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Abstract
The text deals with the property right, con-
sidering its historical origin and its insertion 
in the roll of the human rights, since the De-
claration of the Rights of the Man and the 
Citizen of 1789, of the French Revolution, 
until the forecasts in our texts constitutio-
nal. It considers the peculiarity of being this 
right an entailed guarantee to the purcha-
sing power of its detainer, what it becomes 
diffi cult its implementation as effective fun-
damental right.

Key words
Fundamental rights. Right of property. So-
cial function of property. Limitations to the 
property right.
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Resumo
O texto trata do direito de propriedade, 
considerando sua origem histórica e sua 
inserção no rol dos direitos humanos, des-
de a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, da Revolução Fran-
cesa, até as previsões em nossos textos 
constitucionais. Considera a peculiarida-
de de ser este direito uma garantia vincu-
lada ao poder aquisitivo do seu detentor, 
o que torna difícil a sua implementação 
como efetivo direito fundamental.
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 1 Introdução

Este artigo não nos conduz além da pre-
tensão de buscar a origem histórica do 
direito de propriedade, especialmente a 
propriedade imobiliária, procurando en-
tender a sua inserção na concepção de 
direito fundamental.

Posto que os direitos fundamentais são 
entendidos como sendo aqueles que 
compõem um núcleo mínimo conside-
rado essencial para a vida digna de cada 
indivíduo, buscar-se-á entender como se 
insere nesta conceituação  o direito de 
propriedade, bem como a sua positivação 
em algumas das declarações históricas de 
direitos humanos e nas constituições bra-
sileiras.

Procurar-se-á trazer à refl exão e ao debate 
a consideração do direito de propriedade 
como direito fundamental, face à sua ca-
racterística de direito cujo objeto está re-
lacionado essencialmente à capacidade 
aquisitiva do indivíduo, enquanto titular 
em potencial.

Nesta perspectiva, é que se evidencia a 
necessidade de sua limitação apropria-
damente prevista na nossa Constituição, 
visando à preservação do uso da proprie-
dade com a observância da sua função 
social.

1 Defi nição de propriedade

Falar de um tema qualquer exige a deli-
mitação do seu entendimento, de forma 
a tornar compreensível àquele que toma 
contato com o texto o alcance daquilo 
que se propõe transmitir, evitando-se o 

mais possível extravasar o limite do pre-
tendido no objetivo proposto.

Assim é que aqui se procurará defi nir a 
propriedade, tal como estabelecida no 
vínculo do homem à terra, entendida no 
seu sentido estritamente imobiliário e 
privado, por mais extenso que seja o con-
teúdo que se possa extrair do vocábulo 
“propriedade”, que comporta grande nú-
mero de acepções e pode, portanto, levar 
o leitor a entendimentos diversos daque-
le que aqui se pretende invocar, qual seja 
a propriedade privada imóvel.

Buscamos na obra do romanista José Car-
los Moreira Alves o auxílio para expressar 
uma defi nição, que, embora estreita, tra-
duza  o essencial para o nosso mister. Diz 
o autor:

Os romanos não defi niram o direito de pro-
priedade. A partir da Idade Média é que os 
juristas, de textos que não se referiam à pro-
priedade, procuraram extrair-lhe o conceito. 
Assim, com base num rescrito de Constantino 
(C. IV, 35, 21), relativo à gestão de negócios, 
defi niram o proprietário como suae rei mo-
derator et arbiter (regente e árbitro de sua 
coisa); de fragmento do Digesto (V, 3, 25, 11), 
sobre o possuidor de boa-fé, deduziram que 
a propriedade seria o ius utendi et abutendi re 
sua (direito de usar e abusar da sua coisa); e 
de outra lei do Digesto (1, 5, pr.), em que se 
defi ne a liberdade, resultou a aplicação desse 
conceito à propriedade que, então, seria a na-
turalis in facultas eius quod cuique facere libet, 
nisi si quid aut ui aut iure prohibetur (faculda-
de natural de se fazer o que se quiser sobre a 
coisa, exceto aquilo que vedado pela força ou 
pelo direito).1

Então, para o âmbito deste trabalho, assu-
mimos a defi nição de direito de proprie-
dade como sendo a faculdade natural de 
se fazer o que se quiser sobre a coisa, exceto 
aquilo que vedado pela força ou pelo direito.

1 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 13. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 281.
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 12 Origem histórica

A ligação do homem com a terra remonta 
à Antiguidade e é apontada pela doutrina 
como tendo sua origem histórica, assim 
como a da família, fundamentada na re-
ligião, com algumas variações de acordo 
com cada cultura, porém, em qualquer 
caso,  muito diferentemente da idéia que 
hoje temos do instituto em análise:

Eis uma instituição dos antigos da qual não 
podemos formar idéia através do direito de 
propriedade no mundo moderno. Os antigos 
basearam o direito de propriedade em princí-
pios diferentes dos das gerações presentes; e 
daqui resulta serem as leis que o garantiram 
sensivelmente diversas das nossas.

