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Resumo: O artigo tem o objetivo de apresentar informações so-

bre o processo de constitucionalização do direito civil, desde a 

Idade Média, quando ele “reinava” absoluto como norma de 

comportamento das pessoas, até os dias atuais, especialmente 

aqui no Brasil, e como esse processo passou a ser caracterizado 

pelas considerações sociais e econômicas que reconheceram a 

função social da propriedade e a incluíram nos textos legais há 

séculos, bem como a sua posição atual no direito brasileiro. Por 

representarem expressões legítimas dessa função social da pro-

priedade, foram expostos aspectos da regularização fundiária 

das propriedades no Brasil e da multipropriedade, que ingressou 

na legislação brasileira por meio da recente Lei 13.777/2018. 
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Abstract: The article aims to present information about the pro-

cess of constitutionalization of civil law, from the Middle Ages, 
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when it "reigned" absolute as a norm of behavior of people, until 

the present day, especially here in Brazil, and how this process 

went to be characterized by social and economic considerations 

that recognized the social function of property and included it in 

legal texts for centuries, as well as its current position in Brazil-

ian law. Because they represent legitimate expressions of this 

social function of property, aspects of land regularization of 

properties in Brazil and of multi-ownership, which entered into 

Brazilian law through the recent Law 13.777 / 2018, were ex-

posed. 
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erty. Land regularization. 
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 presente artigo foi escrito tendo como um de seus 

objetivos a pesquisa a respeito da evolução dos 

costumes e da realidade social que levou os estu-

diosos do direito a privilegiar os textos constituci-

onais com diversas previsões de comportamentos 

das pessoas naturais e jurídicas na esfera privada de suas vidas e 

de suas atividades econômicas e suas consequências. 

Paralelamente, tendo em conta a importância impar do 

sentimento de propriedade que habita o íntimo das pessoas e da 

regulação milenar desse sentimento humano irrefreável pelo di-

reito, a pesquisa da evolução da função social da propriedade 

como assunto das previsões legais foi o outro objetivo. 

Para atingir esses objetivos, após muitas reflexões e mu-

danças de ideias, decidimos dividir a apresentação dos nossos 

estudos e pesquisas em sete capítulos, além desta introdução, da 

conclusão e das referências bibliográficas, a respeito das quais, 

por sinal, traremos informações no final desse tópico introdutó-

rio. 

No Capítulo 1, que intitulamos “O Direito civil como re-

ferência do sistema jurídico e a evolução do sistema”, destaca-

mos as relações jurídicas de direito privado, depois as de direito 

público, em seguida as de direito difuso e, para finalizar o capí-

tulo, abordamos a relação jurídica como a categoria jurídica que 

é a base do direito. 

No Capítulo 2, denominado “A constitucionalização do 

direito civil brasileiro”, optamos por fazer uma breve referência 

aos três momentos filosóficos do Direito ao longo dos últimos 

séculos, ou seja, o jusnaturalismo, o positivismo jurídico e o 

pós-positivismo, que é a teoria dos princípios constitucionais e, 

na verdade, o momento histórico em que diversos institutos ju-

rídicos de direito privado - concepção, filiação, parentesco, ca-

samento, poder familiar, divórcio, alimentos, contratos, uso da 

propriedade e outros - ganharam crescente constitucionalização, 

ou seja, a validade e o sentido das normas civis correspondentes 

O 
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a esses institutos ficaram condicionadas aos valores e fins pre-

tendidos pelos princípios constitucionais, caracterizando impor-

tantes restrições à manifestação da vontade privada. 

No Capítulo 3, passamos a registrar informações sobre o 

“O Instituo jurídico da propriedade” e, lá, organizamos a apre-

sentação em três partes – a evolução histórica do direito de pro-

priedade, a evolução do direito de propriedade no Brasil e, final-

mente, a relação jurídica e o direito de propriedade. 

Nos Capítulos 4, 5 e 6, o tema foi a função social da pro-

priedade, primeiro em abordagem geral, em seguida locali-

zando-a no Código Civil Brasileiro e, depois, na Constituição 

Federal do Brasil. 

Para finalizar, destinamos o Capítulo 7 para apresentar 

informações sobre esses dois institutos jurídicos que expressam 

com clareza a função social da propriedade, ou seja, a regulari-

zação fundiária e a multipropriedade. 

A conclusão a que chegamos é no sentido de que a fun-

ção social da propriedade, positivada na Constituição Federal do 

Brasil e no Código Civil Brasileiro, é um dos meios jurídicos 

que instrumentaliza a realização dos objetivos do Estado social 

por meio de intervenção nas relações jurídicas de direito pri-

vado, com a finalidade de proteger as pessoas economicamente 

mais fracas, impossibilitadas de prover suas necessidades míni-

mas e vitais e, consequentemente, de ter preservada a própria 

dignidade humana, como também com a finalidade de proporci-

onar o acesso à propriedade de um número maior de pessoas. 

Antes de encerrar essa Introdução, queremos esclarecer 

para nossos leitores que a escolha das referências bibliográfica 

foi feita com especial esmero e cuidados jurídicos, para que, 

aqueles que iriam nos auxiliar neste propósito de fazer chegar a 

vocês um assunto de relevância como é a constitucionalização 

do direito civil e a atribuição de uma função social à proprie-

dade, fossem realmente estudiosos importantes do direito. 
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1. O DIREITO CIVIL COMO REFERÊNCIA DO SIS-

TEMA JURÍDICO E A EVOLUÇÃO DO SISTEMA 

 

Na base de sustentação do aparecimento, do desenvolvi-

mento e da efetivação do sistema jurídico antigo em Roma e na 

Alemanha, estavam as relações jurídicas de natureza privada. 

Isso foi assim por causa da grande importância que se 

dava às relações familiares e às relações de ordem econômica e 

social envolvendo as atividades familiares, privadas por natu-

reza, como eram percebidas na época. 

Nesse ambiente social e jurídico, o Direito Civil era a re-

ferência do sistema. 

 

1.1.  AS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 

 

Em primoroso artigo, intitulado “A evolução conceitual 

do direito civil - Da antiguidade clássica à constitucionalização”, 

Silvio Neves Baptista3 escreveu: 
Em síntese, da Idade Média ao Renascimento, o ius civile foi 

considerado o direito comum, compreendendo essa expressão 

todo o sistema de normas inerentes aos povos latinos e germâ-

nicos, em oposição ao direito próprio de cada povo. 

Essa percepção prevaleceu até o Renascimento, o movi-

mento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do sé-

culo XIV, consolidou-se no século XV e perdurou até o século 

XVII. 

