”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Loc. Cit. P. 44 
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CAPÍTULO V. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO REGISTRÁR IO 

 

Os tabeliães têm sua origem na sociedade romana, e eram 

encarregados de formular as escrituras e outras atividades em caráter privado 

até serem oficializados pelos imperadores Arcádio e Honório235. 

 

Na Roma antiga, os cargos cartorários eram divididos da 

seguinte forma: a) o tabulariuns,que era o servidor público responsável pela 

escrita e contabilidade nas administrações provinciais e municipais, além de 

guardar os arquivos comunais, os quais serviam na concretização de atos 

jurídicos, dando-lhes autenticidade; b) o notarius, de nota, encarregado dos 

registros por escrito de todos os atos de um processo, com a meta de levá-lo a 

julgamento, possibilitando conhecimento aos interessados nas resoluções ou 

decisões tomadas236. 

 

Após ser firmado o tratado de Tordesilhas em 1494 (Espanha) foi 

publicado e registrado o acordo político entre Portugal e Espanha sobre as novas 

terras que viessem a descobrir237. 

 

Neste passo, um pouco mais tarde, Pedro Álvares Cabral, vem 

ao Brasil, tomar posse em nome do Rei Lusitano, e traz consigo Pero Vaz de 

Caminha, o escrivão, responsável pelos registros diariamente de tudo que 

acontecia dentro ou fora das caravelas. Este documento escrito por Pedro Vaz 

de Caminha é tido como a Certidão de Nascimento do Brasil238. 

 

Outro aspecto importante era a figura dos bandeirantes. Quando 

eles saíam para caçar índios e escravizar, e para procurar minérios, nas  

 

                                                 
235 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779, p. 719-750, set. 2000. P. 23 
236 Loc. Cit. P. 23 
237 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89. N. 79.... P.23 
238 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779... P. 23 
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comunidades em que vivam era convocado o tabelião, para descrever todos os 

bens e posses dos bandeirantes, pois se não retornassem, o ato já estava 

lavrado oficialmente239. 

 
 

O Registro Público é a instituição, repartição, ou cartório, onde se 

realiza a inscrição ou a transcrição de atos, fatos títulos e documentos para 

prevalecer contra terceiros, dando publicidade ao ato, em busca da segurança 

eficácia dos atos jurídicos, justiça e resguardo das pessoas240. 

 

Encontramos diferentes tipos de Registros Públicos, a saber,241:  
 

a) “Registro civil das pessoas naturais: proporciona prova legítima do estado 

das pessoas; 

b) Registro civil das pessoas jurídicas: inscreve os contratos, atos 

constitutivos, estatutos ou compromissos das pessoas jurídicas de direito 

privado, oferecendo à entidade inscrita existência diversa da de seus 

componentes; 

c) Registro de título e documentos: transcrição de instrumentos particulares 

para provar as obrigações convencionais, independente de valor ou de 

cessão de crédito com valor contra terceiros. O registro de título e 

documentos possibilita ainda a transcrição de qualquer outro documento 

com a função de conservação; 

d) Registro de imóveis: refere-se aos registros e atos realizados pelo oficial, 

diante do qual comprova a situação jurídica do imóvel: titularidade e 

direitos reais gravados; 

e) Registro da propriedade literária, científica e artística: o objetivo desse tipo 

de registro é assegurar o direito do titular da obra. É realizado na 

Biblioteca Nacional, no Instituto Nacional de Música ou na Escola de Belas  

 

                                                 
239 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779... P.24 
240  Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779... P.27 
241 Revista dos tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779.... P.28 
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Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de acordo com 

a obra produzida”.  

 
 

No que tange a responsabilidade, o Código Civil, o artigo 159 do 

Código Civil 1916 prescrevia que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência, ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano”. 

 

Mais. Previa o artigo art. 1.518 do Código Civil de 1916 que: “Os 

bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos 

à reparação do dano causado; e, se tiver mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único . “São 

solidariamente responsáveis com os autores, os cúmplices e as pessoas 

designadas no art. 1.521”. 

 

E, de acordo com artigo 37 § 6º da Constituição Federal de 1988, 

a responsabilidade patrimonial é da União, dos Estados e do Município: 

 

 

Art. 37 . A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo ou culpa. 
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De acordo com o entendimento da Egrégia Corregedoria Geral 

do Estado de São Paulo, a responsabilidade dos oficiais de registro é 

assemelhada à objetiva, ou seja, independe de culpa, assim como dispõe o 

artigo 22 da Lei 8.935/94, eis que praticado o ato lesivo, verificado o nexo causal 

com a conduta do serventuário ou de seu preposto, será o oficial ou tabelião 

responsabilizado civil e administrativamente, assegurado o direito de regresso 

contra os prepostos, no caso de dolo ou culpa. 242 

 

No que tange a responsabilidade criminal, tanto o oficial ou 

tabelião (agentes delegados) como seus prepostos (particulares), são 

equiparados a funcionários públicos, inteligência do artigo 327 do Código 

Penal243” 

 

O artigo 236 da Constituição Federal de 1988 dispõe que: “os 

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação 

do Poder Público”.  

 

O artigo 3º da Lei 8.935/94 define que: “Notário, ou tabelião, e 

oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé 

pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro”.  

 

As atividades de registro são públicas, contudo, são exercidas 

em caráter privado por particulares investidos na função pública por delegação, 

pelas normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e pelo 

regime previdenciário (INSS) 244”. 

 

 

                                                 
242 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; TIMM, Luciano Benetti e PAIVA, João Pedro Lamana (coord.) – Novo 
Direito Imobiliário e Registral – 2ª edição – São Paulo: Quartier Latin, 2010. P. 226  - 227 
243 Loc. Cit. P. 227 
244 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Direito Imobiliário...P. 225 
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Tutikian conceitua como sendo o ato de delegar, ou seja, de 

“atribuir atividade própria da administração a um ente privado ou público; conclui-

se pela análise dos referidos textos que as atividades notariais e de registro são  

públicas por excelência, sendo exercidas, contudo, em caráter privado por 

particulares investidos na função pública por delegação245”. 

 

E mais, de acordo como artigo 15 da Lei 8.935/94, a delegação 

do Poder Público, é feita através de concurso de provas e títulos, realizado pelo 

Poder Judiciário, que exerce função atípica, ou seja, de caráter administrativo, há 

presença do Ministério Público, um notário, um registrador e da Ordem dos 

Advogados do Brasil, e nenhuma delegação poderá ficar vaga, por mais de seis 

meses246” 

 

A. DOS REGISTROS PAROQUIAIS 
 

 

Pertencia à nação portuguesa, por direito de conquista, toda a 

propriedade territorial brasileira. 

 

O reino de Portugal, com o descobrimento do Brasil, adquiriu 

pela descoberta a posse de terras brasileiras, que concentrava no senhor feudal 

o poder sobre as terras. Daí surge, portanto, no direito brasileiro, o primeiro título 

de posse, como forma de aquisição originária de aquisição, o que mais tarde 

possibilitou ao reino dividir a colônia em capitanias, dando início ao domínio 

privados das terras brasileiras247” 

 

No segundo império foi promulgada a Lei n. 601 de 1850, o que 

posteriormente foi regulamentada pelo Decreto n. 1318 de 1854, determinando a  

                                                 
245 Loc. Cit. 225 
246 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Direito Imobiliário...P. 225 
247 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000. P. 59. 
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legalização das aquisições de terras pela posse, lavradas nas paróquias 

católicas. Aqui nasce o título paroquial248” 

 

Segundo Mario Antonio Silveira, a regulamentação acima citada, 

foi o início do serviço de registro no Brasil, regularizando o domínio privado das 

áreas de terras, pois segundo o autor “ao outorgar a competência do registro 

paroquial à paróquia católica do local das terras, definiu um dos princípios 

basilares do registro moderno, o da territorialidade, que impõe a efetivação do 

registro no local da situação do imóvel.249 

 

 

Com a instituição do regime paroquial instituído pela Lei n. 601 

de 18.09.1850, cuja aplicação veio posteriormente regulamentada pelo Decreto 

1.318, de 30.01.1854, objetivou a verificação das terras ocupadas. O registro 

paroquial decorria da presunção da posse, efetivado com a declaração do 

possuidor.  

