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ROL DE CATEGORIAS 
 

Segue o rol das categorias com os seus respectivos conceitos operacionais que se 

destacam nesta dissertação: 

Amazônia Legal: A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território 

brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a 

oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela residem 56% da 

população indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 

e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento 

econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, 

que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito 

países vizinhos.1 

Áreas Indispensáveis à Segurança Nacional: Áreas situadas na faixa interna de 

150 km de largura paralela à linha divisória do território nacional denominada de 

faixa de fronteira, bem como as áreas públicas devolutas situadas nas faixas de 100 

km de largura em cada lado dos eixos das rodovias construídas, em construção ou 

projetadas contidas nos municípios de Humaitá (AM), São Gabriel da Cachoeira 

(AM), Caracaraí (RR), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Altamira 

(PA), Itaituba (PA), Marabá (PA) e Imperatriz (MA).2   

Empresa Rural: Empresa que pode ser constituída como pessoa física ou jurídica, 

cujo objetivo é a exploração de atividades agrárias mediante lucro. Está vinculada a 

um imóvel rural e deve primar pela sustentabilidade social, econômica e ambiental.  

Estado: Uma instituição organizada política, social e juridicamente, ocupa um 

território definido e, na maioria das vezes, sua lei maior é uma Constituição escrita. É 

dirigido por um governo soberano, reconhecido interna e externamente, sendo 

responsável pela organização e pelo controle social, pois detém o monopólio 

                                            
1 Disponível em: <http://ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Item 
   id=23>. Acesso em: 09/11/2013. 
 
2 OPTIZ, Osvaldo. OPTIZ, Silvia. Tratado de Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1983. 

p.124. 



legítimo do uso da força e da coerção.3 

Estrangeiro: É toda pessoa que não é nacional do Estado em que se encontra.4 

Fração Mínima de Parcelamento: É uma medida prefixada para cada município 

que busca impedir que áreas rurais sejam parceladas em tamanhos que as 

desqualifiquem para a atividade econômica rural transformando-as em áreas 

antieconômicas e suscetíveis de urbanização. 

Imóvel Rural: É o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua 

localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou 

agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de 

iniciativa privada.5 

Latifúndio: Propriedade rural com área que exceda 600 vezes a área de um módulo 

fiscal ou, tendo dimensão igual ou superior a um módulo fiscal, seja mantida 

inexplorada e caracterizada como Propriedade improdutiva. 

Média Propriedade Rural: Propriedade rural com área maior do que quatro até 

quinze módulos fiscais. 

Minifúndio: Propriedade rural com área menor do que um módulo fiscal. 

Módulo de Exploração Indefinida (MEI): O Modulo de Exploração Indefinida é uma 

unidade de medida, expressa em hectares, a partir do conceito de módulo rural, para 

o imóvel com exploração não definida. A dimensão do MEI varia entre 5 e 100 

hectares, de acordo com a Zona Típica de Módulo (ZTM) do município de 

localização do imóvel rural.6 

                                            
3 DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do Estado e ciência política.  

São Paulo: RT, 2007, p.43. 
  
4 Carta Internacional dos Direitos Humanos. Disponível em:           http://www.gddc.pt/direitos-

humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html. Acesso em: 30 de jan.2014. 
 
5 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm>. Acesso em: 29 
de out. 2013. 

 
6 INCRA. Módulo de Exploração Indefinida (MEI). Disponível em: <http://incra.gov.br/index.phd/        

estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/aquisicaode-terras-por-estrangeiros/file/1114-modulo-de-
exploracao-Indefinida-mei>. Acesso em 11 de nov. 2013. 

 



Módulo Fiscal: Constitui uma unidade de medida expressa em hectares definida 

pelos municípios considerados critérios como a exploração predominante do 

município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária, 

florestal), a renda obtida no tipo de exploração predominante, outras explorações 

existentes no município que sejam expressivas e o conceito de Propriedade familiar.  

Módulo Rural: Constitui uma forma de dimensionamento de uma área rural e 

representa a fração de terra equivalente a uma Propriedade familiar, cuja área será 

fixada em cada região do país, considerado o tipo de exploração rural dessa área. 