 

1.2.  AS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO 

 

A partir daí, o Direito Civil passou a dividir espaço com 

as relações jurídicas de natureza pública. Confira no artigo de 

 
3 BAPTISTA, Silvio Neves.  A evolução conceitual do Direito Civil - Da antiguidade 
clássica à  constitucionalização in Direito civil constitucional e outros estudos em ho-
menagem ao Prof. Zeno Veloso/A. Santos Justo; coordenação Pastora do Socorro Tei-
xeira Leal. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. Página 162. 
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Neves Baptista acima citado4: 
A partir do Renascimento, o direito civil passou a significar o 

direito privado, contrapondo-se ao direito público. As razões 
desse significado devem-se à circunstância de que o ius civile 

compreendia até então todo o direito público e privado, mas, 

como os textos normativos concernentes ao direito público se 

tornaram obsoletos na Idade Média em virtude das profundas 

alterações políticas de então, as coleções legislativas sobre a 

administração do Império perderam toda a sua utilidade. 

Uma vez dividido seu espaço com o direito público, o 

direito civil passou a ser considerado como sendo o próprio di-

reito privado, mas, com o passar do tempo, em especial em de-

corrência da codificação do direito mercantil no século XIX, 

houve manifestações doutrinárias no sentido de considerá-lo 

uma das espécies do direito privado, tal como o direito comer-

cial, o direito do trabalho, o direito agrário e o direito internaci-

onal privado. 

Discordando dessa ideia, assim se manifestou, nova-

mente, Neves Baptista5: 
No direito civil estão contidos os princípios e normas atinentes 

a todo o direito privado. Diferentemente das diversas especia-

lidades, cujas regras dizem respeito a determinada atividade ou 

profissão, qualidade de pessoas ou de coisas, ou ao exercício 

de certos direitos ou de um conjunto de relações jurídicas, o 
direito civil aplica-se genérica e indistintamente a todos os ra-

mos do direito privado, além de fornecer elementos aos diver-

sos campos do ordenamento jurídico. 

Mesmo afirmando que o direito civil não se limita às re-

lações de privada, Caio Mário da Silva Pereira acredita que atu-

almente não devemos reconhecer o direito civil como foi reco-

nhecido anteriormente, ou seja, como o direito comum. É o que 

ele afirmou no trecho abaixo6: 
Mais longe vamos, quando anunciamos a presença do direito 

civil, através da técnica, da generalização de conceitos 

 
4 Obra citada. Página 163. 
5 Obra citada. Página 165. 
6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 21ª Edição, 4ª Tira-
gem. Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2006. Página 22. 
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fundamentais, do enunciado de ideias básicas do sistema, em 

todas as províncias do ordenamento jurídico. Não se limita às 

relações de ordem privada, pois é com o jogo dos seus princí-

pios e dos seus ensinamentos que lidam frequentemente os es-

pecialistas de direito público. No entanto, NÃO SE PODE 

MAIS DIZER (o destaque é nosso), como antes, que assiste 

inteira razão a Planiol, Ripert e Boulanger, quando sustentam 

que o direito civil não é apenas uma das divisões do direito 
privado, mas continua sendo o direito comum, em razão de 

compreender todo um conjunto de regras relativas às institui-

ções de direito privado, aos atos e às relações jurídicas.  

 

1.3. AS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO DIFUSO 

 

Posteriormente, surgiram direitos que atendiam necessi-

dades coletivas das pessoas, direitos que muitos reconheceram 

como sendo direitos de terceira geração e que também se deno-

minaram direitos difusos. 

Não obstante as recentes incursões do movimento lide-

rado na Itália por Mauro Cappeletti nos anos 1970, no sentido 

de clarificar conceitos e promover a defesa de interesses que su-

peram a classificação como público e privado, esses interesses, 

aqui no Brasil, os autores do Anteprojeto do Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor, Ada Pellegrini Grinover, Antônio 

Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José 

Geraldo dias Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior e 

Zelmo Denari optaram por incluir no texto legal o conceito de 

direito difuso, que constou no disposto no inciso I do parágrafo 

único do artigo 81 do referido Código – interesses ou direito di-

fusos, assim entendidos, para efeito deste Código, os transindi-

viduais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato – com essa 

explicação de Kazuo Watanabe7: 

 
7 WATANABE, Kazuo in Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover...[et al.] – 9ª Edição – Rio de 
Janeiro: Forense Universitária. 2007. Página 820. 
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Na conceituação dos interesses ou direitos “difusos”, optou-se 

pelo critério da indeterminação dos titulares e da inexistência 

entre eles de relação juridica base, no aspecto subjetivo, e pela 

indivisibilidade do bem jurídico, no aspecto objetivo. 

A consequência da divisão desse espaço, agora em direi-

tos de primeira, segunda e terceira gerações, ou seja, privados, 

públicos e difusos, fez com que o Direito Civil deixasse de ser a 

referência do sistema jurídico. 

Não obstante, permanece inegável a sua importância, na 

medida em que é no seu âmbito que estão reguladas as relações 

jurídicas obrigacionais, aí incluídas as contratuais, as relações 

jurídicas de natureza real, com destaque para o direito de propri-

edade, as relações jurídicas específicas do direito de família e do 

direito das sucessões. 

Vamos ver agora como foi que as disposições legais de 

natureza privada previstas no âmbito do direito civil passaram 

pelo processo de constitucionalização. 

 

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

A boa compreensão do assunto da constitucionalização 

do Direito Civil Brasileiro recomenda uma rápida exposição a 

respeito de três fundamentos filosóficos do Direito ao longo dos 

últimos séculos. 

São eles: a teoria do direito natural – jusnaturalismo - a 

teoria do direito e da norma - positivismo jurídico - e a teoria dos 

princípios constitucionais - pós-positivismo jurídico. 

De acordo com a teoria do jusnaturalismo, na sua pri-

meira fase, o conteúdo do Direito é a lei representada pela von-

tade de Deus. Vale dizer, o homem tem direitos naturais. Trata-

se de um direito assentado na dogmática de Deus, justificado por 

uma base teológica. 

Em sua segunda fase, já influenciado pela tolerância re-

ligiosa e pelo combate ao poder desmedido do Estado, a teoria 
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do jusnaturalismo assume a condição de filosofia natural do di-

reito. Foi a época da Declaração da Independência dos Estados 

Unidos, em 1776, e da Revolução Francesa, em 1789. 

No início do século XIX, os ideais jusnaturalistas ha-

viam sido incorporados aos textos das leis e dos códigos legais, 

dando espaço para o surgimento do positivismo jurídico, que 

vem envolto na condição de ciência social e jurídica sustentada 

nos pressupostos da criação de uma ciência exata do Direito, da 

identificação do Direito com a norma e de que a ordem jurídica 

é uma criação do Estado e, uma vez obedecidas as formalidades 

para criação da norma, ela é válida, independentemente de qual-

quer outro juízo de valor. 

De acordo com essa teoria, quaisquer indagações relati-

vas à Justiça deixavam de ser indagações no momento em que a 

norma entrava em vigor, porque a partir de então a ordem jurí-

dica estava legitimada. 

As reações à onda positivista foram crescendo e sua de-

cadência coincidiu com o fim da segunda guerra mundial e dos 

regimes nazista, na Alemanha, e fascista, na Itália, época em que 

um direito sem a sua dimensão VALOR passou a ser inaceitável. 

