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RESUMO 
A constituição federal de 1988 protege veemente os direitos da propriedade, 
considerando o direito a propriedade um direito fundamental, ou seja, o detentor da 
propriedade rural tem garantias sobre a manutenção do seu imóvel, o direito a 
propriedade é previsto no texto constitucional em seu artigo 5° inciso XXII, 
considerado um direito fundamental para o indivíduo, não obstante a previsão da 
proteção da propriedade no texto constitucional, houve também a proteção deste 
direito nos códigos infraconstitucional, foram previstas regras de condutas que garante 
meios ao proprietário estiver tendo sua propriedade invadida ou sofrendo tentativa de 
invasão a proteção da sua propriedade de forma legal. 
O Estado não pode interver na propriedade privada, contundo, o direito a propriedade 
ainda que não haja intervenção direta do Estado de forma incisiva, há uma mínima 
intervenção, pois todo o proprietário deverá também garantir que a propriedade 
cumpra com sua função social, no mesmo artigo 5° da CF em seu inciso XXIII, afirma 
que a propriedade deverá cumprir com sua função social, ainda afirmando este 
conceito no artigo 170  inciso III da CF, percebendo então que a propriedade é um 
direito fundamental mas que sofre restrições quanto a função social da terra. 
O Direito a propriedade como garantia fundamental sobrepõe-se a obrigação da 
função social da propriedade 
 
Palavras-chaves: Propriedade. Direito fundamental. Absolutismo. Função social. 
Condenação.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A constituição federal de 1988 protege veemente os direitos da propriedade, 

considerando o direito à propriedade um direito fundamental, ou seja, o detentor da 

propriedade rural tem garantias sobre a manutenção do seu imóvel, o direito à 

propriedade é previsto no texto constitucional em seu artigo 5° inciso XXII, 

considerado um direito fundamental para o indivíduo, não obstante a previsão da 

proteção da propriedade no texto constitucional, houve também a proteção deste 
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direito nos códigos infraconstitucional, foram previstas regras de condutas que garante 

meios ao proprietário estiver tendo sua propriedade invadida ou sofrendo tentativa de 

invasão a proteção da sua propriedade de forma legal chamado por alguns 

doutrinadores como Alexandre Mazza de desapropriação privada, o que não se 

confunde com a desapropriação pública. 

O Estado não pode interver na propriedade privada, contundo, o direito à 

propriedade ainda que não haja intervenção direta do Estado de forma incisiva, há 

uma mínima intervenção, pois todo o proprietário deverá também garantir que a 

propriedade cumpra com sua função social, no mesmo artigo 5° da Constituição 

Federal em seu inciso XXIII, o dispositivo legal afirma que a propriedade deverá 

cumprir com sua função social, ainda  sendo este conceito reafirmando no artigo 170  

inciso III da Constituição Federal, desta forma indaga-se o Direito a propriedade como 

garantia fundamental sobrepõe-se a obrigação da função social da propriedade? 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Da Propriedade Como Garantia Fundamental 

 

No texto constitucional a propriedade tem garantia de direito fundamental de 

forma expressa vejamos no artigo 5° inciso XXI da CF existe a previsão legal que será 

garante o direito à propriedade, a propriedade tem a chamada oponibilidade erga 

omnes termo usado em latim, contudo, havendo necessidade de ordem pública 

prevista na Constituição Federal, poderá haver a relativização deste direito. 

Os textos infraconstitucionais garantem ao proprietário algumas situações em 

que a propriedade poderá ser disponibilizada para terceiros, a exemplo do Código 

Civil em seu artigo, mas também, sua relativização diante situações em que o poder 

público necessitar ou ainda quando não há o exercício da função social da 

propriedade, porém antes de exemplificar é necessário conceituar o que é 

propriedade, segundo: 

Marinela, Fernanda (2019, p. 843) 