Pequena Propriedade Rural: Propriedade rural com área de um a quatro módulos 

fiscais. 

Poder: Atributo de quem reúne em sí força política e direitos com os quais estrutura 

a ordem garantindo a convivência tranquila entre os indivíduos integrantes da 

coletividade humana além de outras aglutinações, sem o que não haveria a 

disciplina social que possibilita a existência do Estado.7 

Prédio Rústico: É o prédio ou a Propriedade imobiliária situada no campo, ou 

mesmo na cidade, que se destine à agricultura ou exploração agrícola de qualquer 

natureza. Já era o sentido em que os romanos tinham o praedium rusticum: aquele 

que se destina a cultura; É o ager. Nesta razão, o prédio rústico se caracteriza pela 

natureza do seu uso ou utilização, não importando o local em que se encontra. É 

rústico, quando se destina à plantação ou a qualquer espécie de exploração 

agrícola.8 

Princípios Constitucionais: Princípios Constitucionais são normas jurídicas 

caracterizadas por seu grau de abstração e de generalidade, inscritas nos textos 

constitucionais formais, que estabelecem os valores e indicam a ideologia 

fundamental de determinada Sociedade e de seu ordenamento jurídico. A partir 

deles todas as outras normas devem ser criticadas, interpretadas e aplicadas.9 

                                            
7 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p.70. 
 
8 CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: Fabris, 1985, 

p.42. 
 
9 CRUZ, Paulo Marcio. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2007. 
 



Princípios Gerais: Os princípios gerais são apenas, no meu entendimento, normas 

fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais.10 

Propriedade: Sua conceituação pode ser feita à luz de três critérios: o sintético, o 

analítico e o descritivo. Sinteticamente é de se defini-la com Windscheidt, como a 

submissão de uma coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa. Analiticamente, 

o direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente o 

possua. Descritivamente, o direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo 

qual uma coisa fica submetida à vontade de uma pessoa, com as limitações da Lei.11   

Propriedade Familiar: É a Propriedade cuja titulação pertencente a um membro da 

família mediante a exploração da terra pelo titular dessa família com possibilidade de 

eventual ajuda de terceiros, absorvendo-lhe toda força de trabalho em área ideal 

para a respectiva cultura, cuja dimensão máxima deve ser fixada dependendo das 

características e condições da região em que está localizada. A exploração deve dar 

a essa família condições de subsistência e progresso. 

Propriedade Produtiva: Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada 

econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e 

de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal 

competente.12 

Soberania: É o Poder que tem uma nação de organizar-se livremente e de fazer 

valer dentro de seu território a universalidade de suas decisões para a realização do 

bem comum.13 

 
 

                                            
10 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste C.J.Santos. 10 

ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p.158-159. 
 
11 GOMES, Orlando. Direitos reais. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p.99. 
 
12 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 31 de 
out. 2013. 

 
13 REALE, Miguel.Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p.136. 
 



SUMÁRIO 
RESUMO                                             11 

RESUMEN                                   12 

INTRODUÇÃO                          13 

 
1 O PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE NO ORDENAMENTO  
JURÍDICO BRASILEIRO                                             18 

1.1 CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTOS HISTÓRIOS 
DA PROPRIEDADE NO BRASIL                      18 

1.1.1 Conceito                                    18 

1.1.2 A Propriedade no Brasil                                                            23 

1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS                                40 
1.3 A PROPRIEDADE COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA                                44 
 

2 O PRINCÍPIO DA SOBERANIA           53 

2.1 CONCEITO DE SOBERANIA                              53 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE SOBERANIA                 56 

2.3 DOUTRINAS DA SOBEANIA                                                                              65 

2.3.1 Nicolau Maquiavel                                                                                 66 

2.3.2 Jean Bodin                                                                                            66 

2.3.3 Hugo Grócio                                                                                            67 

2.3.4 Thomas Hobes                                                                                 67 

2.3.5 Jean-Jacques Rousseau                                                                               68 

2.3.6 Immanuel Kant                                                                                 69 

2.3.7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel                                                                         69 