O exaurimento da doutrina jusnaturalista e o fracasso do 

positivismo, no final da Segunda Guerra, proporcionaram o sur-

gimento ou, pelo menos, o amadurecimento de ideias relaciona-

das à avaliação da função social do direito, aí incluídos os con-

tratos e a propriedade, e à interpretação das normas pelo seu sen-

tido e não somente pelas suas palavras. 

A teoria dos princípios constitucionais (pós-positivismo 

jurídico) sustenta que são eles, os princípios, que permitem iden-

tificar os valores contidos, nem sempre expressos, nas normas. 

Os valores devem ser compreendidos como os desejos da 

sociedade contidos nas normas. Expressamente ou não. 

Compreenda que a desnecessidade de constar nas nor-

mas, não resultou em ausência de princípios normatizados. Pelo 

contrário, o pós-positivismo jurídico resultou em intensa 
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inclusão de princípios nas normas constitucionais. Um correr de 

olhos para leitura de alguns desses princípios poderá ser útil para 

a compreensão da importância desses comandos legais constitu-

cionais no atual sistema jurídico brasileiro. 

Confira: 

# Princípio da dignidade da pessoa humana 

# Princípio da independência nacional 

# Princípio da prevalência dos direitos humanos 

# Princípio da autodeterminação dos povos 

# Princípio da não intervenção 

# Princípio da igualdade entre os Estados 

# Princípio da defesa da paz 

# Princípio da solução pacífica dos conflitos 

# Princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo 

# Princípio da cooperação entre os povos para o pro-

gresso da humanidade. 

# Princípio da concessão de asilo político 

# Princípio da função social do contrato 

# Princípio da função social da propriedade 

# Princípio da direito à informação 

# Princípio da direito à privacidade 

# Princípio da razoabilidade. 

Sobre o assunto da existência constitucionalmente posi-

tivada dos princípios, é esclarecedora essa manifestação de Luís 

Roberto Barroso8: 
A novidade das últimas décadas não está, propriamente, na 
existência de princípios e no seu eventual reconhecimento pela 

ordem juridica. Os princípios, vindos dos textos religiosos, fi-

losóficos ou jusnaturalistas, de longa data permeiam a reali-

dade e o imaginário do Direito, de forma direta ou indireta. Na 

tradição judaico-cristã, colhe-se o mandamento de respeito ao 

próximo, principio magno que atravessa os séculos e inspira 

um conjunto amplo de normas. Da filosofia grega, origina-se o 

 
8 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. Contribuições 
para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 1ª reimpres-
são. Belo Horizonte: Fórum. 2013. Páginas 121/122. 
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principio da não contradição, formulado por Aristóteles, que se 

tornou uma das leis fundamentais do pensamento: ‘Nada pode 

ser e não ser simultaneamente’, preceito subjacente à ideia de 

que o Direito não tolera antinomias. No direito romano, pre-

tendeu-se enunciar a síntese dos princípios básicos do Direito: 

‘Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que 

é seu’. Os princípios, como se percebe, vêm de longe e desem-

penham papéis variados. O que há de singular na dogmática 
jurídica da quadra histórica atual é o reconhecimento de sua 

normatividade.” 

Pois bem, foi nesta fase do pós-positivismo jurídico que 

muitos institutos de direito civil, como concepção, filiação, pa-

rentesco, casamento, poder familiar, divórcio, alimentos, contra-

tos, uso da propriedade e outros ganharam crescente constituci-

onalização, ou seja, a validade e o sentido das normas civis cor-

respondentes a esses institutos ficaram condicionadas aos valo-

res e fins pretendidos pelos princípios constitucionais. 

Com isso, a autonomia da vontade dos sujeitos desses di-

reitos privados ficou limitada, subordinando-se aos valores con-

tidos expressamente ou não nos princípios constitucionais. Esses 

também, por sua vez, expressos ou não na Constituição Federal. 

No passo seguinte, vamos adentrar nos meandros filosó-

ficos, éticos, sociais, psicológicos e jurídicos da propriedade em 

sua função social. 

 

3. O INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE 

 

O instituto jurídico da propriedade coletiva tem vínculos 

históricos antigos com a família e com a religião. 

Antes de iniciarmos o seu estudo, pensamos que seria 

adequado e elucidativo para o leitor conhecer uma interessante 

face dos embates filosóficos e políticos acontecidos em torno do 

direito à propriedade privada, registrados por Paulo Lôbo no tre-

cho que segue transcrito9: 
Sobre esse “terrível direito”, na expressão angustiada de 

 
9 LÔBO, Paulo. Direito civil – parte geral – São Paulo: Saraiva. 2009. Página 54. 
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Cesare Beccaria, os pensadores que ajudaram a fundamentar os 

valores da modernidade não coincidem. Glorificada pela Re-

volução Francesa, que o considerou sagrado, o direito à propri-

edade privada encobriu-se do ceticismo de um dos mentores 

teóricos da revolução, Rousseau: “O primeiro que, tendo cer-

cado um terreno, se lembrou de dizer: isto é meu, e encontrou 

pessoas bastante simples para acredita-lo, foi o verdadeiro fun-

dador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, 
misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano 

aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, ti-

vesse gritado aos seus semelhantes: “Livrai-nos de escutar esse 

impostor; estarás perdidos se esquecerdes que os frutos são de 

todos, e a terra de ninguém. 

Conhecido esse registro, passaremos ao estudo do insti-

tuto jurídico da propriedade sob a ótica da sua evolução histó-

rica, com o esclarecimento final sobre a relação jurídica em face 

do direito de propriedade. 

 

3.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE PROPRI-

EDADE 

 

Houve tempo em que a propriedade era coletiva e nela 

viviam as famílias com suas bases de fé religiosa. 

Com o decorrer do tempo, as famílias foram individuali-

zando-se sobre o comando do marido e a sustentação econômica 

obtida com os frutos da propriedade deu-lhe características pri-

vadas. 

Porém, no Manifesto Comunista de 1848, Karl Marx e 

Friedrich Engels, sustentaram a necessidade de abolir o direito 

privado de propriedade.  

Entendiam que a propriedade era um bem de produção e, 

portanto, deveria pertencer e ser administrada pelo Estado, a fim 

de obter a igualdade material das pessoas. 

Entre os anos de 1918 e 1921, logo após a Revolução 

Russa de 1917, época em que a autocracia daquele país foi de-

posta, Vladimir Lenin e Leon Trotski instalaram as ideias do co-

munismo na Rússia e foram sucedidos por Joseph Stalin, que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin
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incorporou diversos países do leste europeu à denominada União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS, que se desfez em 

1990. 

Antes disso,em 1950, o Partido Comunista assumiu o po-

der na China. Cuba permanece sob o regima counista e a Coreia 

do Norte também. 