 
O direito da propriedade consiste em um direito individual que 
assegura a seu titular uma séria de poderes de cunho privado, civilista, 
dentre os quais estão os poderes de usar, gozar, usufruir, dispor e 
reaver um bem, de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, com 
fundamento no art. 5°, XXII e XXIII, da CF. O caráter absoluto da 



propriedade garante ao proprietário o direito de dispor da coisa como 
bem entender, sujeito apenas a determinadas limitações impostas 
pelo direito público e pelo direito de propriedade de outros indivíduos. 
É um direito oponível erga omnes.  O caráter exclusivo significa 
exercer sozinho o direito (sem interferência de outros), portanto um 
mesmo bem não pode pertencer com exclusividade e 
simultaneamente a duas pessoas, já que o direito de um exclui o direito 
do outro. O Código Civil de 2002 estabelece expressamente essas 
características no art. 1.231, que dispõe. “ A propriedade presume-se 
plena e exclusiva, até prova em contrário”. Como resultado desses 
dois caracteres indispensáveis da propriedade, qual seja, absoluto (ou 
pleno como preferiu o CC) e exclusivo, decorre que ela também é 
perpetua ou irrevogável. Assim, por ser absoluto, tudo que o 
proprietário legalmente dispuser sobre ele deve ser mantido e deve 
produzir seus efeitos. E mais, a exclusividade garante que o direito de 
propriedade não pode cessar por intentar terceiros. Dessa maneira, 
uma vez adquirida, ela não pode ser perdida, salvo por vontade do 
proprietário. Portanto, subsiste independentemente de exercício e 
enquanto não surgir uma causa legal que a extinga. 

 

A propriedade possui características de absolutismo, é um direito de garantia 

constitucional, e somente o proprietário poderá usufruir de todos os direitos a ela 

inerente, contudo para a propriedade já teve esse absolutismo que hoje é relativizado 

buscando a justiça social, 

Segundo Carvalho Filho, (2007, p. 686)  

 
A propriedade é instituto de caráter público: a ordem jurídica pode 
reconhecer, ou não, as características que dão forma ao instituto. 
Historicamente, a propriedade constitui verdadeiro direito natural, 
sendo erigida a direito fundamental nas declarações de direito da 
época do constitucionalismo. As tendências socializantes, porém, 
alteraram a fisionomia da propriedade, e muitos ordenamentos 
jurídicos firmaram o postulado ortodoxo de que a propriedade tinha 
caráter provisório até que se chegasse à coletivização massa. 
Modernamente se tem assegurado a existência da propriedade como 
instituto político, mas o conteúdo do direito de propriedade sofre 
inúmeras limitações no direito positivo, tudo para permitir que o 
interesse privado não se sobreponha aos interesses maiores da 
coletividade. A vigente Constituição é peremptória no que se refere ao 
reconhecimento do direito “É garantido o direito de propriedade” (art. 
5°, XXII). O mandamento indicia que o legislador não pode erradicar 
esse direito do ordenamento jurídico positivo. Pode, sim, definir-lhe os 
contornos e fixar-lhe limitações, mas nunca deixará o direito figurar 
como objeto de tutela jurídica. 

 

As visões dos doutrinadores são distintas, trazendo um posicionamento mais 

conservador e outro com uma visão mais moderna, fato que o direito da propriedade 

é um direito fundamental garantido pela constituição federal, mas pelo que se extrai 



dos textos é que em casos excepcionais este poderá sofre uma relativização em 

buscar de um bem coletivo.  

 

2.2 Da Função Social  

 

Verificando-se que a propriedade é um direito fundamental, mas que sofre 

restrições quanto a função social da terra, considerando que a função social da 

propriedade é um direito fundamental tão importante quanto o direito a proteção da 

propriedade e que o Estado deverá intervir nas situações previstas em lei, pois este 

não poderá se abster de sua função estatal, conceito aclarado por  

Carvalho, Filho (2007, p. 687) 

 

De forma sintética, podemos considerar intervenção do Estado na 
propriedade toda e qualquer atividade estatal que, amparada em lei, 
tenha por fim ajustá-la aos inúmeros fatores exigidos pela função 
social a que está condicionada. Extrai-se dessa noção que qualquer 
ataque à propriedade, que não tenha esse objetivo, estará 
contaminado de irretorquível ilegalidade. Trata-se, pois, de 
pressuposto constitucional.  

 

Ao mesmo tempo que temos a proteção estatal sobre a propriedade verificamos 

a relativização deste direito constitucional considerado fundamental, sob o prisma da 

função social da propriedade, a exemplo da relativização deste direito temos a 

desapropriação estatal sobre a propriedade privada que será explanada logo em 

seguida. 