Sabe-se terem existido raças que nunca che-
garam a instituir a propriedade privada entre 
si, e outras só demorada e penosamente a 
estabeleceram. Efetivamente não é problema 
fácil, no começo das sociedades, saber-se se 
o indivíduo pode apropriar-se do solo e esta-
belecer tão forte vínculo entre a sua própria 
pessoa e uma porção de terra, a ponto de po-
der dizer: “Esta terra é minha, esta terra é par-
cela de mim mesmo.” Os tártaros admitiam o 
direito de propriedade, no que dizia respeito 
aos rebanhos, e já não o concebiam ao tra-
tar-se do solo. Entre os antigos germanos, se-
gundo alguns autores, a terra não pertencia a 
ninguém; em cada ano a tribo indicava a cada 
um dos seus membros o lote para cultivar, e 
mudava no ano seguinte. O germano era pro-
prietário da colheita, mas não o dono da terra. 
Ainda acontece o mesmo em parte da raça se-
mítica e entre alguns povos eslavos.

(...)

Há três coisas, que desde os tempos mais an-
tigos, se encontram fundadas e estabelecidas 
solidamente pelas sociedades gregas e itáli-
cas: a religião doméstica, a família e o direito 
de propriedade; três coisas mostrando origi-
nariamente manifesta relação entre si e que 
parece terem mesmo andado inseparáveis.

A idéia de propriedade privada estava na pró-
pria religião. Cada família tinha o seu lar e os 
seus antepassados. Esses deuses só podiam 
ser adorados pela família, só à família prote-
giam: eram propriedade sua.2

A história da ligação do homem com a 
terra desde os tempos antigos vai além 

da relação do uso para a simples sobre-
vivência, pois em tempos mais remotos 
o vínculo permanecia após a morte, de 
sorte que o espaço sepulcral também era 
sagrado, e onde a família se fi xava ali tam-
bém era  o local onde seriam sepultados 
os seus entes.

O uso antigo era enterrar os mortos não nos 
cemitérios ou à beira da estrada, mas no cam-
po de cada família. Esta prática do mundo an-
tigo achava-se confi rmada numa lei de Sólon 
e em muitas passagens de Plutarco. Vê-se, em 
discurso de Demóstenes, cada família a enter-
rar, ainda em seu tempo, os seus mortos no 
seu campo; e quando se comprava domínio 
na Ática lá se encontrava sempre a sepultura 
dos antigos proprietários. Este mesmo cos-
tume, no que respeita à Itália, acha-se teste-
munhado na lei das Doze Tábuas, em textos 
de dois jurisconsultos e ainda nesta frase de 
Sículo Flaco: “Havia antigamente duas formas 
de colocar o túmulo: uns colocavam-no no li-
mite do campo, outros no meio.”3

A noção moderna de propriedade, tal 
como hoje a detemos,  passa ainda pelo 
conteúdo do pater familias do direito ro-
mano, em que o pai de família recebia a 
terra para dela tirar o sustento  do grupo, 
através do direito quiritário, regime pelo 
qual a propriedade só podia ser detida por 
cidadãos livres. Porém, ainda não se fala-
va do poder que hoje é inerente ao direito 
de propriedade, qual seja o de disposição 
(domínio), visto que não se cogitava da 
idéia de propriedade individualizada, va-
lendo considerar que mesmo o conceito 
de família era muito mais elástico do que 
na acepção pela qual hoje o tomamos.

Valcir Gassen nos dá uma pista de como 
pode ter surgido o direito de propriedade 
individualizado, atribuindo-lhe ao apare-
cimento do Estado, que passa a privilegiar 
juridicamente o indivíduo: 

2 COULANGES, Fustel. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 56-58.
3 COULANGES, Fustel. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 62.
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 1 Sendo a propriedade da terra coletiva, per-
tencendo ao grupo social em sua totalidade, 
os objetos que o homem fabrica para o seu 
uso pessoal começam a receber uma conota-
ção de propriedade individual, privada. A re-
lação que se estabelece entre o proprietário 
e tais utensílios particulares, bem como entre 
o grupo e a terra, é recheada por um vínculo 
místico muito forte, conferindo à propriedade 
a característica de algo sagrado.

Essa forma de propriedade coletiva da terra 
e a forma da propriedade privada móvel vai 
com o tempo transformar-se, principalmente 
quando da organização  da comunidade po-
lítica territorial em contrapartida à comuni-
dade política do tipo gentílico que até então 
prevalecia.

Nasce o Estado, que inverte, ao privilegiar juri-
dicamente o indivíduo, as relações existentes, 
ou seja, já não mais conta a coletividade em 
relação ao indivíduo, mas o inverso, o indiví-
duo singular agora é o centro referencial. Es-
tabelece-se também a divisão entre a proprie-
dade privada e a propriedade pública.4

Dessa origem histórica, ligeiramente 
aludida, é possível depreender que a 
propriedade privada não pode ter sua 
evolução ao longo da história entendida 
simplesmente como oriunda da utilidade 
material, pois que nasce de valores muito 
mais intrínsecos ao ser-humano, enquan-
to elemento racional dotado de emoção 
e apego aos bens por motivos outros que 
não simplesmente materiais.