 

3.2. EVOLUÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE NO 

BRASIL 

 

Atualmente, aqui no Brasil, podemos entender o direito 

de propriedade como sendo o poder jurídico atribuído a uma pes-

soa de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, 

em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos na lei, bem 

como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. 

O entendimento acima reflete o disposto no artigo 1.228 

do Código Civil Brasileiro: 

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 

da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que in-

justamente a possua ou detenha.” 

Vamos acompanhar como se deu a evolução desse con-

ceito, que está positivado no artigo 228 do Códgio Civil, acima 

transcrito, de acordo com a opinião de alguns importantes dou-

trinadores brasileiros. 

Clóvis Beviláqua, que nasceu em 1.859/1.944 e morreu 

em 1.944, autor do projeto do Código Civil de 1916, ensinava 

que a propriedade é o poder assegurado pelo grupo social à uti-

lização dos bens da vida física e moral, poder esse que poderá 

ter por objeto bens corpóreos, ou materiais, e incorpóreos, ou 

imateriais10. 

Forte corrente contrária no Brasil e no Exterior, aqui re-

presentada por Álvaro Villaça Azevedo, que nasceu em 1,937, 

 
10 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. Volume único. 9ª edição. Rio de Ja-
neiro: Forense. São Paulo: Método. 2019. Página 831. 



_1904________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

entendeu que o objeto da propriedade são os bens corpóreos. 

Na opinião de Caio Mário da Silva Pereira, nascido em 

1.913 e falecido em 2004, não há um conceito inflexível de pro-

priedade, pois esta acompanha as alterações econômicas, políti-

cas, sociais e religiosas que a atingem e passa por transforma-

ções tão importantes como as que caracterizam a criação da pro-

priedade individual, ou aquelas que inspiraram a sua concepção 

na época do feudalismo. Ela está relacionada com seus atributos: 

usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa seu objeto de quem in-

justamente a detenha11. 

Orlando Gomes, que nasceu em 1.909 e morreu em 

1.988, ensinava que a propriedade é um direito complexo, a par-

tir de três critérios: 1º - Sintético – Propriedade é a submissão de 

uma coisa a uma pessoa. 2º - Analítico – A propriedade está re-

lacionada com os direitos de usar, fruir, dispor e alienar. 3º - Des-

critivo – Propriedade é um direito pelo qual uma coisa está 

 submetida à vontade de uma pessoa nos limites da lei12. 

Flávio Tartuce, nascido em 1976, afirmou que a proprie-

dade é um direito fundamental, protegido pela CF, art. 5º, inc. 

XXII, que sempre deve atender a uma função social, em prol de 

toda a coletividade13. 

É muito importante termos presente o fato de que, como 

todos os direitos fundamentais, a propriedade não é um direito 

absoluto, sendo certo que outros podem concorrer com ela, 

como o direito a vida digna, ao ambiente ecologicamente equi-

librado e muitos outros. 

Marco Aurélio Bezerra de Melo, comentando o disposto 

no artigo 1,228 do Código Civil, afirmou14: 

 
11 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18ª Edição. Volume 
IV. Rio de Janeiro: Forense. 2004. Página 81. 
12 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. Volume único. 9ª edição. Rio de Ja-
neiro: Forense. São Paulo: Método. 2019. Página 831. 
13 Obra citada. Página 832. 
14 MELO, Marco Aurélio Bezerra de in Código Civil comentado – doutrina e juris-
prudência/Anderson Schreider...{et al} – Rio de Janeiro: Forense. 2019. Página 857.  
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Segundo a linha traçada na lei maior, o caput do artigo em co-

mento traz uma definição da propriedade legal, na qual consi-

dera o seu aspecto estático, que vem a ser o poder da pessoa 

sobre a coisa e o aspecto dinâmico ligado à sequela, assegu-

rando ao proprietário a faculdade de reaver a coisa de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha. 

Por fim, Gustavo Tepedino, que nasceu em 1958, nos traz 

aquele que pode ser considerado o mais atual dos conceitos de 

propriedade. Para ele, a propriedade deixa de ser uma situação 

de poder e passa a constituir uma situação jurídica típica e com-

plexa, que encontra legitimidade na relação jurídica em que se 

insere. 

Este conceito altera radicalmente o entendimento tradi-

cional da propriedade como uma atribuição de poder. Agora, o 

poder está limitado por interesses extrapatrimoniais escolhidos 

pela sociedade e acolhidos na lei, seja por disposição expressa, 

seja pela principiologia adotada no sistema jurídico. 

 

3.3.  A RELAÇÃO JURÍDICA E O DIREITO DE PROPRI-

EDADE 

 

A propriedade, por ser um direito real, como previsto no 

inciso I do artigo 1.225 do Código Civil, refere-se a fatos jurídi-

cos dos quais resultam relações jurídicas de natureza real. 

Para melhor compreensão do assunto, vamos retomar a 

sempre necessária e útil abordagem dos três elementos ou das 

três dimensões do direito, que são15: 

A NORMA, que contém previsões de comportamentos 

permitidos, proibidos e suas consequências. 

Ou, na sempre brilhante percepção de Goffredo Telles 

Junior16: 
Chamam-se normas, AS CONVICÇÕES OU PRINCÍPIOS, 

 
15 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª Edição. São Paulo: Forense. 
2002. Páginas 64 e 65. 
16 TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do direito. São Paulo: Saraiva. 
2001. Página 21. 
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EM RAZÃO DOS QUAIS UM PROCEDIMENTO OU ES-

TADO É TIDO COMO NORMAL OU ANORMAL. Logo, ou 

e normas são expressões mentais, juízos ou proposições, de 

como procedimentos ou estados costumam ser, podem ou não 

podem ser, devem ou não devem ser, sempre que dadas cir-

cunstâncias se verifiquem. As normas são concepções ideais de 

procedimentos e de estados usuais e comuns, ou de procedi-

mentos e estados que seres humanos querem que sejam usuais 
e comuns. 

O FATO, que é um acontecimento, sendo certo que se 

este acontecimento estiver previsto em uma NORMA, teremos 

o FATO JURÍDICO que é, melhor esclarecendo, o aconteci-

mento de alguma previsão contida na lei, em decorrência do qual 

nasce, modifica-se, extingue-se ou subsiste uma RELAÇÃO JU-

RÍDICA. 

O VALOR, que é o desejo das pessoas contido nas nor-

mas, nem sempre de maneira expressa, mas sempre contido ne-

las. 

Em Mario Luiz Delgado17, encontramos esta boa expli-

cação que segue, sobre os valores: 
Antes de iniciarmos o longo percurso que nos levará dos prin-

cípios às regras, é preciso esclarecer a questão dos valores, que 

são veiculados tanto por princípios como por regras. É possível 

atribuir-se caráter normativo aos valores? Em outros termos, 
existe normatividade nos valores? Que valores são veiculados 

por meio das normas que restringem a retroatividade das leis? 