A função social da propriedade tem por objetivo que a propriedade não seja 

inutilizada, ou seja, que haja produção na terra com a finalidade de gerar renda, 

emprego, capital financeiro regional, desenvolvimento social e econômico, entre 

outros, para que com isso, as pessoas com vulnerabilidade econômicas possam ter 

oportunidades de desenvolvimento e crescimento, buscando uma qualidade de vida e 

tendo um equilíbrio social, 

A propriedade é um bem resguardado pela Constituição em que a intervenção 

estatal deverá ser mínima, contundo, existe casos em que o poder público se utilizará 

do seu poder de comando, principalmente em casos em que a sociedade não cumprir 

com sua função social. 

No conceito de Marinela, Fernando (2019, p. 843) 



No atual contexto, o direito de propriedade não pode ser visto como 
direito absoluto, sem qualquer ônus para quem o detém, estando 
condicionado ao cumprimento de sua função social, sob pena de 
intervenção do Estado para suprimi-la. Por sua função social da 
propriedade, entende-se a necessidade desse direito, em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, incluindo ainda o 
respeito à flora, à fauna, às belezas naturais, ao equilibro ecológico e 
ao patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e 
das aguas.  

 

2.2.1 Dos tipos de intervenção do Estado na propriedade 

 

Um dos exemplos mais clássicos no direito brasileiro é a desapropriação feita 

pelo poder público em face da propriedade privada, este exercendo seu poder estatal 

intervêm no âmbito privado a fim de a propriedade seja melhor aproveita, este tipo de 

desapropriação não se confunde com a   “desapropriação” entre particulares, 

Segundo Mazza, Alexandre (2013, p.615). 

 

A desapropriação ou expropriação é a mais agressiva forma de 
intervenção do Estado na propriedade privada. Consiste no 
procedimento excepcional de transformação compulsória de bens 
privados em públicos, mediante o pagamento de indenização. Quando 
promovida pela Administração Pública, é denominada desapropriação 
administrativa. Não deve ser confundida, por isso, com a denominada 
desapropriação privada, prevista no § 4° art. 1.228, do Código Civil, 
segundo o qual: “ o proprietário também pode ser privado da coisa se 
o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta 
e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de 
pessoas, e estas nela houverem realizado, um conjunto ou 
separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 
social e econômico relevante”. Embora equivocadamente chamada de 
“privada”, a referida modalidade expropriatória é efetivada pelo Poder 
Judiciário.  

 

Destaque-se que a intervenção citada pelo doutrinador como desapropriação 

privada, não se confunde com a desapropriação pelo poder público, a desapropriação 

privada é a relacionada nos artigos do código civil que tratam de usucapião de boa-fé 

e suas demais modalidades, ainda no conceito sintetizado  

Ainda no conceito sintetizado de Mazza, Alexandre (2013, p.619) 

 

Reunidos os elementos conceituais mais importantes presentes nas 
definições acima elencadas, é possível conceituar desapropriação 
como procedimento administrativo pelo qual Estado transforma 
compulsoriamente bem de terceiro em propriedade pública, com 



fundamento na necessidade pública, utilidade pública ou interesse 
social, pagando indenização prévia, justa e, como regra, em dinheiro. 

 

A doutrina e os texto legislativo aclaram e são pacíficos quanto a 

desapropriação desde que respeitado os requisitos básicos, para Marinela Fernanda 

(2019, p. 874): 

O instituto da desapropriação representa um tema muito delicado e 
complexo, revelando-se como um dos principais pontos do eterno 
conflito do entre o Estado e o particular. Desapropriação é um 
procedimento administrativo em que o Poder Público adquire a 
propriedade particular de forma compulsória, para fins de interesse 
público, atingindo-se assim a faculdade que tem o proprietário de 
dispor da coisa segundo sua vontade, afetando o caráter perpétuo e 
irrevogável do direito de propriedade com a consequente indenização. 
Trata-se de forma de aquisição originária da propriedade, não 
dependendo assim de qualquer título anterior ou de relação direta com 
o antigo proprietário, diferindo da forma derivada de aquisição, já que 
esse caso a relação acontece entre o sujeito e a coisa. Vale lembrar 
que esse instituto só poderá ser utilizado em caráter excepcional, 
tendo em vista que, em regra, a administração não interferira na 
propriedade do particular, razão pela qual não poderá ir além das 
hipóteses prevista pela lei. A desapropriação só será possível se 
estiver presente um dos pressupostos previstos na legislação, assim 
sintetizados: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. 