Até se chegar ao conceito de proprieda-
de como um direito a todos oponível, nos 
moldes como hoje o conhecemos, um 
longo caminho foi percorrido e suas ca-
racterísticas foram evoluindo, encontran-
do-se hodiernamente muito mais ligada 
ao seu valor material, o que também não 
se pode observar sem uma ponderação 
das variantes axiológicas e de tempo e 
espaço, como bem acentua José Reinaldo 
de Lima Lopes: 

Quais as mudanças pelas quais passou a pro-
priedade ao longo da história? Especialmente, 
considerada a tradição ocidental de estudo do 
direito desde o século XII, quais as diferenças 
observáveis? Uma primeira intuição pode le-
var qualquer um à idéia de que propriedade é 
uma categoria do espírito, uma categoria jurí-
dica sempre igual a si mesma. Aí começam as 
armadilhas. Certamente uma distinção entre 
meu e teu pode ser universal. Mas a proprie-
dade, como regime jurídico, tem formas mui-
to distintas ao longo da história. Em cada so-
ciedade (formação social) é possível perceber 
o que é objeto de apropriação individual ou 
coletiva. Se a apropriação for entendida como 
uso do mundo material para a manutenção da 
vida humana, certamente toda a história é um 
processo de apropriação. Isto, porém, é quase 
uma tautologia(...), pois toda a vida humana é 
material e, portanto, o regime jurídico da pro-
priedade é o regime da exclusão: exclusão de 
uns em relação às coisas e aos produtos das 
coisas e do trabalho. Assim, em diversas socie-
dades este regime de exclusão é diverso: do 
que se exclui, como se exclui, quem é excluí-
do, quem são os sujeitos relevantes da ordem 
social, que detém a capacidade de agir e falar 
a que propósito servem tais regras? Estas são 
questões cujas respostas permitem perceber 
que as coisas – a propriedade em particular 
– não foram sempre as mesmas.5

A considerar que a cada sociedade se 
relacionam diferentes valores culturais, 
inegáveis se tornam as diferenças a se-
rem observadas também com relação 
ao direito de propriedade, que enquanto 
numa sociedade representa simples fa-
tor de acumulação de riquezas, em outra 
poderá representar o apego religioso ao 
solo como remanescente de tempos an-
tigos, ou em outras tantas um vínculo tal 
que represente valores ligados ao senso 
de cidadania, podendo, ainda, simbolizar 
uma forma de auto-afi rmação e patriotis-
mo, no sentido de estar-se vinculando à 
pátria-mãe através da apropriação de par-
cela do solo pátrio.

É certo que a partir da modernidade a 
propriedade já é tratada como um direito 

4 WOLKMER Antonio Carlos (Org.). Fundamentos de história do direito. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rei Editora, 2004, 
p. 156.

5 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 401.



Revista Acadêmica Direitos Fundamentais  Osasco | SP     Ano 2   n.2   2008

49

C
o

n
tr

ib
u

iç
ão

 d
is

ce
n

te
p

ar
te

 1natural que se supõe essencial à liberdade 
e à busca da felicidade, mas certamente 
com raízes nos precedentes históricos.

A noção moderna começa a modifi car a an-
tiga. Ela tenderá para o exclusivismo: a pro-
priedade aos poucos passará a ser a soma 
de todos os direitos anteriormente dispersos 
entre vários detentores. Em resumo, no regi-
me medieval, a detenção, a posse , as dife-
rentes rendas devidas e recebidas convivem 
lado a lado. Não lhes parece natural que um 
só senhor tenha todos os direitos; cada um, 
desde o lavrador até o  rei tem, sobre a mes-
ma terra , direitos próprios, embora distintos. 
Assim como a soberania é uma constelação 
de poderes partilhada entre vários titulares 
de direitos, privilégios, posses e detenções 
distintas.

Locke expõe uma teoria da propriedade 
como direito natural, subjetivo e exclusivo: 
o fruto de nosso trabalho (labor de nosso 
corpo e a obra de nossas mãos) são nossos, 
enquanto houver abundância para todos 
(esta é a famosa condição do direito natural 
de propriedade em Locke). O excedente que 
vier a ultrapassar a capacidade de consumo 
de quem produz pertence a terceiros. Esta é a 
propriedade natural de Locke, o fundamento 
do direito subjetivo. Com Locke, a proprieda-
de é o tema geral e fundamental da organi-
zação política da sociedade. A propriedade é, 
para ele, a garantia da sobrevivência. Os ho-
mens sobrevivem pelo trabalho, e a faculdade 
de apropriação vem do trabalho. Ele investiga 
como se acumulam as coisas e qual a legiti-
midade de tal acumulação, pois uma coisa é 
a propriedade natural(que vem do trabalho), 
outra a convencional (que vem do dinheiro e 
do entesouramento, do processo de troca). 
Direito subjetivo e liberdade já estão unidos, 
por meio da propriedade.6

Entretanto, com a assunção da proprie-
dade como um bem econômico, agora 
despido daquele caráter eminentemente 
de subsistência grupal, a sociedade passa 
a experimentar confl itos até então des-
conhecidos. Com a terra se transforman-
do em um bem transmissível e, portanto, 
meio de acumulação de riquezas, os inte-
resses políticos e comerciais se acirram, 
pois que os donos de latifúndios podem 
agora exercer um tipo de dominação pri-
vada até então desconhecido.