 

Mario Antonio Silveira diz que de acordo com o capítulo IX, nos 

termos do artigo 91, o registro se tornou obrigatório quando em posse dos 

particulares, o que por sua vez, o artigo 107, determinava que, somente após o 

prazo estabelecido para registro, os arquivos permaneceriam nas paróquias, 

sendo remetidos os livros ao Delegado Diretor Geral das Terras Públicas de 

cada província, para que assim pudesse ser elaborado o registro geral das 

terras250” 

 

A doutora Maria Adenir Peraro, do Departamento de História da 

Universidade Federal de Mato Grosso, apresentou na Universidade Federal do  

                                                 
248 Silveira, Mario Antonio. Registro de Imóveis: função social e responsabilidades/ Mario Antonio Silveira. 
– São Paulo: RCS Editora, 2007. P. 16. 
249 Loc. Cit. P. 16. 
250 Silveira, Mario Antonio. Registro de Imóveis...P. 16. 
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Paraná, em 1997, a tese de Doutorado intitulada: Farda, Saias e Batina: a 

ilegitimidade na Paróquia Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 1853-90.251” 

 

No capítulo II.1. da tese citada, dita autora, trata do tema da 

ilegitimidade e os registros paroquiais com base nos livros de registros de 

batizados encontrados no arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá252” 

 

Citada autora, chama a atenção para a ausência dos livros de 

batismos da diocese de Mato Grosso, referentes aos anos de 1850 a 1853, 

sendo justificada que a documentação eclesiástica foi perdida em virtude das 

condições deficientes de conservação pelas autoridades laicas e eclesiásticas253. 

 

Nos livros paroquiais eram encontrados a folha de rosto, os 

termos de aberturas das atas, com indicativo dos nomes do vigário geral e da 

cura da paróquia da Sé254. 

 

Descreve Maria Adenir Peraro referente aos anos de 1853 a 

1857 uma curiosidade sobre os registros da população indígena e escrava, que: 

“escrevia o provisor vigário geral do Bispado, Joaquim Teixeira Coelho, que o 

referido livro tinha como finalidade o lançamento dos assentos dos 

baptisamentos das pessoas livres da freguesia do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 

No entanto, verificou-se não ter havido nas atas separação da população livre e 

escrava, assim como da população indígena. Uma única exceção refere-se ao 

Livro n° 12, que apresenta uma singularidade: Há de servir este livro para os 

assentos de ingênuos livres de mulheres escravas na forma da lei de 28 de 

setembro de 1871 vai para isso enumerado e por mim rubricado com a minha 

rubrica que diz = Mendes - leva no fim termo de abertura em que eu assigno.  

 

                                                 
251 Consulta disponível em: http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/27162?locale-attribute=en 
252 PERARO, Maria Adenir. Farda, saias e batina: a ilegitimidade na Paróquia Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá. 1853-90. [s.l.]: UFPr, 1997. 333p. (Tese de doutorado).  
253 Maria Adenir Peraro.Farda, saias e batina...P...107. 
254Maria Adenir Peraro. Farda, saias e batina: P...109 
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Cuiabá 4 de dezembro de 1879, Cônego Manoel Pereira Mendes. Provedor 

Vigário Geral do Bispado. Esse livro apresenta apenas 14 folhas utilizadas, sem 

que fosse dado um termo de encerramento255”. 

 

Os filhos legítimos com pai escravo e sem saber se a mãe era 

livre, forra ou escrava, eram registrados da seguinte forma: “Aos vinte dias do 

mês de julho de mil oitocentos e sessenta e seis na Matriz do Senhor Bom Jesus 

de Cuiabá, o Cura José Jacinto da Costa e Silva batizou solenemente a João, 

nascido aos vinte dias de junho do ano de N. S. J. Ch. De mil oitocentos e 

sessenta e seis. Filho legítimo de Antonio (escravo)  e Augusta Corrêa do 

Espírito Santo. Foram seus padrinhos o Snr. Leopoldino Gonçalves daSilva e 

Francisca Alves de Abreu. E para constar lavrou-se este assento, assignado de 

meu punho. O Vigário Cura João Leocádio da Roch256”. 

 

As mães escravas eram apresentadas com o nome de seus 

proprietários.257E mais: “Os proprietários das mães declaravam ter recebido 

determinada quantia pelo preço da liberdade da criança, ou, então, que o faziam 

por livre e espontânea vontade e/ou ainda pelo amor de Deus. A liberdade de 

determinadas crianças, registradas a partir de então como filhos (as) naturais e 

forras, ao longo da década de 1850, vinha coincidir com a abolição do tráfico 

negreiro para o Brasil e com a fase em que os preços dos escravos atingiam 

índices elevados no mercado nacional258”. 

 

Também havia ausência de informação referente aos anos de 

1860, 1863, 1866 a respeito à idade e a data de nascimento das crianças (dia, 

mês e ano). Segundo Maria Adenir Peraro, isso significava que os pais não 

guardavam a data de nascimento da criança. Outro exemplo: “Por exemplo,   

                                                 
255 Maria Adenir Peraro.Farda, saias e batina: P...110 
256Maria Adenir Peraro. Farda, saias e batina..P. 113 
257 Maria Adenir Peraro. Farda, saias e batina...P. 115 
258 Maria Adenir Peraro. Farda, saias e batina...Nota de Rodapé. Ob. Cit P. 115.  
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todas as crianças nascidas entre os anos de 1861 e 1862 foram registradas sem 

o dia e o mês de nascimento259”. 

 

Outro ponto importante, é que a Igreja era uma instituição 

submetida ao Estado, permanecendo desta forma na Monarquia até a 

Constituição Brasileira de 1891.  

 

B. DOS PRINCÍPIOS REGISTRAIS 

 

Como aduz Alvaro Mello Filho: “a arte de ensinar Direito consiste, 

sobretudo, em discriminar e ordenar idéias, de maneira a transmitir princípios 

essenciais relacionados à matéria. No ensino jurídico, mais do que em outro 

qualquer, é fundamental compreender os princípios porque o número de 

aplicações e de pormenores é infinito260”. 

 

Como observa o artigo 214 da Lei de Registros Públicos: “As 

nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no 

independente de ação direta”. Assim, uma vez constatada a violação do princípio 

registrário, poderá o ato maculado com vício ser cancelado administrativamente 

pelo Juiz corregedor, independentemente de ajuizamento de ação 

contenciosa261”. 

 

Reputando-se útil, elaborou-se uma lista decorrente daí o 

seguinte elenco: a) princípio da unitariedade matricial; b) princípio da publicidade, 

c) princípio da fé pública, d) princípio da prioridade, d) princípio da especialidade, 

e) princípio da continuidade f) princípio da disponibilidade, g) princípio da 

legalidade, h) outros princípios.  

                                                 
259  Maria Adenir Peraro. Farda, saias e batina...P. 110.  
260 Disponível em < https://arisp.files.wordpress.com/2008/06/008-melo-principios.pdf>.  
261 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; TIMM, Luciano Benetti e PAIVA, João Pedro Lamana (coord.) – Novo 
Direito Imobiliário e Registral – 2ª edição – São Paulo: Quartier Latin, 2010. P. 235 
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b.1. Princípío da Unitariedade Matricial  

 

Consoante interpretação do artigo 176, § 1º. Inciso I da Lei 

6.015/73, a matrícula não poderá conter mais de um imóvel em sua descrição.  