2.3.8 Georg Jellinek                                                                                                   70 

2.3.9 Léon Duguit                                                                                                       71 

2.3.10 Hans Kelsen                                                                                                    72  

2.4 AS DOUTRINAS DA SOBERANIA NACIONAL, ALIENÁVEL,  
INALIENÁVEL E POPULAR                                                                                 73 
2.5 A CONCEPÇÃO POLÍTICA E A CONCEPÇÃO JURÍDICA DA 
SOBERANIA                                                                                                      75 



2.6 A SOBERANIA BRASILEIRA E A SOBERANIA  
COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL                                                           76 
 
3 A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL RURAL POR  
ESTRANGEIROS NO BRASIL                               87 

3.1 A CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTRANGEIRO NO BRASIL                  87 

3.2 A CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL                         93 
3.2.1 O Módulo Rural e a Propriedade Familiar                                                         97 

3.2.2 A Fração Mínima de Parcelamento e o Módulo Fiscal                                    100 

3.2.3 O Minifúndio, o Latifúndio e a Empresa Rural                                                 101 

3.2.4 A Pequena e a Média Propriedade e a Propriedade Produtiva                       103 

3.3 RESTRIÇÕES À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL   
POR ESTRANGEIROS                                                                                            104 
3.3.1 Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971                                                               108 

3.3.2 Autorização Governamental para a Aquisição de Imóvel Rural                       112 

3.3.3 Restrições Relativas ao Tamanho do Imóvel Rural                                         115 

3.3.4 Restrições Relativas à Localização do Imóvel Rural                                       118 

3.3.5 Restrições Relativas à Exploração da Atividade Econômica 

do Imóvel Rural                                                                                                         119 

3.3.6 Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil  

e da Pessoa Jurídica Brasileira com Sócio Estrangeiro Pessoa Física 

Residente no Exterior ou Pessoa Jurídica com Sede no Exterior com 

Maioria do Capital Social                                                                                          120 

3.3.7 Formalização e Registro da Aquisição                                                            126 

3.3.8 Estrangeiro de Nacionalidade Portuguesa                                                      129 

3.3.9 Aquisição de Imóvel Rural pela Sucessão causa mortis                                 130 

3.3.10 Aquisição de Imóvel Rural pela Usucapião                                                   131                 

3.4 ANÁLISE DA EFICÁCIA DA LEI 5.709/71 E SEU  

DECRETO REGULAMENTADOR                                                                           132 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                     135 

 
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS                                                               143



11 
 

 

RESUMO 
 

A Dissertação está inserida na linha de pesquisa Constitucionalismo e Produção do 

Direto e tem nos Fundamentos do Direito Positivo a sua área de concentração. Trata 

da aquisição de imóveis rurais no Brasil por estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas 

e aponta as restrições legais existentes relacionando essa temática com os 

Princípios Constitucionais da Propriedade e da Soberania. Tem por objetivos 

investigar os motivos pelos quais a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no 

Brasil sofre restrições e limitações e se essas restrições buscam preservar a 

Soberania do Estado brasileiro, a segurança nacional e seus interesses econômicos.  

Investiga  se essas restrições não ferem o Princípio Constitucional da Propriedade 

ou constituem um entrave para os investimentos estrangeiros no Brasil. A 

Dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro aborda o Princípio da 

Propriedade no ordenamento jurídico, conceitua a Propriedade e demonstra a sua 

evolução história brasileira. Apresenta breve noção dos princípios constitucionais e 

enfatiza a Propriedade como Princípio Constitucional na Constituição Brasileira. O 

segundo capítulo trabalha o Princípio da Soberania, conceitua essa categoria e 

demonstra a sua evolução histórica e as principais doutrinas que estruturam a sua 

construção jurídica, abordando por fim a Soberania brasileira e a Soberania como 

Princípio Constitucional. O terceiro capítulo trata da aquisição de imóvel rural por 

estrangeiros no Brasil,  a condição jurídica do Estrangeiro no Brasil, a caracterização 

da Propriedade imóvel rural e as restrições legais a essa forma de aquisição da 

Propriedade, trabalhando os contornos da Lei 5.709/1971 que rege a matéria. 