3 Reconhecimento como Direito 
Fundamental

Com a eclosão de movimentos que visa-
vam a limitar o poder soberano, verifi ca-
dos inicialmente na Inglaterra do século 
XVII, aliados ao Iluminismo do século XVIII, 
em que o homem passa a ser visto  como 
ser dotado de razão e, portanto, capaz 
de comandar o seu próprio destino, dei-
xando de ser apenas um destinatário dos 
desígnios de Deus, consubstanciados no 
poder do monarca, a quem todos deviam 
respeito incondicional, pois que o rei era o 
eleito de Deus, designado para o coman-
do da nação, surgem os ideais de  igual-
dade e liberdade entre todos os seres hu-
manos, que, por serem iguais, demandam 
o reconhecimento de que cada indivíduo 
é titular de um núcleo mínimo de direitos 
a ser reservado a cada um e por todos re-
ciprocamente respeitado. Foram estas as 
circunstâncias ensejadoras, na Revolução 
Francesa, da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, marco his-
tórico para a conscientização do mundo 
em relação aos direitos humanos.

A noção de direitos fundamentais, como 
sendo este núcleo mínimo, está associada 
à ideia de direito fundante, um direito que 
paira acima de qualquer lei e que, portan-
to, constitui norma inderrogável por qual-
quer outro dispositivo jurídico vigente no 
sistema. É dizer, os direitos fundamentais 
constituem normas de força constitucio-
nal, que comportam uma carga axioló-
gica digna de oferecer fundamento às 
garantias inalienáveis, fruto da vontade 
suprema de um povo. Vale dizer, dão fun-
damento à própria Constituição de um 
Estado, no sentido de que o próprio Es-

6 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 405.
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 1 tado irá se submeter às leis constituídas, 
se auto-obrigando ao respeito e garantia 
dos direitos fundamentais.

Explicam este fenómeno o ultrapassar da 
concepção oitocentista dos direitos e liber-
dades individuais e, sobretudo, o enlace entre 
direito e Constituição. Porque constantes da 
Lei Fundamental, são os direitos fundamen-
tais aqueles direitos que assumem também 
a específi ca função que a Constituição vem 
adquirindo na Europa e no resto do mundo, 
ao longo dos últimos cinquenta anos – em 
resultado de preceitos expressos, do papel 
proveniente da justiça constitucional e de 
uma crescente consciência difundida na co-
munidade jurídica.

Se a Constituição é o fundamento da ordem 
jurídica, o fundamento de validade de todos 
os actos do Estado (como diz o art. 3.º da 
Constituição portuguesa), direitos funda-
mentais são os direitos que, por isso mesmo, 
se impõem a todas as entidades públicas e 
privadas (conforme, por seu lado, afi rma o art. 
18.º) e que incorporam os valores básicos da 
sociedade.7

Nesse período da história o direito de pro-
priedade já se tinha consolidado através 
dos séculos, pois desde a Idade Média esta-
va a representar forte componente da eco-
nomia e fator importante na divisão social. 

Pode-se mesmo dizer que a propriedade 
se afi gura como um dos principais fatores 
motivadores dos movimentos pela igual-
dade e liberdade, se se levar em conta que 
não foram os menos favorecidos os prin-
cipais reivindicadores de tais movimentos 
durante a Revolução Francesa, mas sim a 
classe burguesa, com vistas a se resguar-
dar dos privilégios do clero e da nobreza, 
que embora representassem uma minoria 
da população compunham os dois  esta-
mentos dominantes.

Em sentido contrário, a democracia moderna, 
reinventada quase ao mesmo tempo na Amé-
rica do Norte e na França, foi a fórmula política 
encontrada pela burguesia para extinguir os an-
tigos privilégios dos dois estamentos do ancien 
régime – o clero e a nobreza – e tornar o gover-
no responsável perante a classe burguesa.8

É notória a infl uência que a propriedade 
exerce sobre os destinos da civilização pré 
e pós-revolução, representando uma força 
econômica capaz mesmo de atenuar ou 
neutralizar o poder político estabelecido, 
fi rmando-se como móvel da dominação 
de classes, como aponta Tocqueville:

Uma grande revolução democrática acha-
se em curso entre nós; todos a vêem; nem 
todos, no entanto, a julgam da mesma ma-
neira. Consideram-na uns como coisa nova 
e, tomando-a por acidente, esperam poder 
ainda detê-la, ao passo que outros a julgam 
irrestritível, porque se lhes afi gura o fato mais 
contínuo, mais antigo e mais permanente já 
conhecido da História.