 

Tutikian esclarece que “a expressão contida no artigo 176 da Lei 

6.015/73, significa unidade territorial, com continuidade de área, contornos 

definidos e individualizada de outras glebas262”. 

 

b.2. Princípio da Publicidade 

 

Segundo este princípio, todo ato registrário terá eficácia erga 

omnes. A publicidade dos atos é garantida pela Lei 6.015/73, como também por 

norma constitucional (artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988), 

devendo ser fornecida certidão a quem quer a solicite.  

 

b.3. Princípio da Fé Pública 

 
O princípio da fé pública é a presunção da veracidade que têm 

os atos praticados por funcionário público, no exercício de suas respectivas 

funções263”. 

 

Observe-se que se o registro não exprimir a verdade, poderá o 

prejudicado proceder sua retificação (artigos 860 do Código Civil, e 212 e 213 da 

Lei 6.015/73)264”. 

 

 

 

                                                 
262 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Novo Direito Imobiliário e Registral... P. 236 
263TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Novo Direito Imobiliário e Registral....P. 240 
264 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Novo Direito Imobiliário e Registral ...P. 241 
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b.4.Princípio da Prioridade  

 

A respeito do princípio da prioridade, diz TUTIKIAN que: “os 

títulos apresentados para registros são recepcionados e recebem uma 

numeração cronológica após lançados no livro de protocolo; esse ato é 

denominado prenotação ou protocolização. O oficial registrador tem trinta dias 

para efetuar o registro do título, sendo que em caso de desqualificação, deverá 

devolvê-lo à parte em quinze dias, para que esta possa satisfazer as exigências. 

Nesse período (30 dias), o título apresentado recebe uma prioridade com relação 

a qualquer outro título envolvendo o mesmo imóvel, de sorte que somente 

perderá esse direito no caso da não satisfação das exigências e conseqüente 

término do prazo265”. 

 

b.5.Princípio da Especialidade  

 

O requisito da especialidade do imóvel significa que ele deve ser 

sempre identificado e caracterizado, a fim de evitar equívocos que possam 

confundir a propriedade. O título que não identifica o imóvel, com suas 

confrontações e características não pode ser registrado266. 

 

b.6.Princípio da Continuidade 

 

Os artigos 195 e 237, da Lei 6.015/73, tratam do princípio da 

continuidade, e assim dispõem: 

 

Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em 

nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o 

registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para 

manter a continuidade do registro”.  

                                                 
265 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Novo Direito Imobiliário e Registral ...P. 238-239 
266  TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Novo Direito Imobiliário e Registral... P. 466. 
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Art. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará 

registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de 

que se preserve a continuidade do registro.  

 

b.7.Princípio da Disponibilidade  

 

A clássica definição sobre o princípio da disponibilidade, utilizada 

em citações, decisões, acórdãos e pareceres que: “ninguém pode transmitir o 

que não possui” – nemo dat quod sine non habet – nemo plus jus transfere. 

 

b.8.Princípio da Legalidade  

 

Entende-se que para aplicação dos princípios, deve ser 

observado o rol taxativo do artigo 167, “salientando-se que a legalidade e a 

observância dos demais princípios devem ser exigidos nos títulos judiciais, sendo 

limite, a atividade jurisdicional, não devendo o oficial registrador discutir, por 

exemplo, pretensa inobservância do processo legal267”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
267 TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; Novo Direito Imobiliário e Registral..P. 242 
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CAPÍTULO VI. A EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE À LUZ DO CÓD IGO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

A ideia de codificar o direito veio de Portugal, no espaço de cem 

anos, oferecendo ao mundo três códigos: Ordenações Afonsinas, Manuelinas e 

Filipinas268. 

 

Quando promulgada a Constituição Imperial de 1824, o artigo 

179, nº. 18 estabelecia que se organizasse um Código Civil e um Criminal, que 

atendessem às necessidades brasileiras.269 Mais que isso, a propriedade privada 

ali representada, aboliu o direito de propriedade de Portugal sobre o território 

brasileiro.  

 

A Constituição Imperial de 25 de março de 1824 ressalvava uma 

única hipótese de intervenção no domínio do proprietário, que era a expropriação 

por necessidade pública ou utilidade social. Assim dispunha o artigo 179, nº. 22: 

 

Art. 179 . A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 

individual e a propriedade é garantida pela Constituição do 

Império, pela maneira seguinte:  

 

(...) 

 

XXII. É garantido o direito de propriedade em toda a sua 

plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e 

emprego da propriedade do cidadão será ele previamente 

indenizado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá  

                                                 
268 Pereira Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro, Forense, 1987. P. 60 
269 Loc. Cit. P. 60 
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lugar esta única exceção e dará as regras para se determinar a 

indenização.  

 

Caio Mário da Silva Pereira, diz que, em 1855 o Governo 

Imperial deliberou a codificação do direito civil, em virtude do nosso direito pátrio 

se encontrar em leis esparsas e sem ordem. Dito autor, relembra que Augusto 

Teixeira de Freitas, em 1858 entregou a obra Consolidação das Leis Civis, sendo 

o primeiro grande monumento nacional270”. 

 

Quando concluída a consolidação, Teixeira de Freitas iniciou a 

elaborar o projeto do Código Civil, em 1865, divulgando uma parte do esboço, 

com quase 5.000 artigos, sendo alvo de muita crítica, não tendo Freitas 

terminado o esboço271”. 

 

Assim, a ideia da codificação foi confiada a Nabuco de Araújo, 

que escreveu 182 artigos, porém foi surpreendido com a morte. Em 1881, 

Joaquim Felício dos Santos, apresentou um projeto, com comissão integrada por 

Lafayette, Ribas, Justino de Andrade, Ferreira Viana e Coelho Rodrigues; perde 

a Comissão dois dos seus membros Justino e Ribas, dela se afastando 

Lafayette, mais uma tentativa frustrada272”. 

 

Em 1889, o ministro da Justiça, o Cons. Cândido de Oliveira, 

retoma o propósito de elaboração do Código, alcançada logo pela proclamação 

da República. Em 1890, Campo Sales, entrega o encargo à Coelho Rodrigues, 

que também tem o seu projeto rejeitado pelo Senado273”. 

 

 

 

                                                 
270 PEREIRA.Cario Mario da Silva. Instituições...P.61 
271 PEREIRA. Caio Mario da Silva. Instituições...P. 61 
272 PEREIRA. Caio Mario da Silva. Instituições...P 61 
273 Loc. Cit. P. 61 
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O então Presidente da República da época, Campos Sales, 

escolhe Clóvis Beviláqua, que inicia os seus trabalhos em janeiro de 1899, 

entregando o trabalho em novembro do mesmo ano, após inúmeras críticas e 

emendas, o projeto é enviado à Câmara dos Deputados, que constitui a 

“Comissão dos vinte e um”. Em 1902, é enviado o projeto ao Senado, e Rui 

Barbosa é o relator, porém o projeto do Código não teve no Senado o 

andamento que merecia o que levou João Luís Alves, a sua aprovação 

provisória274”. 

 

Em 1º de janeiro de 1916, concluí-se o trabalho. E somente em 

01 de janeiro de 2017, a exemplo da Alemanha, pois o BGB foi aprovado em 

1896, mas entrou em vigor em 1900275”. 

 

O Código Civil de 1916 entrou em vigor sob a égide da 

Constituição de 1891. A Carta Constitucional assegurou a inviolabilidade de 

alguns direitos fundamentais, abolindo a pena de morte e mantendo o direito de 

propriedade. Todavia, assinalou exceções por meio da desapropriação por 

necessidade ou utilidade social, mas sempre com indenização, conforme o artigo 

72 § 17: 

 

A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 

no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, 

à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes:  

 

(...) 