 

Na Constituição Federal de 1988, temos a possibilidade de requisição do imóvel 

pelo poder público mediante iminente perigo público, sob pena de indenização sendo 

o caso, contudo não é necessária autorização do proprietário, ou seja, o absolutismo 

da propriedade e suprimida pela iminência do perigo ao público.  

Segundo a doutrinadora Marinela, Fernanda (2019, p. 859) 

 

A requisição é a forma de intervenção restritiva à propriedade, que não 
retira à propriedade apesar de atingir o seu elemento exclusivo, 
considerando que o proprietário não terá mais o uso exclusivo do bem. 
Fundamenta-se no art. 5° XXV, da CF. A doutrina reconhece ainda o 
art. 5° XXIII, e o art. 170, III, ambos da CF, dispositivos que 
condicionam a propriedade à sua função social e servem de 
fundamento geral para a intervenção quando há o descumprimento 
dessa ordem. A competência é da União de legislar sobre requisição 
civil ou militar, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, 
conforme previsão do art. 22, III, da CF. No exercício dessa 
competência, além de outras leis para casos específicos, estabelece 
o novo Código Civil, definindo o direito de propriedade, que o 
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor a coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou detenha. 
Admite que ele pode ser privado da coisa, nos casos de 
desapropriação, por necessidade, ou utilidade pública ou interesse 
social, bem como no de requisição, em caso de perigo público 



iminente, regra expressa no art. 1.228, § 3°, mais um fundamento 
autorizando a intervenção.  

 

Constata-se que a requisição não retira o poder de posse, porém retira o direito 

de exclusividade do proprietário, para o doutrinador Carvalho, Filho (2007, p. 698): 

  

Requisição é a modalidade de intervenção estatal através da qual o 
Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em 
situação de perigo público iminente. Anteriormente, a requisição era 
instituto que só tinha aplicação em situação de guerra ou de 
movimentos graves de origem política. Hoje, ingressou no Direito 
Administrativo, servindo para fins militares e civis. Há, portanto, dois 
tipos de requisição: a requisição civil e a requisição militar. O 
administrador público não é livre para requisitar bens e serviços. Para 
que possa fazê-lo, é necessário que esteja presente situação de 
perigo Público iminente, vale dizer, aquele perigo que não somente 
coloque em risco a coletividade como também que esteja prestes a se 
consumar ou a expandir-se de forma irremediável se alguma medida 
não for adotada. Tais situações não são apenas as ações humanas, 
como bem registra MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, mas 
de igual maneira os fatos da natureza, como inundações, epidemias, 
catástrofes e outros fatos do mesmo gênero.  

 

Sendo efetuada a requisição nos casos em que a lei permitir não há ilegalidade 

na requisição, ainda um dos meios que o estado poderá intervir na propriedade é 

através da ocupação temporária, desde que haja alguma das hipóteses que autorize 

a ocupação,  

Neste sentido Marinela, Fernanda (2019, p. 861) aduz que, 

 

Consiste em uma forma de limitação do Estado à propriedade privada, 
que se caracterizada pela utilização transitória, gratuita ou 
remunerada de imóvel de propriedade particular, para fins de interesse 
público. Também afeta a exclusividade do direito à propriedade. A 
natureza jurídica desse instituto também é ponto polêmico na doutrina. 
Para alguns autores, a natureza jurídica é de servidão administrativa; 
para outros, a questão é vista como desapropriação temporária de 
uso. No entanto, para a maioria, posição acolhida neste trabalho, a 
ocupação tem característica próprias rotineiras, como a execução de 
obras, a prestação de serviços, além de outras atividades de interesse 
público. 

 

As hipóteses de ocupação deverão respeitar as hipóteses em que a lei permite, 

outra hipótese onde o poder público poderá intervir de forma incisiva é o caso do 

confisco da propriedade, é a excepcionalidade prevista no artigo 243 da Constituição 



Federal em decorrência de crime ou ilicitude realizada na área, porém, é requisito 

objetivo para esta ação a ciência do proprietário frente a ilicitude do ato. 