Evoco, por instantes, o que era a França há 
setecentos anos: encontro-a dividida entre 
reduzido número de famílias que detém a 
propriedade da terra e governam os seus ha-
bitantes; o direito de dominar transmite-se 
então, com as heranças, de geração a gera-
ção; os homens têm apenas um meio de agir 
em relação aos outros: a força; não se conhe-
ce mais que uma só origem do poder: a pro-
priedade do solo.9

A considerar que os movimentos pela 
garantia da igualdade e da liberdade tive-
ram, como visto, também componentes 
de interesse econômico, não é de surpre-
ender que o direito de propriedade vá fi -
gurar entre tais direitos.

Assim é que o direito de propriedade pas-
sa a fi gurar nas diversas declarações de 
direitos do homem, como se verá adiante, 
porém fi ca carente de defi nição no que 
respeita à sua abrangência e limites.

A propriedade, na Declaração de 1789, não é 
defi nida, é apenas garantida, ou proclamada. 
A liberdade sim é defi nida: “A liberdade con-
siste em poder fazer tudo o que não prejudi-
ca aos outros: assim o exercício dos direitos 
naturais de cada homem tem como limite 
apenas aqueles que garantem aos demais 
membros da sociedade o gozo destes mes-
mos direitos. Estes limites são determinados 
somente pela lei.” Esta defi nição é a defi ni-
ção moderna de liberdade: a liberdade como 
autonomia e, especialmente, como a exclu-
são de outros de uma esfera própria, do ser 
deixado em paz. E a propriedade passa a ser 

7 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV Direitos Fundamentais, 3. ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra, 
2000, p. 51-52.

8 COMPARATO, Fábio Konder. A afi rmação histórica dos direitos humanos, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 50.
9 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1977, p. 11.
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 1esta garantia de poder sobre uma parcela de 
coisas que exclui outrem. Poder, naturalmen-
te, que signifi ca um poder sobre os excluídos: 
cada um é senhor de si. A  propriedade só se 
torna aquilo que hoje é quando associada  à 
liberdade e à autonomia garantidas pela con-
cepção contratual moderna também, seja no 
que diz respeito à compra e venda ou aluguel 
da terra, seja no que diz respeito ao contrato 
de trabalho, seja no que diz respeito o crédi-
to e à generalizada garantia de cumprimento 
das promessas(...).10

Sendo a liberdade o poder de fazer tudo o 
que não prejudique aos outros, conforme 
disciplina o Artigo 4 da Declaração dos Di-
reitos do Homem e do Cidadão de 1789, 
transcrito no excerto acima, é possível daí 
extrair as margens dos limites a qualquer 
dos direitos ali elencados, como tal o di-
reito de propriedade de que estamos a 
tratar. Mas quais são os limites ao direito 
de propriedade enquanto capacidade in-
dividual de aquisição? Esse limite estaria 
adstrito à capacidade aquisitiva de cada 
indivíduo, o que não pode ser paradigma 
para a confi guração da esfera de direito 
fundamental.

4 Positivação como Direito 
Fundamental

O primeiro documento a que a doutrina 
faz referência como marco de algum di-
reito a ser preservado da interferência do 
governante em favor dos particulares é a 
Magna Carta, outorgada em 1215, pelo rei 
João Sem-Terra, da Inglaterra, para conter 
hostilidade do baronato que se via insa-
tisfeita com a carga de tributos imposta 
pelo rei para fi nanciar suas batalhas.

Tal documento,  de extremo valor histó-
rico como marco dos movimentos de li-
mitação do poder, traz em seu parágrafo 

39 a garantia dada ao homem de que de 
seus bens não seria privado:

Nenhum homem será detido ou preso, nem 
privado de seus bens (disseisiatur), banido 
(utlagetur) ou exilado ou, de algum modo pre-
judicado (destruatur), nem agiremos ou man-
daremos agir contra ele, senão mediante um 
juízo legal de seus pares ou segundo a lei da 
terra (nisi per legale iudicium parium suorum 
vel per legem terre).11

O segundo documento aludido pela dou-
trina é a Declaração de Direitos (Bill of 
Rights) da chamada Revolução Gloriosa 
de 1689, ocorrida na Inglaterra. Também 
esse documento, apesar de não fazer re-
ferência direta ao direito de propriedade, 
enuncia em dois de seus parágrafos o que 
se deve interpretar como  uma valoriza-
ção desse direto e a proibição do confi sco 
imotivado:

11. que a lista dos Jurados eleitos deverá fa-
zer-se em devida forma e ser notifi cada; que 
os jurados que decidem sobre a sorte das 
pessoas nas questões de alta traição deverão 
ser livres proprietários de terras.

12. que são contrárias as leis, e, portanto, nu-
las, todas as concessões ou promessas de dar 
a outros os bens confi scados a pessoas acusa-
das, antes de se acharem estas convictas ou 
convencidas.12

É importante observar que não se pode-
ria extrair destes documentos um conte-
údo tipicamente declaratório de direitos 
fundamentais, pois que este não foi o seu 
propósito, pelo menos não com o espírito 
de garantias individuais, observado nas 
declarações de que se tratará a seguir, 
embora representem importantes prece-
dentes para as específi cas declarações de 
direitos fundamentais.