 

§ 17. O direito de propriedade mantém-se em toda a plenitude, 

salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública,  

                                                 
274 Pereira Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro, Forense, 1987. P.62 
275 Pereira Caio Mario da Silva. Instituições... P. 63 
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mediante indenização prévia. As minas pertencem aos 

proprietários do solo, salvas as limitações que forem 

estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de 

indústria  

 

Nesta esteira, o Código Civil de 1916, emendado em 1926, 

acrescentou ao parágrafo 17 as linhas “a” e “b”, assim redigido: 

 

§17. O direito de propriedade mantém-se em toda a sua 

plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, mediante indenização prévia: 

 

a)As minas pertencem ao proprietário do solo, salvo as 

limitações estabelecidas por lei, a bem da exploração das 

mesmas; 

 

b)As minas e jazidas minerais necessárias à segurança e defesa 

nacionais e as terras onde existirem, não podem ser transferidas 

a estrangeiros.  

 

Orlando Gomes, diz que o Código Civil foi elaborado por homens 

de classe média, preocupados com o regime capitalista de produção. No entanto, 

“este propósito, encontrava-se obstáculos na estrutura agrária do país e não 

recebia estímulo de uma organização industrial que se somasse o ímpeto 

libertário da burguesia mercantil276”. 

 

 

 

                                                 
276 Gomes. Orlando. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. Martins Fontes. São 
Paulo. 2006. P. 30 
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A. CONCEITO DE PROPRIEDADE NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

No Código Civil de 1916, o Direito das Coisas era regulado no 

Livro II, de sua Parte Especial, sendo o título desse Livro o tema em apreço. 

Sendo a posse da mesma forma, tratada neste capítulo.  

 

Os direitos reais eram regulados no artigo 674 do Código Civil, 

enumerados de forma taxativa, não podendo ficar a mercê do arbítrio individual, 

porém o elenco previsto no artigo 674 daquele, pode ser ampliado pelo próprio 

legislador, quando lhe parecer conveniente admitir outro direito real.277 O que já 

ocorreu, quando o legislador incluiu entre os direitos reais aquele resultante do 

compromisso de venda e compra, inscrito no Registro Imobiliário e sem cláusula 

de arrependimento, através do Decreto – lei nº. 58 de 10 de dezembro de 1937, 

com as modificações trazidas pela Lei nº. 649, de 11 de março de 1949, e 

posteriormente pela Lei nº. 6014 de 27 de dezembro de 1973278. 

 

O conceito de propriedade vinha disposto no artigo 524 do 

Código Civil de 1916, nestes termos: “Art. 524 . A lei assegura ao proprietário o  

                                                 
277 Rodrigues, Silvio, 1917 – Direito Civil/Silvio Rodrigues – São Paulo: Saraiva 1988-1989. P. 11.  
278O Decreto-lei nº. 271, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade 
do loteador, concessão de uso do espaço aéreo e dá outras providências, atribuiu, à concessão de uso de 
terrenos públicos ou particulares,  qualidade de direito real, a esse respeito transcreve Silvio Rodrigues, em 
sua obra – Direito Civil/Silvio Rodrigues – São Paulo: Saraiva 1988-1989, P. 11, escrevendo o artigo 7º e  
§§, daquele diploma, in verbis:  
Art. 7º. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por 
tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo de terra ou outra utilização de interesse social. 
§1º A concessão de uso poderá ser contratada por instrumento público ou particular, ou por simples termo 
administrativo, e será inscrita e cancelada em livro especial. 
§ 2 º. Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para fins 
estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham 
a incidir sobre o imóvel e suas rendas.  
§ 3º. Resolve-se a concessão antes de seu termo desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa 
da estabelecida no contrato ou termo ou descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso as 
benfeitorias de qualquer natureza. 
§ 4º. A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos, ou por 
sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a 
transferência.  
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direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem 

injustamente os possua”. 

 

Distinguia o Código Civil de 1916 o domínio da propriedade, 

sendo o primeiro “todo direito subjetivo que representa um vínculo jurídico279”, 

sendo este vínculo jurídico determinado por lei.  

 

Nas palavras de Arruda Alvim, a expressão contida no artigo 524 

do Código Civil de 1916, altera pouca a redação do artigo 1.228, caput do Código 

Civil de 2002, quando estabelece que: 

 

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa,...”, ressaltam nítidas as faculdades ensejadas ao 

proprietário, ao que, sucessivamente, quando está prescrito ter o 

proprietário “o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha, evidencia-se o seu direito à 

ação reivindicatória, e, bem assim, o seu direito às ações 

possessórias, pois, tanto aquela quanto estas, estão 

compreendidas na expressão reaver (ainda que nesta última 

hipótese não se valerá da condição de proprietário, senão que da 

de possuidor.280.  

 

Nesta esteira, ressalta o ilustre autor que, diferentemente do que 

constava no Código Civil de 1916, o detentor pode ser também sujeito passivo 

de tais ações281, ou seja, aquele que possuir ou deter à coisa, será responsável 

para responder o processo. 

 

                                                 
279 Ibidem P. 76 
280 Alvim, Arruda, 1936 – Comentários ao Código civil brasileiro, volume IX, tomo I: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil/ Arruda Alvim; Coordenadores: Arruda Alvim, Thereza Alvim e 
Alexandre Laizo Clápis – Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 256. 
281 Loc. Cit. P. 256.  



130 
 

O Código Civil de 1916 dispunha sobre os modos de aquisição 

da propriedade, não conhecendo a lei outros que não aqueles ali enumerados.  

Dispunha o texto legal que:  

 

Art. 530.  Adquire-se a propriedade imóvel: 

I – Pela transcrição do título de transferência no registro do 

imóvel; 

II – Pela acessão; 

III – Pelo usucapião; 

IV – Pelo direito hereditário.  

 

O procedimento adequado para transferência da propriedade é a 

transcrição no Registro de Imóveis, correspondente à tradição solene, na 

circunscrição que se encontram, sendo levado a efeito na folha de matrícula do 

imóvel, conforme já vinha previsto no artigo 859 do Código Civil revogado282. 

 

Por força do artigo 59 do Código Civil de 1916, salvo disposição 

em contrário, a coisa acessória segue a principal. Sob esta perspectiva, 

encontramos os frutos, as benfeitorias, produtos e acessões283. 

 

Acessão se dá quando uma coisa se une ou se incorpora a outra, 

aumentando-lhe o volume, o valor daquela. Silvio Rodrigues cita como exemplo, 

o saneamento de uma área, pela eliminação de seus charcos e várzeas, eis que 

tais benfeitorias não aumentam o volume da coisa, mas sim o seu valor. 

Podendo advir de causas naturais, como por exemplo, o abandono do álveo pelo 

rio que muda o seu curso, ou igualmente em decorrência de atos humanos, tal é 

a hipótese da construção284. 

 

                                                 
282 Art. 859. Presume-se pertencer o direito real à pessoa, em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu.  
283 Regra inversa se aplica as pertenças que só seguirão a sorte do principal por expressa disposição ou 
acordo das partes. Consulta realizada em 16/10/2014. Disponível em: 
http://www.professorsimao.com.br/artigos_simao_o_acessorio.htm 
284Silvio Rodrigues, 1917 – Direito Civil... P. 95 
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O Código Civil de 1916 tratou da acessão encarando as suas 

cinco diferentes espécies: avulsão, aluvião, acessão por formação de ilhas, por 

abandono do álveo e pela construção de obras, ou plantações.  

 

Com relação à acessão por formação das ilhas, fez o legislador 

tal distinção, pois os rios públicos navegáveis pertencem à pessoa de direito 

público e determinando os rios não navegáveis, pertencentes aos ribeirinhos 

fronteiros (Código Civil, art. 537), da seguinte forma:  

 

Art. 537.  As ilhas situadas nos rios não navegáveis pertencem 

aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras 

seguintes: 

 

I – As que se formarem no meio do rio, consideram-se 

acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de 

ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha 

que dividir o álveo em duas partes iguais. 