Habernas distingue normas e valores, sob dois aspectos princi-

pais: primeiro quanto ao sentido deontológico das normas, a 

traduzir um agir obrigatório, em contraponto ao sentido teleo-

lógico dos valores, a expressar ‘preferências tidas como dignas 

de serem desejadas em determinadas coletividades’. Em se-

gundo lugar pela pretensão de validade binária das normas, que 

somente poderiam ser válidas ou inválidas, ao contrário dos 

valores, que expressam apenas relações de preferência, sempre 

referenciadas a determinada cultura. 

 
17 DELGADO, Mário Luiz. Novo direito intertemporal brasileiro: da retroatividade 
das leis civis: problema s de direito intertemporal no Código Civil – doutrina e juris-
prudência. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva. 2014. Página 211. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1907_ 

 

 

A relação jurídica, por sua vez, é um vínculo entre pes-

soas que incide sobre bens, considerada, por seu alcance concei-

tual, a categoria jurídica base do direito.  

Os elementos da relação jurídica são o sujeito e o objeto, 

sendo certo que o sujeito pode ser o ativo, que é o titular do di-

reito, e o passivo, que é o titular do dever. O objeto, por outro 

lado, será imediato, que sempre estará representado por um com-

portamento de dar, fazer ou não fazer do sujeito passivo, e me-

diato, representado pelo bem de interesse do sujeito ativo. 

Com esses esclarecimentos de ordem didática, podemos 

apresentar os direitos reais, dentre eles a propriedade, como re-

lações jurídicas de natureza real que estabelecem um vínculo en-

tre os titulares de coisas sobre as quais incidem seus interesses e 

TODAS AS DEMAIS PESSOAS, as quais deverão se sujeitar 

ao poder que decorre da titularidade dessas coisas mediante o 

comportamento de não fazer, ou seja, não interferir no poder que 

advém da propriedade, diferentemente das relações jurídicas 

obrigacionais, nas quais o vinculo se estabelece somente entre 

credores, devedores e eventuais terceiros que assumam solidari-

amente a obrigação do devedor. 

Acrescentando conteúdo a nossa exposição, segue trecho 

de Maurício Bunazar18: 
A actio in personam tem lugar quando a pretensão do autor é 

dirigida à pessoa certa obrigada a uma pretensão; já a actio in 

rem é cabível contra quem quer que se oponha ao exercício de 

um direito real, de direito de família ou de direito hereditário 

do autor. E. H. J. PETIT afirma que essa classificação é geral, 

sendo que toda ação ou é in personam ou in rem. A propósito 

dessa classificação, aparece a chamada actio in rem scripta, 
cuja natureza é controvertida e, como se verá a ensejo do es-

tudo de seu surgimento, deu origem à categoria da obrigação 

propter rem. Esta ação pode se ajuizada contra quem quer que 

esteja com a coisa objeto do litígio, independentemente de ter 

sido seu detentor o autor do ilícito. 

 
18 BUNAZAR, Maurício. Obrigação propter rem: aspectos teóricos e práticos. São 
Paulo: Atlas. 2014. Páginas 27 e 28. 
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São esses os esclarecimentos que julgamos necessários a 

respeito das relações jurídicas envolvendo o direito de proprie-

dade, antes de adentrar no tema da função social da propriedade. 

 

4. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

O que está acontecendo com a propriedade individual, 

que foi a referência no sistema que vigorou nas comundades ro-

mana e germânica da Idade Média ao Renascimento? 

Sabemos que ela está presente em nosso regime social, 

econômico, político e jurídico, mas o seu conteúdo já não cor-

responde ao de suas origens. 

É certo que o detentor da propriedade individual, aqui no 

Brasil, tem o poder jurídico de usar, gozar e dispor de um bem, 

mas esse poder está delimitado por fortes restrições legais que 

efetivam tendências destinadas a evitar a dominação econômica 

e a imposição social a partir do uso do direito de propriedade. 

O que se busca com essas tendências? Humanização da 

propriedade? Paternalismo do direito moderno? Relativismo do 

direito real de propriedade? Publicização do direito de proprie-

dade? 

Sem que haja unanimidade nessas respostas, alguns au-

tores querem entender a propriedade como instituição e não 

como direito, acreditando que os bens podem ser usados na me-

dida em que este uso tenha por limite o cumprimento de deveres 

que permitam a realização da sua função social. 

Sobre o assunto, assim se manifestou Caio Mário da 

Silva Pereira19: 
Esta posição, em que se dão as mãos o solidarismo de Duguit 

e o espiritualismo dos neotomistas, encontrou acolhida em 

nosso direito positivo (apesar de teoricamente parecer a alguns, 

como Ripert e Gaston Morin, inconciliáveis as ideias de direito 

e de função social). 

 
19 Obra citada. Volume IV. Página 81. 
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Maria Helena Diniz, por sua vez, escreveu20: 
Busca-se equilibrar o direito de propriedade como uma satisfa-

ção de interesses particulares e sua função social, que visa aten-
der ao interesse público e ao cumprimento dos deveres para 

com a sociedade. Logo, a propriedade, como diz Ebert V. Cha-

moun, sem deixar de ser um jus (direito subjetivo), passa a ser 

um munus (direito-dever), desempenhando uma função social. 

A propriedade está, portanto, impregnada de socialidade e li-

mitada pelo interesse público, 

Em obra coordenada por José Fernando Simão e Sílvio 

Romero Beltrão, Mario Luiz Delgado constatou21: 
O direito de propriedade, sacrossanto nas codificações decimo-

nônicas, deixa de ser apenas um direito subjetivo para tornar-

se quase um dever. O proprietário, de dominus ou senhor, se 

transforma em “funcionário”, na feliz expressão de Junqueira 

de Azevedo, tantas são as funções a que está compelido a cum-

prir. A função social deixa de ser munus social e se torna ônus 
individual. 

Em suma, o que significa a função social da propriedade? 

Em Elpídio Donizetti e Felipe Quintella encontramos o 

que nos parece ser uma boa e adequada resposta a essa per-

gunta22: 
A palavra função nos remete à causa final, ou o “para que” da 

propriedade. A função social da propriedade, genericamente, 

consiste na manutenção do bem-estar social, na dinâmica dos 

bens e na circulação de riquezas. E outras palavras, a proprie-

dade deve servir para que a sociedade se mantenha saudável, 

para que as pessoas tenham acesso aos bens de que necessitam 

e para que a economia seja impulsionada, gerando enprego e 

rendas. Em termos específico, será necessário examinar cada 

bem, para então descobrir qual é sua função social. 

Situada a propriedade em seu viés direito-dever que se 
 

20 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume 4: direito das coisas. 

26 ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. Página 122. 
21 DELGADO, Mário Luiz. O público e o privado na ótica da globalização: da dico-
tomia à simbiose. In Direito Civil. Estudos em homenagem a José de Oliveira Ascen-
são. Volume 1. Coordenadores: José Fernando Simão e Sílvio Romero Beltrão. São 
Paulo: Atlas. 2015. Página 41. 
22 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito civil/ Elpídio Donizetti; Felipe 
Quintella. – 2ª Edição. São Paulo: Atlas. 2013. Página 734. 
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impõe pela sua função social, vamos ver como esta situação foi 

absorvida e incorporada na legislação civil brasileira. 