Finaliza-se a Dissertação com as considerações finais e com as referências das 

fontes citadas. O Método utilizado na fase de Investigação e no Relatório da 

pesquisa foi o Indutivo, na fase de Tratamento de Dados foi o Cartesiano. Como 

técnica de pesquisa utilizou-se a do referente, da categoria e do conceito 

operacional, bem como da pesquisa bibliográfica.   

 
Palavras-chave: Propriedade; Soberania; Princípio; Princípio Constitucional, Imóvel 

Rural; Estrangeiro.  
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RESUMEN 
 

Esta Disertación de Maestría está vinculada a la línea de investigación 

Constitucionalidad y Producción del Derecho y tiene como área de concentración los 

Fundamentos del Derecho Positivo. Se trata de la adquisición de inmuebles rurales 

en Brasil por parte de extranjeros, a través de personas físicas y jurídicas, señalando 

las restricciones legales existentes en esa área y relacionándola a los Principios 

Constitucionales de las Propiedades y de la Soberanía. Los objetivos son investigar 

los motivos por los cuales la adquisición de inmuebles rurales a través de 

extranjeros en Brasil sufre restricciones y limitaciones e investigar si esas 

restricciones apuntan a preservar la Soberanía del Estado brasileño, la seguridad 

nacional y sus intereses económicos. Se objetiva analizar si esas restricciones no 

infringen el Principio Constitucional de la Propiedad o constituyen un obstáculo para 

las inversiones extranjeras en Brasil. Esta Disertación está dividida en tres capítulos. 

El primero aborda el Principio de la Propiedad en el orden jurídico, conceptuando la 

Propiedad y demostrando su evolución en la historia brasileña. Presenta una breve 

noción de los principios constitucionales y hace hincapié en la Propiedad como 

Principio Constitucional en la Constitución Brasileña. El segundo capítulo trata sobre 

el Principio de la Soberanía, conceptuando esa categoría y mostrando su evolución 

histórica y las principales doctrinas que estructuran la construcción jurídica, 

abordando también la Soberanía Brasileña y la Soberanía en sí como Principio 

Constitucional. El tercer capítulo trata de la adquisición de inmueble rural por parte 

de extranjeros en Brasil, considerando la condición jurídica de esas personas 

extranjeras, la caracterización del inmueble propiedad rural y las restricciones 

legales a esa forma de adquirir una Propiedad, utilizando la Ley 5.709/1971. Por 

último, presenta las consideraciones finales y las referencias. El Método inductivo 

fue utilizado en las fases de indagación  e informe del trabajo. Para el uso de los 

datos obtenidos se utilizó el método Cartesiano. La técnica de investigación fue la 

del referente, de la categoría y del concepto operacional, así como la investigación 

bibliográfica. 

Palabras clave: Propiedad; Soberanía; Principio; Principio Constitucional, Inmueble 

Rural; Extranjero.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da Dissertação é a obtenção do título de Mestre 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 

CPCJ - da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.  

Os seus objetivos científicos constituem: a) abordar os fundamentos 

jurídicos do Princípio Constitucional da Propriedade, sua dimensão e importância 

para o exercício do direito de Propriedade; b) estudar e trabalhar o Princípio da 

Soberania, seus contornos históricos e modernos, focando a Soberania do Estado 

brasileiro e a sua defesa; c) abordar a aquisição da Propriedade imóvel rural por 

estrangeiros – pessoas físicas e jurídicas – fazendo uma análise a respeito das 

restrições e limitações desse direito no sentido de avaliar se as mesmas ferem ou 

não o Princípio Constitucional da Propriedade ou buscam garantir a Soberania do 

Estado Brasileiro, a sua integridade territorial, a segurança nacional e seus 

interesses econômicos.   