A Constituição dos Estados Unidos da 
América, de 1776, inaugura o sistema 
democrático de governo, assim como a 
Declaração de Direitos (Bill of Rights) inau-

10 LOPES, José Reinaldo de Lima Lopes. O direito na história. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 406-407.
11 COMPARATO, Fábio Konder. A afi rmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 83.
12 Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/decbill.htm>. Acesso em: 08 jun. 2008.
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 1 gura efetivamente uma Declaração de Di-
reitos Fundamentais propriamente ditos, 
que, portanto, estão acima da vontade 
de qualquer governo constituído. Nessa 
Declaração, dentre muitos outros, fi gura o 
direito de  propriedade, que vem expres-
so já no seu parágrafo 1:

Todos os seres humanos são, pela sua natu-
reza, igualmente livres e independentes, e 
possuem certos direitos inatos, dos quais, ao 
entrarem no estado de sociedade, não po-
dem, por nenhum tipo de pacto, privar ou 
despojar sua posteridade; nomeadamente, a 
fruição da vida e da liberdade, com os meios 
de adquirir e possuir a propriedade de bens, 
bem como de procurar e obter a felicidade e 
a segurança.13

Não obstante ter sido a Declaração de 
Direitos da Virgínia de grande importân-
cia para a afi rmação dos direitos funda-
mentais, o mais signifi cativo documento 
histórico sobre o tema é, sem dúvida, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, declarada no ano de 1789, por 
ocasião da Revolução Francesa.

A Declaração Francesa de 1789 distingue-
se da Bill of Rights Americana de 1776, 
porque tinha como ideal a declaração dos 
direitos comuns a todos os homens, sem 
qualquer distinção, destinada, portanto, a 
toda a humanidade. É um documento que 
nasce com uma forte dose de idealismo, 
ensejando a seus autores o sentimento de 
que estavam a inaugurar uma nova Era na 
história da  humanidade, a ponto de pro-
porem um novo calendário, que chegou a 
viger por alguns anos. É também fruto des-
sa Revolução a criação do Sistema Métrico, 
como hoje o conhecemos e utilizamos.

Essa Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão teve o seu artigo 17 inserido 
de última hora, tratando da propriedade 
nos seguintes termos:

Art. 17. Sendo a propriedade um direito invio-
lável e sagrado, ninguém pode ser dela priva-
do, a não ser quando a necessidade pública, 
legalmente verifi cada, o exigir de modo evi-
dente, e sob a condição de uma justa e prévia 
indenização.14

A partir dos citados dispositivos os direi-
tos fundamentais, ou direitos humanos, 
como batizados na própria Declaração 
Francesa, começam a ganhar espaço nas 
constituições, à medida que estas passam 
a constituir o documento fundante dos 
sistemas de governo. 

Após a segunda guerra mundial há um 
grande avanço nas lutas pelos direitos 
fundamentais, que culmina com a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, 
proclamada pela resolução 217 A (III), da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 
10 de dezembro de 1948, que sobre a pro-
priedade reza:

Artigo XVII 

1. Toda pessoa tem direito à proprie-
dade, só ou em sociedade com outros.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua propriedade.15

É de concluir que o direito de propriedade 
se encontra hoje devidamente consolida-
do como uma garantia a todo ser huma-
no, pelo menos àqueles que vivem em 
países democraticamente constituídos e 
que, portanto, respeitam os direitos hu-
manos.

13 COMPARATO, Fábio Konder. A afi rmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 114.
14 COMPARATO, Fábio Konder. A afi rmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 155.
15 Disponível em <http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 09 jun. 2008.
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 15 Positivação nas constituições 
brasileiras

Todas as nossas Constituições16 trazem em 
seus textos um rol de direitos fundamen-
tais e, em todos, contempla a proprieda-
de, com se verifi ca a seguir. É importante 
notar que os direitos fundamentais de-
vem ser observados em cada Carta Mag-
na levando-se em conta o seu contexto 
histórico, político e social.

Porém, ao longo destes quase dois sécu-
los de história de constitucional no Brasil, 
quase nenhuma mudança observamos 
com referência ao direito de proprieda-
de. A nossa última Constituição de 1988 
traz um rol mais extenso de direitos fun-
damentais, inclusive com topologia pri-
vilegiada em relação ao que se verifi cara 
até então. Enquanto que a nossa primeira 
Constituição, a chamada Constituição do 
Império, de 1824, traz o rol de direitos em 
seu último artigo, na atual Carta de 1988 
os direitos e garantias fundamentais co-
meçam no artigo 5º.

Para que melhor se observe o que aqui 
consignamos, transcrevemos a seguir os 
dispositivos constitucionais que tratam 
do direito de propriedade, desde a Cons-
tituição do Império, de 1824, até a nossa 
atual Carta de 1988.