 

5. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NO CÓ-

DIGO CIVIL BRASILEIRO 

 

De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro de 

2002, que entrou em vigor em 2003, a propriedade é um direito 

real cujo proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injusta-

mente a possua ou detenha. 

É o que dispõe o artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro, 

cujo § 1.º, porém, estabeleceu:  

“O direito de propriedade deve ser exercido em conso-

nância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo 

que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em 

lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio eco-

lógico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 

poluição do ar e das águas.” 

Perceba nesta sequência do caput do Artigo 1.228 – fa-

culdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la - 

e de seu § 1.º - exercício vinculado às suas finalidades econômi-

cas e sociais - a oferta do direito e as restrições a ele, ou seja, o 

direito e o dever. 

O dever da preservação ambiental contido no exercício 

do direito de propriedade representa um dos mais significativos 

objetivos das finalidades econômicas e sociais acolhidas pelo le-

gislador civil brasileiro, além de ser o de maior repercussão 

mundial. 

Acompanhe na transcrição abaixo, o registro feito por 

Fernando de Almeida sobre a repercussão de desmatamentos em 

área de plantio de soja na Amazônia23: 

 
23 ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade. 6ª reimpressão. Rio de Ja-
neiro: Elsevier. 2007. Página 95. 
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Para evitar que o mercado exterior fechasse suas portas à soja 

brasileira, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais 

e a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais anun-

ciaram em julho de 2006 uma moratória de dois anos na com-

pra de soja produzida em áreas resultantes de novos desmata-

mentos na Amazônia. Foi o resultado de uma bem articulada 

campanha conduzida pela Greenpeace no Brasil e na Europa 

para demonstrar que o simples ato de comer um hambúrguer 
de frango alimentado por aquele grão induzia continuidade do 

desmatamento. A campanha, iniciada em abril, apoiou-se em 

manifestações em supermercados e nas portas de lanchonetes, 

com militantes fantasiados de frango interpelando os clientes. 

Nada teve a ver com qualquer ação legal ou formal. Mas forçou 

grandes indústrias de alimentos, cadeias de supermercados e 

redes de lanchonetes a se reunirem com ambientalistas, no Bra-

sil e no exterior, para ouvirem suas acusações. Lideradas pela 

McDonald’s, as grandes empresas consumidoras exigiram da 

indústria da soja medidas para conter o desmatamento da Ama-

zônia e levar segurança para a região. 

No mesmo sentido, ou seja, conflito entre direito de pro-

priedade e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

um dos autores do presente artigo, Rui Carvalho Piva, assim se 

manifestou24: 
Os dois temas a serem analisados neste item, bem ambiental e 

propriedade, andam irremediavelmente juntos e trazem à tona 

uma outra particularidade técnica da aplicação das normas am-

bientais. Em um primeiro momento, os referidos temas indu-

zem a uma espécie de conflito. Por conta de uma visão cultural 

largamente disseminada, a ideia de propriedade sempre carre-

gou consigo a imagem egoística daquilo que é meu. Um vín-

culo jurídico individual que se estabelece entre uma pessoa e 

um bem. Mas, por conta do desenvolvimento do direito no sen-

tido das suas finalidades sociais, os interesses difusos foram 

sendo crescentemente incorporados ao ordenamento jurídico, 

trazendo consigo a ideia de vínculos jurídicos coletivos, difu-
sos como espécie, que se estabelecem entre pessoas indetermi-

nadas e bens de uso comum. O impacto das novas finalidades 

perante o individualismo culturalmente instalado é notório e a 

 
24 PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo: Editora Max Limonad. 2000. Pá-
gina 120. 
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pergunta inconformada é certa: Como é que alguma coisa é mi-

nha, mas não é? 

Além dessas hipóteses, o legislador civil incluiu no 

mesmo artigo 1.228, agora no § 2º, a proibição para atos do pro-

prietário que não lhe tragam comodidade ou utilidade e para 

aqueles orientados pela intenção de prejudicar alguém e, no § 3º, 

as hipóteses de desapropriação por necessidade ou utilidade pú-

blica e requisição e, caso de perigo público iminente. 

Finalmente, nos §§ 4º e 5º, foi incluída a possibilidade de 

alienação compulsória, ou posse-trabalho como forma de aqui-

sição da propriedade através de usucapião especial coletivo, nos 

seguintes termos: 

Artigo 1.228. § 4º. O proprietário também pode ser pri-

vado 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 reali-

zado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços conside-

rados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. 

Artigo 1.228. § 5º. No caso do parágrafo antecedente, o 

juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o 

preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel 

em nome dos possuidores. 

Sobre o assunto, conheça essa manifestação de Francisco 

Eduardo Loureiro25: 
Recebeu do professor Miguel Reale o preceito em exame a de-

nominação de desapropriação judicial. Não há, na verdade, de-

sapropriação, nem indenização a ser paga pelo Poder Público. 

Cuida-se de alienação compulsória do proprietário sem posse 

ao possuidor sem propriedade, que preencha certos requisitos 
previstos pelo legislador. Inicia a regra afirmando que o pro-

prietário também pode ser privado da coisa, criando o legisla-

dor, assim, uma nova modalidade de perda da propriedade imó-

vel, por sentença judicial. 

 
25 LOUREIRO, Francisco Eduardo. In Código Civil comentado: doutrina e jurispru-
dência. Coordenador: Cezar Peluso – 3ª Edição. Barueri/SP: Manole. 2009. Página 
1.170. 
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O que se verifica é que, por um lado, a propriedade em 

qualquer de suas espécies permanece sendo a base da organiza-

ção econômica nacional e do sistema político pretendido pelo 

provo brasileiro. Por outro lado, a sua função social é instru-

mento da consistência filosófica dos valores pretendidos pelas 

pessoas que aqui vivem em sociedade. 

Vamos ver agora como o assunto ficou regulado na 

Constituição Federal do Brasil. 

 

6. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NA CONS-

TITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

Aqui no Brasil, a Constituição Federal de 1967 foi a pri-

meira a utilizar expressamente o termo jurídico função social da 

propriedade, terminologia que prevaleceu também na Constitui-

ção de 1988. 

Na atual Constituição Federal de 1988, o direito à pro-

priedade está previsto no caput do artigo 5º como um direito fun-

damental, no sentido de que o regime democrático adotado pelo 

Estado brasileiro permite às pessoas a possibilidade de ser pro-

prietário, e não no sentido de que o estado oferecerá a proprie-

dade de bens a todos.  