 Com a globalização e o fomento cada vez maior das relações negociais 

internacionais e o incentivo de investimentos estrangeiros no Brasil, está cada vez 

mais comum observar a aquisição, por estrangeiros, de bens imóveis situados neste 

país. A Constituição Federal impõe restrição à aquisição dessa Propriedade quando 

remete à lei ordinária a regulação das condicionantes para essa aquisição. A razão 

de ser dessas restrições reside na Soberania e segurança nacional, sobretudo, das 

regiões de fronteira e das riquezas naturais que são abundantes no Brasil. A 

Soberania atual tem outros contornos diante do latente processo de globalização 

que por certo demandará a necessidade de repensar e estudar questões como a 

que ora se apresenta.  

Com isso a caracterização do problema que justifica a pesquisa reside 

nas indagações que se fazem a respeito do tema, ou seja, no fato de se avaliar a 

necessidade atual dessas restrições para se garantir a defesa do território brasileiro 

bem como a sua Soberania; se essas restrições desestimulam os investimentos 

estrangeiros no Brasil e ainda se essas restrições ferem o Princípio Constitucional 
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da Propriedade e por fim, se a legislação infraconstitucional reguladora da matéria 

se mostra eficaz e eficiente para os fins que se propõem.  

Para a pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: a) O Princípio 

Constitucional da Propriedade insculpido na Constituição Federal Brasileira 

assegura a todos os brasileiros e estrangeiros o exercício da Propriedade individual 

privada, porém, com suas limitações e restrições sem que tais restrições e limitações 

constituam ofensa ao próprio princípio; b) Os contornos jurídicos da Soberania 

justificam as restrições que são impostas ao direito da Propriedade privada, 

sobretudo, com relação à aquisição e exercício do direito de Propriedade sobre 

imóveis rurais por estrangeiros; c) A legislação brasileira deve impor cada vez mais 

limites e condicionantes para a aquisição de bens imóveis rurais por estrangeiros no 

Brasil, tendo em vista que tais restrições são necessárias a fim de garantir a 

segurança e a Soberania nacional; d) As restrições impostas pelo Estado Brasileiro 

na aquisição da Propriedade imóvel rural por estrangeiros devem levar em conta o 

latente estado de globalização em que se vive, bem como os interesses econômicos 

do Estado com o ingresso de capital estrangeiro no país, o que na atualidade tem 

mais interesse do que as discussões teóricas a respeito da Soberania; e) O Princípio 

Constitucional da Propriedade deve ser assegurado a todos os brasileiros e 

estrangeiros que adquirem ou pretendem adquirir a Propriedade de bens imóveis 

rurais situados no território nacional, mas restrições impostas a essas aquisições, 

sobretudo, por estrangeiros, não ferem o princípio.   

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

Dissertação, a qual está estruturada em três capítulos. 

Principia-se no Capítulo 1 – O Princípio da Propriedade no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro – com a conceituação e fundamentos históricos da Propriedade. A 

Propriedade é uma categoria de difícil conceituação diante de sua amplitude jurídica. 

Trabalha-se o seu conceito civilista clássico bem como o seu conceito jurídico-

constitucional, envolvendo temas de importância como a função social e a 

sustentabilidade.   
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A evolução histórica da Propriedade vem discorrida a partir do Brasil-

Colônia, limitação temporal esta proposital a fim de dar mais ênfase ao tema, 

focando a evolução da Propriedade no Brasil. Mostra-se que a origem da 

Propriedade brasileira é de uma Propriedade pública concedida a particulares pelo 

sistema das sesmarias. Com o fim desse sistema e sem legislação específica para 

regular a Propriedade no Brasil, foi criada a Lei de Terras que foi um marco do direito 

agrário Brasileiro. Segue a pesquisa mostrando a evolução da Propriedade brasileira 

nas Constituições e nas leis infraconstitucionais até o advento da CRFB/88 e do 

CC/2002.  

Ainda no primeiro capítulo trabalha-se os Princípios Constitucionais, 

mostrando que eles desempenham papel de extrema importância dentro do sistema 

jurídico que junto com as regras e demais princípios jurídicos, formam esse conjunto 

sistêmico “dotado de unidade e coerência”14. Na sequência expõe-se a Propriedade 

como Princípio Constitucional expresso na CRFB/88 em seu artigo 5° como direito 

fundamental e no artigo 170 inc. II como Princípio de ordem econômica. 