 

II- As que se formarem entre essa linha e uma das margens 

consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros 

desse mesmo lado. 

 

III – As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço 

do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos a 

custa dos quais se constituíram.  

 

Quanto ao conceito de aluvião, este vem disposto no artigo 538 

do Código Civil de 1916, a saber: 
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Art. 538 . Os acréscimos formados por depósitos e aterros 

naturais, ou pelo desvio das águas dos rios, ainda que estes 

sejam navegáveis, pertencem aos donos dos terrenos marginais.  

 

Silvio Rodrigues, o caracteriza como um acréscimo feito pelo rio 

à margem de ser tal modo lento, que se torna impossível precisar a quantidade 

acrescida no momento anterior285.  

 

Extrai-se o conceito de avulsão do artigo 541, 1ª parte do Código 

Civil: “Art. 541.  Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se 

destacar de um prédio e se juntar a outro, poderá o dono do primeiro reclamá-lo 

do segundo; cabendo a este a opção entre aquiescer a que se remova a parte 

acrescida, ou indenizar ao reclamante”.  

 

Tal conceito, não exprime notória excelência, de acordo com 

Silvio Rodrigues, vez que não se encontram os requisitos de reconhecibilidade 

da porção acrescida, e da espécie de força capaz de proceder à avulsão286, esta 

definida no Dec. 24.643, de 10 de julho de 1934, verbis: “Art. 19 . Verifica-se a 

avulsão quando a força súbita da corrente arrancar uma parte considerável e 

reconhecível de um prédio, arrojando-a sobre outro prédio. 

 

Segundo o autor acima citado, o prazo concedido ao dono do 

prédio desfalcado é decadencial, de um ano. Se por ventura, não exercer o 

direito, a porção da aludida terra se incorpora ao prédio acrescido 

definitivamente, perdendo o antigo dono o direito de reivindicá-la ou de ser 

indenizado287. 

 

O álveo vem definido no artigo 9º do Dec. 24.643, de 10 de julho 

de 1934 – Código das Águas - da seguinte forma: “Art. 9º  Álveo é a superfície 

                                                 
285Silvio Rodrigues, 1917 – Direito Civil... P. 98 
286Silvio Rodrigues 1917 – Direito Civil... P. 99 
287 Loc. Cit. P. 99. Ver Cód Civil., art. 542 e Cód de Águas, art. 2º e parágrafo único.  
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que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente 

enxuto”. 

 

Nesta esteira, o álveo abandonado do rio público ou particular 

pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito 

a indenização alguma os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo 

curso, sob a inteligência do artigo 544 do antigo Código Civil em estudo. 

 

Por fim, o artigo 545 do antigo Código Civil, dispunha no tocante 

as construções e plantações que: “Art. 545.  Toda construção, ou plantação, 

existente em um terreno, se presume feita pelo proprietário e à sua custa, até 

que o contrário se prove”.  

 

Silvio Rodrigues nos aponta três hipóteses em que as plantações 

ou construções, não pertencem ao proprietário, a saber: a) O dono do solo 

edifica ou planta em terreno próprio, com sementes ou materiais alheios; b) o 

dono das sementes ou materiais planta ou constrói em terreno alheio; c) o 

terceiro planta ou edifica com semente ou material alheio, em terreno de 

outrem288. 

 

O Código Civil de 1916, trouxe também no que tange a 

propriedade, o instituto do direito de vizinhança, tendo a natureza jurídica das 

obrigações propter rem, ou seja, vinculavam o vizinho e o constituía devedor da 

obrigação de respeitá-lo289. 

 

Deste modo, trago a baila a distinção do direito de vizinhança e 

da servidão, nas palavras de Silvio Rodrigues: “Enquanto o direito de vizinhança 

decorre da lei, a servidão, em regra, deflui da vontade manifesta das partes e só 

excepcionalmente do usucapião.  

                                                 
288. Rodrigues, Silvio, 1917 – Direito Civil...  P. 101. 
289.Silvio Rodrigues. 1917 – Direito Civil...  P. 119 
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Os direitos de vizinhança são uma limitação ao domínio imposta 

pelo legislador com o fito de harmonizar os interesses dos vizinhos. Compõem-

no uma variedade de direitos e deveres recíprocos entre referidos vizinhos. A 

servidão é um direito real sobre coisa alheia estabelecido no interesse do 

proprietário do prédio dominante. Este desfruta de uma prerrogativa sobre o 

prédio serviente, sem que a recíproca seja verdadeira290”. 

 

Com efeito, o Código revogado já trazia as normas de direito de 

vizinhança, buscando a satisfação de interesses opostos, causados pelas 

recíprocas interferências entre propriedades imóveis próximas, citando a máxima 

“o direito de cada um termina onde o do outro começa”. 

 

O Código Civil de 1916, também tratou do uso nocivo da 

propriedade, trazendo em seu bojo a regra do artigo 554, que assim dispunha: 

“Art. 554.  O proprietário, ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o 

mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a 

saúde dos que o habitam”. 

 

Nesta linha, foi a concepção abraçada pelo artigo 160, nº. I, 2ª 

parte, no tocante ao abuso de direito: “ Art 160, nº. I, 2ª parte: Constitui ao ilícito, 

por ser abusivo, o exercício irregular de um direito reconhecido”.  

 

Como se pode ver, a teoria do abuso de direito, ganhou 

autonomia no Código Civil de 1916, manifestada no instituto da 

Responsabilidade Civil até os dias atuais291.  

 

 

 

                                                 
290 Silvio Rodrigues. 1917 – Direito Civil... P. 119 
291 Art. 187. “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
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O § 2º do artigo 1.228292do Código Civil de 2002, diz ao 

proprietário o modo em que deve exercer o seu direito de propriedade, 

considerando a condução ao abuso de direito.  

 

Neste diapasão, nos orienta Arruda Alvim que “(...) a conduta do 

proprietário será lesiva de terceiro, desde que um determinado ato ou 

comportamento não lhe traga comodidade alguma e ainda simultaneamente, que 

na mesma conduta exista a intenção de prejudicar outrem293”. 

 

Acerca da evolução do direito de propriedade, outra reflexão, é a 

respeito da propriedade resolúvel dedicada no Capítulo V, do Código Civil ora 

revogado, que disciplinava a propriedade, ao domínio resolúvel. 

 

Sobre este tema que cuidava os arts. 647 e 648 ambos do 

Código Civil de 1916:” Art. 647 . Resolvido do domínio pelo implemento da 

condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos 

reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a 

resolução, pode reivindicar a coisa do poder de que a detenha”.  

 

Este dispositivo dispunha que resolvido o domínio pelo 

implemento da condição ou pelo advento do termo, estavam conseqüentemente 

resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência.294. 

 

 Nesta hipótese, a condição ou termo operavam retroativamente, 

e todos os direitos que foram constituídos quando da sua pendência, 

desaparecem, como se nunca tivessem existido. O exemplo clássico é quando 

                                                 
292 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. (...) . § 2o São defesos os atos que não trazem ao 
proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. 
293 Alvim, Arruda, 1936 – Comentários ao Código civil brasileiro, volume IX, tomo I: livro introdutório ao 
direito das coisas e o direito civil/ Arruda Alvim; Coordenadores: Arruda Alvim, Thereza Alvim e 
Alexandre Laizo Clápis – Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 284. 
294 Rodrigues, Silvio, 1917 – Direito Civil/Silvio Rodrigues – São Paulo: Saraiva 1988-1989. P. 233 
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da escritura de compra e venda de um imóvel, constando o pacto de retrovenda, 

quando da análise deste documento, se verifica que o alienante deve readquirir a 

coisa que alienou, pelo mesmo preço que a vendeu, contanto que exercesse no 

prazo de três anos (art. 1141 do Código Civil de 1916295).296. 