Trata-se, o direito fundamental à propriedade, de um di-

reito de garantia conferido a todos contra o Estado. Confira: 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-

geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

Na sequência, agora no inciso XXII do mesmo artigo 5º, 

ficou estabelecida a proteção constitucional para todos os que 

forem ou se tornarem proprietários: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

E, no inciso XXIII, o legislador constitucional 
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estabeleceu a restrição ao alcance desse direito decorrente da sua 

função social. Confira: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

Sobre essas disposições constitucionais do direito e da 

função social, que muitos autores identificam como uma indese-

jável dicotomia, Paulo Lôbo assim se manifestou26: 
O caminho indicado para a superação do impasse é a utilização 

do critério hermenêutico do principio da proporcionalidade, 

largamente adotado pelos teóricos da interpretação constituci-

onal e pelas cortes constitucionais, nomeadamente o do balan-

ceamento ou da ponderação de direitos e interesses em conflito. 

Veda-se a interpretação isolada de cada regra, ou a hegemonia 

de uma sobre a outra, devendo-se encontrar o sentido har-

mônico de ambas, pois têm igual dignidade constitucional. A 
função social é incompatível com a noção de direito absoluto, 

oponível a todos, em que se admite apenas limitação externa, 

negativa. A função social importa limitação interna, positiva, 

condicionando o exercício e o próprio direito. 

Dando continuidade a apresentação desses aspectos 

constitucionais da função social da propriedade no Brasil, vamos 

trazer para o estudo ano disposto no caput do artigo 170 da 

Constituição Federal e. em especial, em seu inciso III, como se-

gue: 

Art. 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: 

III - função social da propriedade; 

Devemos ter em conta que as disposições do artigo 170, 

onde estão contidos os princípios gerais da atividade econômica, 

podem ser consideradas como a principal fonte constitucional do 

contrato, tendo presente o fato de que a ordem econômica se re-

aliza por meio de contratos e é dela que o Estado, na sua confor-

mação social e ideológica, surge e se consolida. 

Superados os momentos da evolução histórica do direito 

 
26 Obra citada, Página 55. 
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privado em que o contrato fundado na soberania da vontade in-

dividual foi o grande responsável pela consolidação das riquezas 

de concepção capitalista, a atual Constituição Brasileira admite 

somente o contrato que realiza uma função social. 

Em artigo intitulado “Função social do contrato”, publi-

cado na obra “Direito civil: diálogos entre a doutrina e a juris-

prudência”, Sidnei Beneti27 chegou a algumas conclusões, den-

tre as quais destacamos esta que segue transcrita: 
O principio da função social do contrato vem sendo progressi-

vamente implantado pela jurisprudência nacional, por intermé-

dio de institutos que lhe servem de veículo de inserção siste-

mática, como ad exemplificandum tantum, o adimplemento 

substancial, o dever de mitigar a perda contratual, o enriqueci-

mento sem causa, a vulnerabilidade da parte mais fraca e se-

melhantes. 

Após incluir a função social da propriedade nas previsões 

sobre os direito fundamentais e sobre os princípios gerais da ati-

vidade econômica, esse direito-dever do proprietário também fi-

cou estabelecido nas disposições sobre a propriedade urbana e 

sobre a propriedade rural, de acordo com disposto nos artigos 

182 e 186, como segue: 

Art. 182, § 2.º. A propriedade urbana cumpre sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a proprie-

dade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de 

exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:  

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 

e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações 

de trabalho; 

 
27 BENETI, Sidnei. Função social do contrato in Direito civil: diálogos entre a dou-
trina e a jurisprudência. Coordenadores: Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce – 1ª 
Edição. São Paulo: Atlas, 2018. Página 285.  
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IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietá-

rios e dos trabalhadores. 

Consolidou-se, como visto, o movimento social refletido 

no Direito que centraliza as relações jurídicas mais nas pessoas 

do que no patrimônio. 

A multipropriedade e a regularização fundiária passaram 

a integrar a legislação brasileira como medidas de efetivação da 

função social da propriedade. 

Vamos ver como isso ocorreu. 

 

7. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E A MULTIPRO-

PRIEDADE COMO EXPRESSÕES DA FUNÇÃO SOCIAL 

DA PROPRIEDADE NO BRASIL 

 

As alterações e inclusões introduzidas pela Lei 13.777 de 

20 de dezembro de 2018 no Código Civil e na Lei de Registros 

Públicos, dispondo sobre o instituto jurídico do condomínio em 

multipropriedade, bastante conhecido como time sharing, e a re-

gularização de assentamentos irregulares em imóveis urbanos e 

rurais disciplinada pela Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, re-

presentam, além de funções econômica e ambiental, expressões 

significativas da função social da propriedade, razão pela qual 

incluímos os temas no presente artigo. 

 

7.1.  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E FUNÇÃO SO-

CIAL DA PROPRIEDADE 

 

A função social da propriedade, positivada na Constitui-

ção Federal do Brasil e no Código Civil Brasileiro, é um dos 

meios jurídicos que instrumentaliza a realização dos objetivos 

do Estado social por meio de intervenção nas relações jurídicas 

de direito privado, com a finalidade de proteger as pessoas eco-

nomicamente mais fracas, impossibilitadas de prover suas ne-

cessidades mínimas e vitais e, consequentemente, de ter 
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preservada a própria dignidade humana, como também com a 

finalidade de proporcionar o acesso à propriedade de um número 

maior de pessoas. 

Uma das formas de expressão da função social da propri-

edade privada é, há muito tempo, a possibilidade de sua aquisi-

ção por meio da usucapião. 

Com o advento da Lei 13.465/2017, os bens públicos 

também se tornaram objeto de aquisição por usucapião. Confira 

essa afirmativa no artigo 23 da referida Lei. 

Art. 23.  A legitimação fundiária constitui forma originá-

ria de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato 

do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele 

que detiver em área pública ou possuir em área privada, como 

sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de 

núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezem-

bro de 2016.  

Além dessa inovação, ainda nos termos da lei mencio-

nada, surgiu a possibilidade de aquisição da propriedade por 

meio de procedimento extrajudicial para reconhecimento da 

usucapião e foi criado o instituo jurídico do abandono como uma 

nova hipótese de extinção da propriedade. 

A respeito da usucapião extrajudicial, Flávio Tartuce ex-

pressou esta opinião28: 
Sem dúvida, muitos desafios surgirão na prática e na jurispru-
dência a respeito desse interessante instituto, que nasceu para 

uma melhor concretização da função social da posse e da pro-

priedade, visando à otimização da distribuição do domínio nos 

meios urbanos. Com o novo CPC, os desafios foram ainda mais 

ampliados, o que vem em boa hora, pois a nossa experiência 

com o contencioso cível sempre demonstrou as grandes difi-

culdades existentes para a efetivação judicial da usucapião. 

É importante esclarecer que o texto final da Lei 13.465 

incorporou sugestões vindas de diversos órgãos da sociedade, do 

 
28 TARTUCE, Flávio. O novo CPC e o Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense. São 
Paulo: Método. 2015. Página 326. 
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que resultou um texto com defeitos de ordem juridica, mas, ao 

mesmo tempo, um texto que representa a opção democrática 

destinada a regularizar políticas públicas garantidoras da ocupa-

ção formal de imóveis e a efetivar a função social da proprie-

dade. 