O Capítulo 2 trata do Princípio da Soberania com seu conceito, 

constando-se que a Soberania é fundamento do conceito de Estado e está ligada 

com o Poder. Segue-se com a sua evolução histórica verificando-se que a noção de 

Soberania sofreu variações no curso do tempo e sempre esteve ligada ao Poder, 

seja do soberano, do Estado ou do povo. Atualmente constata-se que a Soberania 

está relacionada com políticas de integração econômica, organizações 

supranacionais, globalização e cooperação intergovernamental, o que desencadeia 

a discussão sobre a sua relativização.    

Ainda se trabalha no capítulo com doutrinas da Soberania, construídas 

pelos seus pensadores e doutrinadores, cada um em sua época da história, 

mostrando que a Soberania é fruto de uma construção histórica. Destaca-se as 

teorias da Soberania Nacional, Alienável, Inalienável e Popular e as suas 

concepções Política e Jurídica. Finaliza-se o capítulo com a Soberania brasileira e a 

Soberania como Princípio Constitucional, mostrando que no Brasil a Soberania é 

                                            
14 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p.208. 
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fruto de uma construção histórica fundamentada principalmente nas suas 

constituições, tornando-se Princípio Constitucional que fundamenta o Estado 

Democrático de Direito.     

O Capítulo 3 dedica-se a aquisição de imóvel rural por estrangeiros no 

Brasil, tratando inicialmente da condição jurídica do Estrangeiro, destacando os 

direitos e deveres que possui em comparação aos brasileiros. Segue caracterizando 

e definindo a Propriedade imóvel rural com base na CRFB/88 bem como nas leis 

infraconstitucionais. Conceitua categorias relacionadas como: a Propriedade 

Familiar, Módulo Rural, Latifúndio, Minifúndio, Empresa Rural, Pequena 

Propriedade, Média Propriedade, Propriedade Produtiva, Módulo Fiscal e Fração 

Mínima de Parcelamento. 

Na sequência trabalha-se no Capítulo com as restrições à aquisição de 

imóvel rural por estrangeiros no Brasil, fazendo-se uma análise completa da Lei 

5.709/71, seu decreto regulamentador n° 74.965/74, bem com das demais normas 

aplicáveis, finalizando com considerações a respeito da completude e eficácia da Lei 

5.709/71.   

O Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações Finais, nas 

quais são sintetizadas as contribuições sobre a aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros no Brasil. 

O Método15 utilizado na fase de Investigação foi o Indutivo16, na fase de 

Tratamento dos Dados foi o Cartesiano17 e no Relatório da pesquisa também se 

                                            
15 “É a base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica, ou seja, Método é a forma lógico-

comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os dados colhidos e relatar 
os resultados.” PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 
ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p.85. 

 
16 “Pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou 

conclusão geral.” PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 
ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p.86. 

 
17 “[...] estabelecido por René DESCARTES, resumido em quatro preceitos assim por ele expressos: 

1. “...nunca aceitar por verdadeira, cousa nenhuma que não conhecesse como evidente; 
...2. “dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas o pudessem 
ser e fossem exigidas para melhor compreendê-las”; 3. “ ...conduzir por ordem  os meus 
pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para 
subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo 
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utilizou o Método Indutivo.  

As Técnicas18 de investigação utilizadas foram as do Referente19, da 

Categoria20 e do Conceito Operacional21, bem como da Pesquisa Bibliográfica.   

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas com a letra 

inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em 

glossário inicial.  

As traduções realizadas e expressas no decorrer da pesquisa, bem como 

no resumen foram feitas pelo autor, que se responsabiliza pelos textos e conteúdos 

traduzidos.  

A pesquisa não teve pretensão de exaurir a matéria, mas tão somente de 

contribuir de forma positiva com a discussão a respeito do assunto, sobretudo, com 

a análise da norma infraconstitucional que rege a matéria, relacionando-a com os 

princípios constitucionais trabalhados.    