Constituição de 1824:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, 
e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem 
por base a liberdade, a segurança individual, 
e a propriedade, é garantida pela Constitui-
ção do Imperio, pela maneira seguinte.

(...)

XXII. E’garantido o Direito de Propriedade em 
toda a sua plenitude. Se o bem publico legal-
mente verifi cado exigir o uso, e emprego da 
Propriedade do Cidadão, será elle préviamen-
te indemnisado do valor della. A Lei marcará 
os casos, em que terá logar esta unica excep-
ção, e dará as regras para se determinar a in-
demnisação.

Constituição de 1891:

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros 
e a estrangeiros residentes no País a inviolabi-
lidade dos direitos concernentes à liberdade, 
à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

(...)

§ 17 - O direito de propriedade mantém-se 
em toda a sua plenitude, salva a desapropria-
ção por necessidade ou utilidade pública, me-
diante indenização prévia.

Constituição de 1934:

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros 
e a estrangeiros residentes no País a inviolabi-
lidade dos direitos concernentes à liberdade, 
à subsistência, à segurança individual e à pro-
priedade, nos termos seguintes: 

(...)

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

Constituição de 1937:

Art 122 - A Constituição assegura aos brasilei-
ros e estrangeiros residentes no País o direito 
à liberdade, à segurança individual e à pro-
priedade, nos termos seguintes: 

(...)

14) o direito de propriedade, salvo a desapro-
priação por necessidade ou utilidade pública, 
mediante indenização prévia. O seu conteú-
do e os seus limites serão os defi nidos nas leis 
que lhe regularem o exercício; 

Constituição de 1946:

Art 141 - A Constituição assegura aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à 
vida, à liberdade, a segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...)

§ 16 - É garantido o direito de propriedade, 
salvo o caso de desapropriação por necessi-
dade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante prévia e justa indenização 
em dinheiro. Em caso de perigo iminente, 
como guerra ou comoção intestina, as autori-
dades competentes poderão usar da proprie-
dade particular, se assim o exigir o bem pú-

16 Textos disponíveis em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acesso em: 09 jun. 2008.
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 1 blico, fi cando, todavia, assegurado o direito a 
indenização ulterior. 

Constituição de 1967:

Art 150 - A Constituição assegura aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à 
vida, à liberdade, à segurança e à proprieda-
de, nos termos seguintes:

(...)

§ 22 - É garantido o direito de propriedade, 
salvo o caso de desapropriação por necessi-
dade ou utilidade pública ou por interesse so-
cial, mediante prévia e justa indenização em 
dinheiro, ressalvado o disposto no art. 157, 
§ 1º. Em caso de perigo público iminente, as 
autoridades competentes poderão usar da 
propriedade particular, assegurada ao pro-
prietário indenização ulterior. 

O texto decorrente da Emenda Constitu-
cional n. 1, de 1969, não alterou a essência 
do disposto na Constituição de 1967 rela-
tivamente ao direito de propriedade.

Constituição de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção 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 pro-
priedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade.

XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social.

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante jus-
ta e prévia indenização em dinheiro, ressalva-
dos os casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de pro-
priedade particular, assegurada ao proprietá-
rio indenização ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim 
defi nida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pa-
gamento de débitos decorrentes de sua ativi-
dade produtiva, dispondo a lei sobre os meios 
de fi nanciar o seu desenvolvimento;

É importante observar que o direito de 
propriedade é sempre acompanhado 
de alguma ressalva que leva em conta a 
preservação da sua função social ou in-
teresse público, sempre considerando a 

possibilidade de desapropriação, objeti-
vando inibir o uso abusivo ou inadequa-
do, podendo chegar ao caso extremo do 
confi sco previsto no artigo 243 do Diplo-
ma Constitucional de 1988, se verifi cada a 
sua utilização para fi ns ilícitos, conforme 
transcrevemos:

Art. 243. As glebas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas serão imediatamente 
expropriadas e especifi camente destinadas 
ao assentamento de colonos, para o cultivo de 
produtos alimentícios e medicamentosos, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de va-
lor econômico apreendido em decorrência 
do tráfi co ilícito de entorpecentes e drogas 
afi ns será confi scado e reverterá em benefício 
de instituições e pessoal especializados no 
tratamento e recuperação de viciados e no 
aparelhamento e custeio de atividades de fi s-
calização, controle, prevenção e repressão do 
crime de tráfi co dessas substâncias.

Algumas restrições podem estar presen-
tes no próprio texto constitucional, ou 
estar atribuída ao legislador infra-consti-
tucional a responsabilidade de disciplinar 
a matéria.

6 Especifi cidade do direito de  
propriedade

O direito de propriedade não poderá ser 
entendido com a mesma característica 
dos demais direitos fundamentais, qual 
seja, o mínimo essencial a uma vida digna, 
pois que este é um direito que tem o seu 
titular de não ter violadas as suas prerro-
gativas enquanto titular da propriedade. 
Diferente seria se se falasse em direito fun-
damental à propriedade, pelo qual o  indi-
víduo teria garantida a aquisição de uma 
propriedade mínima necessária à sua vida  
digna. Não é este o sentido empregado 
pelas normas fundamentais quando pre-
vêem este direito. O direito de proprieda-
de é previsto como direito de usar, gozar 
e dispor da propriedade, e é oponível a 
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 1todos, inclusive àqueles que não são de-
tentores de qualquer propriedade.