 

Art. 648.  Se, porém, o domínio se resolver por outra causa 

superveniente, o possuidor, que o tiver adquirido por título 

anterior à resolução, será considerado proprietário perfeito, 

restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação 

contra aquele cujos domínios se resolveu para haver a própria 

coisa, ou seu valor.  

 

De acordo com Silvio Rodrigues, o artigo 648 do Código Civil de 

1916 é diferente do anterior, de modo que é impossível prever o advento antes 

que ele ocorra, ou seja, a causa de abatimento do direito de propriedade é 

superveniente, como por exemplo, a revogação da doação em razão da 

ingratidão do donatário297.  

 

Outro aspecto importante da propriedade foi o instituto da 

enfiteuse, que teve uma particular importância no Brasil, em razão da sua 

extensão territorial, ajudando o desenvolvimento do país.  

 

O instituto da enfiteuse conferia a alguém, o domínio perpétuo da 

propriedade, sendo o objeto do instituto somente coisas imóveis que se 

restringiam as terras ainda não cultivadas e aos terrenos destinados a edificação.  

 

 

                                                 
295 Art. 1.141. O prazo para o resgate, ou retrato, não passará de 3 (três) anos, sob pena de se reputar não 
escrito; presumindo-se estipulado o máximo de tempo, quando as partes o não determinarem. Parágrafo 
único. O prazo do retrato, expresso, ou presumido, prevalece ainda contra o incapaz. Vencido o prazo, 
extingue-se o direito ao retrato, e torna-se irretratável a venda.  
296Silvio Rodrigues. 1917 – Direito Civil...P. 234 
297 Silvio Rodrigues. 1917 – Direito Civil...P. 235 
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O enfiteuta adquiria todos os direitos referentes ao domínio, com 

exceção do próprio domínio que restava nas mãos do senhorio298. 

 

Silvio Rodrigues sobre o poder nominalmente nas mãos do 

senhorio nos apresenta inúmeras vantagens deste, tais quais: “a) a expectativa 

de readquirir a condição anterior, através do exercício da preferência, na 

hipótese de alienação, ou através do comisso, ou do falecimento do enfiteuta, 

sem herdeiros; b) o direito ao foro299 e ao laudêmio300. (...) Daí se dizer que o 

foreiro tem o domínio útil, enquanto o senhorio conserva tão-só o domínio 

direto301”. 

 

A enfiteuse foi extinta do Código Civil de 2002, restando somente 

as que foram constituídas sob a égide do Código de 1916, sendo tratadas 

atualmente, no que couberem, as previsões legais dispostas neste302. 

 

O artigo 2.038 disposta no Livro Complementar das Disposições 

Finais e Transitórias proibiu a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, 

subordinando-se as existentes, até sua extinção às disposições do Código Civil 

anterior.  

 

 

A. CONCEITO DE PROPRIEDADE NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Ab initio, o termo propriedade advém do latim proprietas, 

derivado de proprius, designando o que pertence a uma pessoa. Assim, Maria 

                                                 
298. Silvio Rodrigues. 1917 – Direito Civil...  256 
299. Silvio Rodrigues. 1917 – Direito Civil... P. 259 “O foro é a contraprestação devida pelo enfiteuta. O  não 
pagamento do mesmo, por  três anos consecutivos, dá lugar ao comisso, ou seja, à extinção do aprazamento 
com a consolidação do domínio nas mãos do senhorio”.  
300 Loc. Cit. P. 259. “O laudêmio é a importância devida ao senhorio, ao foreiro, cada vez que transferir o 
domínio útil por venda ou dação em pagamento (...) O laudêmio só será devido nas alienações onerosas, não 
sendo reclamável nas liberalidades.  
301 Silvio Rodrigues, 1917 – Direito Civil... 256. 
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Helena Diniz, conceitua a propriedade, com uma acepção ampla, segunda a 

qual, “toda relação jurídica de apropriação de certo bem corpórea ou 

incorpórea303”. 

 

Segundo Maria Helena Diniz, a propriedade se destaca em 

posição privilegiada, pois ela “é a relação fundamental do direito das coisas, 

abrangendo todas as categorias dos direitos reais, girando em seu torno todos os 

direitos reais sobre coisas alheias, sejam direitos reais limitados de gozo ou 

fruição, sejam os de garantia ou de aquisição304.  

 

O Código Civil de 2002 define a propriedade no artigo 1.228, 

caput, prescrevendo o seu conteúdo da seguinte forma: “O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

 

De acordo com o Professor João José da Silva Junior305, ele nos 

explica que a propriedade é a soma de três faculdades mais o direito de reaver 

de terceiros. Senão vejamos:  

 

Uso: jus utendi, o proprietário pode usar a coisa, pode ocupá-la 

para o fim a qual se destina. Exemplo: morar em uma casa. 

 

Fruição: jus fruendi: proprietário pode também explorar a coisa 

economicamente, auferindo seus benefícios e vantagens. Exemplo: alugar uma 

casa.  

 

                                                 
303Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 4: direito das coisas/Maria Helena Diniz – 
29ª Ed. – São Paulo: Saraiva 2014. P. 133 
304 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil...P. 132.  
305Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Joao_Jose_da_Silva_Ju
nior.pdf . Consulta realizada em 14/11/2014.  
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Para Maria Helena Diniz, este atributo da propriedade o disposto 

no art. 92 do Código Civil, que assim dispõe: “Principal é o bem que existe sobre 

si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do 

principal” – e no artigo 1232 do mesmo diploma legal, que assim dispõe: “Os 

frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu 

proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem”, diz a 

autora que, “é o que sucede no uso, na habitação, no usufruto, na locação e 

também na posse, na hipótese do art. 1241 do Código Civil vigente306. 

 

Disposição: jus disponiendi: é o poder de abusar da coisa, de 

modificá-la, reformá-la, vendê-la, consumi-la, e até destruí-la. Para o citado 

Professor João José da Silva Junior, o verbo “dispor”, é entre todos o mais 

complexo, indicando como exemplo, um quadro, que posso tanto, pendurar na 

parede (jus utendi), alugar o quadro para uma exposição (jus fruendi), e posso 

também vendê-lo (jus disponiendi)307”. 

 

Acrescenta à ilustre autora Maria Helena Diniz o rei vindicatio, 

como sendo o poder que tem o proprietário de mover ação para obter o bem de 

quem injustamente o detenha em virtude do seu direito de seqüela308. 

 

De acordo com Arruda Alvim, “a propriedade, tal como hoje 

configurada nos ordenamentos jurídicos positivos do mundo ocidental, limita-se 

pelo direito de outrem e pelo direito público (é nesta sede que se prevêem 

diversos bens jurídicos que devem ser respeitados pelo direito de propriedade, 

tal como tenham sido postos pelo legislador). Neste conjunto de delimitações, 

poder-se-iam incluir até os direitos de vizinhança, que interferem, pelo menos, na 

forma dinâmica do exercício do direito de propriedade, mercê de uma delimitação 

                                                 
306 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 4: direito das coisas/Maria Helena Diniz – 
29ª Ed. – São Paulo: Saraiva 2014. P. 135.  
307Disponívelem:http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Joao_J
ose_da_Silva_Junior.pdf . Consulta realizada em 14/11/2014.  
308 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro...P. 136 
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recíproca, de vizinho/prédio a vizinho/prédio, informado pelo princípio da 

igualdade309”. 

 

Importante lembrar que nosso ordenamento jurídico protege a 

propriedade a nível constitucional (artigo 5º, XXII310, e 170, II311, da Constituição 

Federal de 1988).  