 

 

 
mesma certa ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. 4 “...fazer 
sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais, que ficasse certo de nada omitir”. 
PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011, p.88. 

  
18 “Instrumento posto a serviço da Pesquisa Científica para auxiliar o Pesquisador na utilização do(s) 

Metodo(s).” PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p.89. 

 
19 “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p.54. 

 
20 [...] a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASSOLD, 

Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. São Paulo: Conceito 
Editorial, 2011, p.25. 

 
21 “Conceito Operacional (=COP) é uma definição para uma palavra e expressão, com o desejo de 

que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que expomos.” PASSOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, 
p.50. 
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CAPÍTULO 1 

 

O PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

 

1.1 CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTOS HISTÓRIOS DA 
PROPRIEDADE NO BRASIL 

 

1.1.1 Conceito22 

 

A Propriedade é uma categoria de difícil conceituação, não no que se 

refere ao sentido etimológico, mas sim pela sua amplitude jurídica, pela ótica que se 

analisa, pelo momento histórico que se considera e pela sua importância no contexto 

do direito. 

Não é possível conceber a categoria Propriedade dissociada do direito, ou 

seja, a Propriedade é tida como um direito e pouca ou nenhuma importância ela tem 

senão considerada como um efetivo direito de grande dimensão em todos os 

momentos históricos da humanidade. 

 

Por vezes esse direito é suprimido, ignorado, controlado, limitado, 

reservado a poucos, por vezes garantido, cultuado e exercido, mas sempre um 

direito desejado porque se conquistado traz dignidade e liberdade, valores estes que 

o ser humano busca de forma incessante. 

 

A Propriedade, no seu conceito civilista clássico, é direito real por 

excelência, o mais forte e pujante direito real que confere ao seu titular o Poder de 

usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, ou seja, é o efetivo exercício do domínio por 

parte do sujeito sobre a coisa. É direito que vincula a pessoa à coisa, cujo vínculo se 

torna forte e rígido a ponto de fazer valer esse direito contra todos – direito erga 

omnes. 
                                            
22 STOEBERL, Jorge. A propriedade como princípio constitucional. Revista Jurídica (FURB. 

Online) - CCJ ISSN 1982-4858, v. 16, p. 157-174, jan/jul 2012.    
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Orlando Gomes formula seu conceito de Propriedade nos seguintes 

termos: 

Sua conceituação pode ser feita à luz de três critérios: o sintético, o 
analítico e o descritivo. Sinteticamente é de se defini-la com Windscheidt, 
como a submissão de uma coisa, em todas as suas relações, a uma 
pessoa. Analiticamente, o direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de 
reavê-lo de quem injustamente o possua. Descritivamente, o direito 
complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica 
submetida à vontade de uma pessoa, com as limitações da Lei23.  

 

José Cretella Junior segue a mesma linha conceitual: 

 
Propriedade é o direito ou faculdade que liga o homem a uma coisa, 
direito que possibilita a seu titular extrair da coisa toda a utilidade que esta 
lhe possa proporcionar. (...) é poder jurídico, geral e potencialmente 
absoluto, de uma pessoa sobre uma coisa corpórea24. 
 

O Direito de Propriedade pode ser estudado e analisado por diversas 

óticas, em determinados momentos históricos, relacionado ao direito público e ao 

direito privado, ao direito civil e ao direito constitucional, quanto ao seu conteúdo 

econômico, social, político e filosófico, ou seja, é um direito de grande amplitude e 

importância. 

 

A Propriedade é inerente ao ser humano e sempre esteve presente na 

história do homem. Para John Locke a Propriedade é direito natural que se inicia e 

se desenvolve no estado da natureza, sustentando que o homem retira os bens da 

natureza que são de Propriedade de toda a humanidade e a eles acresce o seu 

trabalho cujo fruto passa a ser de sua Propriedade: 

 

Ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a 
todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; 
sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer que o 
trabalho de seu corpo e a obra produzida pelas suas mãos são 
propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a 
natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso 

                                            
23 GOMES, Orlando. Direitos reais. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p.99. 
 
24 CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito romano. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p.146. 
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acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade. 
Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou, 
através de seu trabalho adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum dos 
outros homens. Sendo este trabalho uma propriedade inquestionável do 
trabalhador, nenhum homem exceto ele, pode ter o direito ao que o 
trabalho lhe acrescentou, pelo menos quando o que resta é suficiente aos 
outros, em quantidade e qualidade25. 
 