O tombamento é outra situação em que o poder público poderá intervir na 

propriedade privada, também o proprietário não perderá o direito à propriedade mas 

terá restrição quando ao uso, o objetivo do tombamento é preservar o patrimônio 

cultura, artístico ou do espaço físico que deverá ser preservado, neste caso, caberá 

indenização ao proprietário 

Segundo Marinela, Fernanda (2019, p. 863-864): 

 

Reconhecendo a importância do patrimônio histórico e cultura 
brasileiro para conservar a sua identidade, bem como conservar a 
memória dos diferentes grupos sociais em diversos momentos 
históricos, a Constituição Federal de 1988 demonstra a preocupação 
quanto à sua tutela, estabelecendo algumas regras para atender esse 
objetivo. Reserva-se atenção tanto aos bens materiais quanto aos 
imateriais. Um importante instituto para essa proteção é o 
tombamento, que esta previsto no Decreto-Lei n. 25, de 30-11-1937. 
Tombamento é uma forma de intervenção na propriedade que 
restringe a liberdade do proprietário, atingindo com isso o seu caráter 
absoluto, instituído com o objetivo principal de conservação. Uma vez 
realizado o tombamento, é como se o Poder Púbico determinasse o 
congelamento de um bem, impondo uma série de regras, atendidas as 
peculiaridades de cada situação. A sua preservação pode ser 
justificada por diversos aspectos relevantes para a história do país, 
pelo valor cultura, cuidados com o cenário natural, as paisagens e 
também por relevâncias artísticas.  

 

Ainda na visão de Baptista, Joaquim de Almeida (2002, p. 193) 

 

O tombamento compulsório segue processo que se inicia com a 
notificação ao proprietário para, no prazo, tem-se como aquiescência 
tácita, e se procede, de logo, à inscrição, conforme diz o Decreto-lei 
25/1937, que tem aplicação a todas as formas de tombar uma 
propriedade, seja para preservar uma obra artística, seja para 
preservar um estilo arquitetônico, ou para obstar a derrubada de uma 
mata.  A professora Maria Sylvia Zanella di Petro, ao estudar o 
tombamento, referindo-se a Constituição da República de 1988, 
ensina “O artigo 23, III, na mesma Constituição, inclui entre as funções 
de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os momentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos” (Direito administrativo). 

 

3 METODOLOGIA 

 



 Para realização do presente trabalho foi utilizado o estudo documental, tendo 

com fonte a legislação nacional e doutrinadores da área jurídica, tais como: 

 Artigo 5° inciso XXII e XXIII da Constituição Federal, abordando a 

propriedade como direito fundamental.  

 Artigo 5° da Constituição Federal em seu inciso XXIII fundamentando a 

função social da propriedade, bem como, o artigo 170 inciso III da 

Constituição Federal. 

Foram utilizados como fontes doutrinadores jurídicos como Fernanda Marinela, 

Alexandre Mazza, José dos Santos Carvalho Filho e Joaquim de Almeida Baptista.  

Para análise utilizou-se a comparação entre os artigos da Constituição Federal 

e seu Artigo 5° e seus incisos sobre o direito à propriedade e função social, bem como, 

o artigo 170 da CF, bem como o o posicionamento dos doutrinadores, todos já citados. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Identificar, nas Legislações Pertinentes, o Direito à Propriedade como Garantia 

Fundamental 

 

Constatou-se na Constituição Federal que a propriedade possui garantia como 

direito fundamental, o artigo 5° XXII e XXIII da CF, garante ao proprietário esta 

proteção à propriedade. 

 

4.2 Pesquisar, nas Legislações Pertinentes, qual a Função Social da Propriedade 

 

O artigo 170, inciso III da Constituição Federal, aclara que, em observância aos 

direitos sociais, individuais, desenvolvimento e bem-estar considerando a harmonia 

social entre os povos deverá ser observada a função social da propriedade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo para a conclusão e analisando os dados apresentados e 

posicionamento doutrinário, verifica-se entende-se que a propriedade tem sua 

proteção sólida e que o Estado deverá intervir o mínimo possível respeitando assim a 

garantia de direito fundamental a propriedade, contundo, percebe-se que assim como 



o direito à propriedade é um direito fundamental a função social da propriedade em 

certas ocasiões vem relativizar essa proteção, buscando meios para tentar garantir a 

justiça social e econômica da sociedade, é notório que é um conflito de direito 

fundamentais, porém, diante da legislação supracitada e estudada e considerando a 

posição dos doutrinadores, verificou-se que a propriedade como garantia fundamental 

não se sobrepõe-se a obrigação da função social da propriedade, e ainda, foi possível 

verificar que a função social em certas situações prevista pela lei, relativiza o direito à 

propriedade em detrimento aos direitos coletivos.  
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