 

Hodiernamente, a legislação brasileira está essencialmente 

ligada a um dever de boa administração, de boa gestão, em vista do bem 

pessoal e do bem comum, a propriedade apresenta-se, nos dias atuais, 

impregnada de acentuado caráter social, afastando-se cada vez mais da 

concepção individualista do Código Civil, para assumir a forma de verdadeiro 

encargo social, aplicada ao bem-estar da coletividade312. 

 

Portanto, o Código Civil de 2002 transforma a propriedade, 

subordinado-a ao bem comum, onde regime privado e regime público claramente 

se misturam. Assunto, este, de muita polêmica, que pretendemos não discutir no 

presente trabalho. 

 

Além do âmbito civil, que aborda a função social, temos 

limitações ambientais, urbanísticas e econômicas ao exercício do direito de 

propriedade, que põe a termo o conceito absoluto de propriedade.  

 

                                                 
309 Disponível em http://www.arrudaalvimadvogados.com.br/visualizar-artigo.php?artigo=8&. Consulta 
realizada em 14/11/2014.  
310 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade. 
311Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) propriedade privada.  
312 Carlos Alberto Dabus Maluf, Limitações... ob. cit., PP.. 3-4. 
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Apenas para dar uma vaga idéia do que seja cada uma delas, as 

limitações ambientais, muito em voga hoje em dia, são concernentes ao uso 

adequado dos recursos naturais, onde o solo se encontra incluso; as limitações 

urbanísticas são concernentes à sustentabilidade das cidades e seu 

planejamento, que acaba, por óbvio, entrando também na questão do uso 

adequado do solo.  

 

Por vezes, legislações ambientais se confrontam com as 

urbanísticas, pois a população, em sua maioria urbana, habita as cidades de 

maneira desordenada, criando uma grande exclusão social, uma vez que, as 

cidades não têm condições de abarcar tantas pessoas, resultando no 

assentamento inadequado destas em terras de mananciais, etc, normalmente 

protegidas por leis ambientais, vazados no artigo 225, artigo 2º e artigo 5º, 

incisos XXXV, XXXVI e LV, todos da Carta da República, in verbis:  

 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

 

Art. 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada; 

 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 
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Art. 225 . Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações” 

 

 

O Código Florestal de 1965 visava a proteger áreas revestidas 

por florestas, estipulando, inclusive, a obrigação de o proprietário ou o Poder 

Público em reflorestar as áreas eventualmente desmatadas. 

 

Instituído pela Lei Federal 4.771, de 15.09.1965, o Código 

Florestal estabeleceu em seu artigo 1°, inciso II, que área de preservação 

permanente é a “área protegida nos termos dos arts. 2° e 3° desta Lei, coberta 

ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”. 

 

Da análise do artigo 2°, alínea “b”, depreende-se que são áreas 

de preservação permanente, pelo só efeito da Lei, as florestas e demais formas 

de vegetação situadas ao longo dos cursos d'água, nos seguintes termos: 

 

Art. 2º  - Consideram-se de preservação permanente, pelo só 

efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 

natural  situadas : 

 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu 

nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 1 - de 

30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 

metros de largura. 
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Tal diploma legal tem por objeto, como diz o próprio nome, as 

áreas florestais , em outras palavras, as áreas rurais . Isto porque, em 1965, o 

Brasil já possuía cidades desenvolvidas, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, ou 

mesmo Ribeirão Preto. Ou seja, o legislador da época sabia, com facilidade, 

distinguir área rural da área urbana. 

 
 

Tal afirmação é corroborada com a redação original do Código 

Florestal, da qual vale ressaltar alguns artigos: 

 

Art. 1°  As florestas existentes no território nacional e as demais 

formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que 

revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes 

do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as 

limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei 

estabelecem. 

(...) 

 

Art. 2°  Consideram-se de preservação permanente , pelo só 

efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 

natural situadas: 

(...) 

 

Art. 8°  Na distribuição de lotes destinados à agricultura , em 

planos de colonização e de reforma agrária , não devem ser 

incluídas as áreas florestadas de preservação permanente de 

que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao  
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abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produtos 

florestais. 

(...) 

 

Art. 17.  Nos loteamentos de propriedades rurais , a área 

destinada a completar o limite percentual fixado na letra a do 

artigo antecedente, poderá ser agrupada numa só porção em 

condomínio entre os adquirentes. 

(...) 

Art. 25.  Em caso de incêndio rural , que não se possa extinguir 

com os recursos ordinários, compete não só ao funcionário 

florestal, como a qualquer outra autoridade pública, requisitar os 

meios materiais e convocar os homens em condições de prestar 

auxílio.”  

 

Pelo que se observa somente as áreas rurais e as florestas eram 

objeto da Lei 4.771/65, não há qualquer menção as áreas urbanas.  

 

O Código Florestal visava a proteger áreas revestidas por 

florestas, estipulando, inclusive, a obrigação de o proprietário ou o Poder 

Público em reflorestar as áreas eventualmente desmatadas. 

 

Em pleno desenvolvimento do Brasil, não é possível – ou 

mesmo lógico – que o legislador objetivasse o reflorestamento em áreas 

urbanas, impedindo o crescimento das metrópoles. Evidente, portanto, que 

esse diploma legal nasceu para proteger somente as áreas rurais , 

recobertas ou não de florestas.  
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A confusão acerca da aplicação, ou não, do Código Florestal em 

área urbana foi iniciada pela Lei 6.535, de 15 de junho de 1978, que incluiu a 

alínea i ao artigo 2.º da Lei 4.771/65, verbis: 

 

Art. 2°.  Consideram-se de preservação permanente, pelo só 

efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 

natural situadas: 

 (...) 

 

i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. 

 
 

Um ano depois, a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

estabeleceu diretrizes básicas para o parcelamento do solo urbano, estipulando 

regras justamente para áreas ao longo das águas correntes (artigo 4º, III). A 

partir da edição dessa lei, a aplicação do Código Florestal em áreas urbanas 

ficou ainda mais restrita313. 

 

Em 5 de outubro de 1988, sobreveio a Carta Magna e, com ela, a 

competência para legislar conferida aos Municípios, Estados e União. Assim, aos 

Municípios foi concedida competência para legislar sobre assuntos de interesse 

local para “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas” (artigos 23,  VI e 30 da Constituição Federal). 

 

Tentando dirimir dúvidas a respeito da aplicação ou não do 

Código Florestal em área urbana, a Lei 7.803, de 18 de julho de 1989, suprimiu a 

alínea i e incluiu o parágrafo único ao artigo 2º, nos seguintes termos: 

 

                                                 
313 “Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: (...) III - ao longo das 
águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da 
legislação específica;” 
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Parágrafo único. No caso de áreas urbanas , assim entendidas 

as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 

municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o  

disposto nos respectivos planos diretores e leis  de uso do 

solo, respeitados os princípios limites a que se re fere este 

artigo . 

 

Ao invés de alcançar seu objeto, a Lei citada trouxe ainda mais 

questionamentos. A dúvida ‘criada’ consistia no seguinte: será que o Município  

poderia, com base em sua competência para legislar, ultrapassar os limites 

estabelecidos no Código Florestal? Por outro lado, questionava-se se uma lei 

infraconstitucional poderia limitar a competência constitucionalmente conferida 

aos Municípios. 

 

No ponto, Ronald Victor Romero Magri, digno integrante do 

Ministério Público paulista, entende que a cidade, por ser definida como 

ambiente cultural e/ou artificial, não apresenta as mesmas características do 

meio ambiente natural e, nessa exata medida, o legislador deveria emprestar 

tratamento diferenciado ao problema de preservação ambiental nas áreas 

urbanas314. 