 

7.2.  MULTIPROPRIEDADE E FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE 

 

O instituto jurídico do condomínio em multipropriedade, 

nascido na Europa e adotado nos Estados Unidos com a deno-

minação time sharing, criado pela Lei 13.777 de 20 de dezembro 

de 2018, que entrou em vigor no dia 04 de fevereiro deste ano, 

está disciplinado por lei brasileira pela primeira vez e acrescen-

tou ao Código Civil os artigos 1.358-B a 1.358-U, promovendo 

também alterações na Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, a 

Lei de Registros Públicos. 

Não obstante, já no ano de 1993, Gustavo Tepedino di-

vulgou no meio jurídico seus estudos sobre o referido instituto, 

em obra intitulada Multipropriedade Imobiliária, definindo-a 

como a “relação jurídica de aproveitamento econômico de uma 

coisa móvel ou imóvel, repartida em unidades fixas de tempo, 

de modo que diversos titulares possam, cada um a seu turno, uti-

lizar-se da coisa com exclusividade e de maneira perpétua”29. 

De 1993 a 2018, vinte e cinco anos se passaram. 

Como escrever sobre Direito importa sensibilidade na 

percepção do ser humano, os autores sentem-se atraídos por 

mencionar esta sensibilidade, ainda que em rápida passagem, 

imaginando quantas pessoas, ao longo de tantos anos, viveram à 

espera da oportunidade de ter para si, ainda que sob a forma de 

uma fração periódica, a propriedade de um bem onde pudessem 

desfrutar de momentos familiares de lazer. 

 
29 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva. 1993. Pá-
gina 1.  
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Sobre tempo de espera e de angústia, que não é somente 

pela oportunidade de desfrutar de uma fração periódica em um 

bem, o sempre profundo José Fernando Simão escreveu30: 
A História da humanidade é marcada por um tempo de espera 

e de angústia. A espera pela volta ou retorno de alguém, seja 
Rei, seja uma pessoa querida, é uma repetição constante. 

Retomando o tema desse item 7.2., o condomínio em 

multipropriedade resulta de um parcelamento temporal do imó-

vel, fragmentando-o em várias unidades autônomas vinculadas 

a um período certo de tempo do ano, no qual o adquirente desse 

direito real de propriedade dispõe de todos os poderes inerentes 

ao domínio do bem; 

Não se parcela a área, mas sim o tempo de utilização, 

vinculando-o a um período anual, nunca inferior a sete dias, 

sendo permitido o fracionamento do período. Por exemplo: em 

uma fração periódica de 30 dias, dividir esse tempo em duas ra-

ções de 15 dias cada uma. 

Determinada unidade temporária pode ser objeto da mul-

tipropriedade de mais de uma pessoa e, se considerarmos que 

cada uma delas deverá obrigatoriamente dispor de uma fração 

temporária mínima de 7 dias, isto significa que essa unidade po-

derá ser dividida em até 52 multiproprietários. 

Esta possível extrema utilização do direito de proprie-

dade por um número maior de pessoas ao mesmo tempo permite 

perceber que a solução legal criada pela Lei 13.777 tem clara 

vocação de atribuição de função social ao instituto da multipro-

priedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Na base de sustentação do aparecimento, do desenvolvi-

mento e da efetivação do sistema jurídico antigo em Roma e na 

Alemanha, estavam as relações jurídicas de natureza privada. 
 

30 SIMÃO, José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. São Paulo: 
Atlas. 2013. Página 47. 
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Uma vez dividido seu espaço com o direito público, o 

direito civil passou a ser considerado como sendo o próprio di-

reito privado, mas, com o passar do tempo, em especial em de-

corrência da codificação do direito mercantil no século XIX, 

houve manifestações doutrinárias no sentido de considerá-lo 

uma das espécies do direito privado, tal como o direito comer-

cial, o direito do trabalho, o direito agrário e o direito internaci-

onal privado. 

Posteriormente, surgiram direitos que atendiam necessi-

dades coletivas das pessoas, direitos que muitos reconheceram 

como sendo direitos de terceira geração e que também se deno-

minaram direitos difusos. 

Daí para os avanços na constitucionalização do Direito 

Civil foi um passo. 

A boa compreensão deste assunto recomenda uma rápida 

exposição a respeito de três fundamentos filosóficos do Direito 

ao longo dos últimos séculos. São eles: a teoria do direito natural 

– jusnaturalismo - a teoria do direito e da norma - positivismo 

jurídico - e a teoria dos princípios constitucionais - pós-positi-

vismo jurídico. 

O instituto jurídico da propriedade coletiva tem vínculos 

históricos antigos com a família e com a religião. 

Com o decorrer do tempo, as famílias foram individuali-

zando-se sobre o comando do marido e a sustentação econômica 

obtida com os frutos da propriedade deu-lhe características pri-

vadas. Porém, no Manifesto Comunista de 1848, Karl Marx e 

Friedrich Engels, sustentaram a necessidade de abolir o direito 

privado de propriedade. 

Atualmente, aqui no Brasil, podemos entender o direito 

de propriedade como sendo o poder jurídico atribuído a uma pes-

soa de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, 

em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos na lei, bem 

como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. 

Não obstante, em face dos deveres impostos ao detentor 
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do direito de propriedade, Gustavo Tepedino apresentou aquele 

que pode ser considerado o mais atual dos conceitos de proprie-

dade. Para ele, a propriedade deixa de ser uma situação de poder 

e passa a constituir uma situação jurídica típica e complexa, que 

encontra legitimidade na relação jurídica em que se insere. 

A propriedade, por ser um direito real, como previsto no 

inciso I do artigo 1.225 do Código Civil, refere-se a fatos jurídi-

cos dos quais resultam relações jurídicas de natureza real. 

Situada a propriedade em seu viés direito-dever que se 

impõe pela sua função social, vamos ver como esta situação foi 

absorvida e incorporada na legislção civl brasileira. 

O que se verifica é que, por um lado, a propriedade em 

qualquer de suas espécies permanece sendo a base da organiza-

ção econômica nacional e do sistema político pretendido pelo 

provo brasileiro. Por outro lado, a sua função social é instru-

mento da consistência filosófica dos valores pretendidos pelas 

pessoas que aqui vivem em sociedade. 

A função social da propriedade, positivada na Constitui-

ção Federal do Brasil e no Código Civil Brasileiro, é um dos 

meios jurídicos que instrumentaliza a realização dos objetivos 

do Estado social por meio de intervenção nas relações jurídicas 

de direito privado, com a finalidade de proteger as pessoas eco-

nomicamente mais fracas, impossibilitadas de prover suas ne-

cessidades mínimas e vitais e, consequentemente, de ter preser-

vada a própria dignidade humana, como também com a finali-

dade de proporcionar o acesso à propriedade de um número 

maior de pessoas. 
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