Portanto, se o uso da propriedade não 
estivesse constitucionalmente limitado 
pela sua função social, representaria para 
o seu titular uma garantia de que toda a 
coletividade se absteria de interferir na 
esfera de um bem jurídico que poderá ser 
adquirido de forma ilimitada, o que viria 
de encontro ao ideal do bem comum.

Mesmo não tendo os direitos fundamen-
tais um caráter absoluto, pois encontra o 
seu exercício limitado pela esfera do di-
reito alheio equivalente, o direito de pro-
priedade, dentre eles, tem  característica 
muito peculiar, pois, em tese, não existe 
limitação à sua aquisição. 

Daí a necessária previsão das limitações 
ao seu exercício, sem as quais poderia ser 
exercido de forma danosa à sociedade. A 
função social reclamada pela Constituição 
tem, pois, exatamente o efeito de coibir 
abusos decorrentes das possíveis imobi-
lizações ou uso indevido de recursos ne-
cessários ao bem-estar de todos:

Demais, o caráter absoluto do direito de pro-
priedade, na concepção da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (se-
gundo o qual seu exercício não estaria limita-
do senão na medida em que fi casse assegura-
do aos demais indivíduos o exercício de seus 
direitos), foi sendo superado pela evolução, 
desde a aplicação da teoria do abuso do di-
reito, do sistema de limitações negativas e de-
pois também de imposições positivas, deveres 
e ônus, até chegar-se à concepção da proprie-
dade como função social, e ainda do estágio 
mais avançado da propriedade socialista.

Essa evolução implicou também a superação 
da concepção da propriedade como direito 
natural, pois não se há de confundir a facul-
dade que tem todo indivíduo de chegar a ser 
sujeito desse direito, que é potencial, com o 
direito de propriedade sobre um bem, que 
só existe enquanto atribuído positivamente 
a uma pessoa , e é sempre direito atual, cuja 
característica é a faculdade de usar, gozar e 
dispor de bens, fi xada em lei.17

A maioria dos direitos fundamentais de-
manda um dever de abstenção, ou um 
dever de ação do poder estatal para que 
cada indivíduo desfrute de um mínimo ne-
cessário à dignidade da pessoa humana.

O direito de propriedade tem caracterís-
tica diversa, e sua garantia consiste em 
que o seu titular demanda desse mesmo 
poder estatal um dever de garantir o seu 
exercício contra qualquer ameaça, por 
parte de qualquer outro indivíduo.

A sua aquisição, entretanto, depende ex-
clusivamente do poder econômico do ti-
tular em potencial. Daí a acepção direito 
atual, empregada por José Afonso da Sil-
va, na transcrição acima.

Conclusão

O direito de propriedade é concebido ba-
sicamente como sendo a faculdade natu-
ral que tem cada indivíduo de usar e abu-
sar da coisa, respeitados os limites legais. 
É um direito, como visto, que tem origem 
na Antiguidade longínqua, e encontra os 
seus fundamentos ligados aos princípios 
religiosos e familiares, tendo permaneci-
do por longa data ligado ao atendimento 
das necessidades de sustento do grupo 
familiar, na forma em que era este conce-
bido na época.

Com o surgimento da concepção de direi-
tos fundamentais foi a propriedade incor-
porada a este núcleo mínimo de direitos, 
concebidos no bojo dos movimentos re-
volucionários do século XVIII, especial-
mente a Revolução Francesa. Entretanto, 
é de se ver que o direito de que se está a 
tratar não se concatenou com os ideais de 
igualdade preconizada pela Declaração 

17 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 245-246.
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 1 vertida daquela Revolução. Se a Declara-
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789 propugnou pela igualdade entre 
todos os homens, não se pode entender 
sem reservas o direito de propriedade da 
forma em que foi nela inserido, por ser um 
direito cujo exercício está a depender ex-
clusivamente do poder aquisitivo do seu 
titular, poder este que está longe de ser 
comum a todos os homens.

Assim é que ao invocar a função social da 
propriedade como limitante do  exercício 
do direito de propriedade o legislador 
constituinte buscou minimizar a possibi-
lidade abuso deste direito.

A partir de todo o exposto neste breve 
estudo, entende-se como sendo tarefa de 
grande difi culdade proporcionar a todos o 
acesso à propriedade mínima necessária. 
Dessa forma, enquanto não for possível ga-
rantir a todos, de lege ferenda, uma porção 
de terra como o mínimo necessário para 
uma vida digna, a propriedade continuará 
sendo privilégio de poucos. Sendo assim, 
a propriedade como direito fundamental 
protegido pela Lei Maior, permanecerá es-
vaziada de sua função social interpretada 
de forma indissociável do princípio da dig-
nidade da pessoa humana.
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