 
Conclui o mencionado autor que a palavra ‘limites’ – citada no 

parágrafo único do artigo 2º do Código Florestal – “apenas pode significar que a 

lei municipal não pode fixar padrões mais rigorosos do que os contidos na 

federal, que constitui, por assim dizer, seu teto. Esse critério visaria a assegurar  

que não fosse a propriedade urbana mais onerada que a rural, pelas restrições 

impostas à sua utilização em prol da preservação ambiental”. 

 

                                                 
314MAGRI. Ronald Victor Romero. BORGES. Ana Lúcia Moreira. Vegetação de preservação permanente 
área urbana. Revista de direito ambiental. São Paulo: RT, n.º 2, 1996, p. 71/76  
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Nesse mesmo sentido o pensamento do Professor Alaor Caffé 

Alves, ex Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, verbis:  

 
"Em geral, os técnicos da área ambiental vestem a camisa 

ideológica, defendem 'o verde' acima de tudo. Propõem até 

medidas abusivas, como a aplicação do Código Florestal aqui na 

cidade! Claro que precisamos de uma política florística no meio 

urbano, mas deve ser feita uma ação de regularidade dentro de 

condições específicas”315 

 
 

Sem dúvida alguma, a preservação das áreas verdes inseridas 

nas cidades é importante para equilibrar o meio ambiente urbano, aumentando a 

qualidade do ambiente em que mais intensamente vive e trabalha o homem. Por 

isso, é o Município quem deve disciplinar o uso e a proteção dessas áreas 

verdes, através do Plano Diretor, leis de uso e ocupação do solo urbano e outras 

normas eventualmente editadas para o mesmo fim. 

 

 

Como nos mostra Carlos Maluf, surge expressiva inovação: 

faculta-se ao Poder Público municipal, mediante lei especifica para área incluída 

em seu plano, exigir, nos termos da lei federal, da propriedade do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena de parcelamento ou edificação compulsória, tributação 

progressiva ou desapropriação (art. 182, I a III da Constituição Federal).316 

 

Conclui-se, portanto, que as áreas urbanas, por suas próprias 

características, merecem diplomas legais específicos, assim como merecem as 
                                                 
315 Direito à Natureza. Revista Saneamento Ambiental, 1999, nº 61, p. 18. 
316 Carlos Alberto Dabus Maluf, Limitações... ob. cit., p. 78. 
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áreas rurais. Tais diplomas legais são a Lei 6.766/79, o Plano Diretor e as leis de 

uso e ocupação do solo editado pelos Municípios, no âmbito de suas 

competências constitucionais para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

A propriedade apresenta uma feição de caráter absoluto, devido 

a sua oponibilidade erga omnes, e por ser o mais completo dos direitos reais, no 

entanto, esse caráter absoluto, é entendido dentro do âmbito que a norma 

jurídica permite, sendo o que se extrai do artigo 1231 do Código Civil vigente: “A 

propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário317”. 

 

Nesta linha, Maria Helena Diniz, apresenta o caráter da 

exclusividade no dispositivo legal acima citado: “em virtude do princípio que a 

mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e simultaneamente a duas 

ou mais pessoas. O direito de um sobre determinado bem exclui o direito de 

outro sobre o mesmo bem”. Não sendo excluído o condomínio dessa 

exclusividade318.  

 

A oponibilidade erga omnes, é um atributo da exclusividade, pois, 

“o direito de seu titular é exercido sem concorrência de outrem, podendo excluir 

terceiros da utilização da coisa”. A característica da perpetuidade resulta da 

possibilidade de sua transmissão da propriedade; sendo também a plenitude 

decorrente da liberdade que o proprietário tem de utilizar o bem como quiser, 

acatando as restrições legais319.  

 

No tocante a característica da perpetuidade, cumpre ressaltar o 

artigo 1359 e 1360, ambos do Código Civil, pois as próprias partes podem 

estabelecer uma condição resolutiva, in verbis:  

 

                                                 
317 Diniz, Maria Helena. Curso de direito... P. 136. 
318 Diniz, Maria Helena. Curso de direito... P. 137 
319 Diniz, Maria Helena. Curso de direito ...P. 137 
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Art. 1.359.  Resolvida a propriedade pelo implemento da 

condição ou pelo advento do termo, entendem-se também 

resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o 

proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar 

a coisa do poder de quem a possua ou detenha”. 

Art. 1.360.  Se a propriedade se resolver por outra causa 

superveniente, o possuidor, que a tiver adquirido por título 

anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, 

restando à pessoa, em cujo benefício houve a resolução, ação 

contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria 

coisa ou o seu valor. 

Neste raciocínio, destaca-se também o artigo 1951, do Código 

Civil, que se dá o fideicomisso, com a propriedade do fiduciário (artigo 1.361 a 

1368-B (do Código Civil) e a retrovenda (artigos 505 a 508 do Código Civil).  

 

Em virtude da perfeição da legislação pátria, cumpre ressaltar o 

simpósio promovido pelo Institut International de Philosophie ministrado por 

Norberto Bobbio sobre “O Fundamento dos Direitos do Homem” quando 

pronunciou de maneira célebre que: “o problema com relação aos direitos do 

homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. Desde então, 

não tive razões para mudar de ideia320”. 

 

 

 

 

 

                                                 
320 BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004 – 8ª impressão, p. 25.  
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CONCLUSÃO 

 

A pretensão deste estudo não foi aquele de concluir de 

concluir efetivamente o tema, mas somente apresentar algumas considerações 

sobre as questões observadas ao longo da sua realização. Assim é a pesquisa, 

não um estudo definitivo, mas sim uma maneira de propor algumas reflexões e 

alternativas para o conhecimento com argumentos diretos e de fundamental 

importância para o processo de construção e consolidação de um Estado 

Democrático, e consequentemente, de uma sociedade baseada na justiça social.  

 

Deste modo, pudemos, em nossos estudos, ver que a 

propriedade primitiva, constante da pré-história, desenvolveu-se de maneira 

peculiar, pois cada grupo ou sociedade evoluiu a sua forma, ao seu tempo, uma 

vez que os diferentes continentes tiveram suas terras influenciadas pelas 

condições naturais que estavam inseridos. 

 

Com a formação do Estado o direito positivo toma lugar. 

Houve uma grande constitucionalização do direito que propiciou uma maior 

seguridade dos institutos, precipuamente da propriedade. Tivemos a primeira 

positivação dos direitos na Declaração de 1789, que trouxe a propriedade como 

sagrada e inviolável; logo em 1804, o Código de Napoleão a caracterizava com 

cunho absoluto e em 1919, com a Constituição de Weimar, a forma mais 

abrangente do instituto, a garantia da propriedade. A Constituição italiana de 

1948, dando parâmetros sobre a utilidade social e função da coletividade. 

 

O Brasil como Estado Democrático de Direito, fundado na 

dignidade da pessoa humana, incluindo entre os seus objetivos o 

desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais – CFB/1988, 

art. 1º, III e art. 3º II e III), tendo a propriedade garantia constitucional amparada 
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pelo artigo 5º, inciso XXII, devendo atender sua função social, artigo 5º, inciso 

XXIII, referindo-se no artigo 170 CFB/88, inciso II, o princípio da ordem 

econômica, nos conduzindo inevitavelmente a conclusão que, no direito 

brasileiro, a garantia da propriedade não pode ser compreendida sem atender à 

sua função social para o pleno desenvolvimento da vida humana. 

 

Desta feita, ainda podemos entender de forma mais ampla, 

que todos os institutos, não só a propriedade evolui à medida e necessidade de 

cada sociedade. E para uma reflexão hodierna, faz-se muito em prol da 

propriedade necessário por conta do bom aproveitamento do espaço, gerando, 

assim, progresso, vez que o ser humano é o centro de todo o ordenamento 

jurídico.  
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