O ser humano busca a Propriedade porque vê nela dignidade e liberdade, 

valores estes que lhe conferem segurança lhe impulsionando ao trabalho e ao 

progresso buscando defender, aprimorar e aumentar a sua Propriedade. Friedrich 

Wilhelm Nietzsche em sua obra “O Viajante e sua Sombra” retratou a situação do 

homem sem Propriedade escrevendo: 

 
Se quisermos entregar a propriedade à comunidade e tornar o indivíduo 
um arrendatário provisório, destruímos a terra cultivada, pois o homem 
não se esmera em cuidados para aquilo que só possui de forma 
passageira, não faz sacrifícios e age como um explorador, um salteador 
ou um miserável dissipador26. 
 
A Propriedade em seu sentido jurídico-constitucional não está apenas 

relacionada à terra ou a bens imóveis, mas a outros direitos patrimoniais dos quais o 

ser humano se apropria e cultiva, como se vê na obra de Konrad Hesse: 

 
Propriedade, no sentido jurídico constitucional podem, por conseguinte, 
também ser outros direitos privados de valor patrimonial que a 
propriedade da coisa, por exemplo, reivindicações salariais ou quotas 
sociais que, muitas vezes, assumiram a tarefa, cumprida antigamente 
pela propriedade da coisa, do asseguramento da existência27.          
 

É necessário distinguir o conceito de Propriedade trazido pela 

Constituição de 1988 e aquele preconizado pelo Código Civil de 2002, conforme 

                                            
25 LOCKE, John. Segundo tratado sobre governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os 

fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: 
Vozes, 1994, p. 98. 

 
26 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O Viajante e sua sombra. Tradução de Antonio Carlos Braga e 

Ciro Nioranza. São Paulo: Escala, 2007. Título original: Der Wanderer und sein Schatten, p. 134-
135. 

 
27 HESSE, Konrad.  Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 

Tradução de Luís Afonso Heck da 20ª edição. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor,1998. Título 
original: Grundzüge des verfassungsrechts der  Bundesrepublik Deutschland, p. 341.   
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sustenta Alvaro Borges de Oliveira28: “Na CRFB/88 o conceito de Propriedade é 

equivalente a patrimônio, isto é, se vale dos direitos pessoais também [...] para o 

Direito Civil propriedade é um direito real, não se tratando de direitos pessoais.” 

  

O conceito de Propriedade da Constituição Federal, como coloca Pinto 

Ferreira29: “[...] é muito mais amplo, pois representa um direito de conteúdo 

econômico-patrimonial. A garantia do direito de propriedade não se limita por 

consequência ao direito real, mas também incide nos direitos pessoais, de fundo 

patrimonial”.    

 

Alvaro Borges de Oliveira30 verifica o conceito de Propriedade sob três 

formas: analítica, descritiva e sintética. 

 

Analiticamente, sustenta o autor: “levam-se em consideração as 

faculdades do proprietário ou os poderes inerentes da propriedade (usar, gozar, 

dispor e reaver), tem-se assim o primeiro e mais simples conceito: propriedade é um 

direito real. [...] pode-se inferir um segundo conceito, como sendo a propriedade, um 

direito real subjetivo do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa e reaver de 

quem quer que o detenha ou possua injustamente”, isso porque o proprietário  

possui um direito subjetivo sobre a coisa e não se pode confundir Propriedade com 

proprietário.  

 

 Segue o autor afirmando que: “Descritivamente leva-se em consideração 

ao conceituar propriedade algumas de suas características, tais como: pública, 

privada, plena, restrita, corpórea, incorpórea, perpétua, resolúvel, móvel, imóvel e 

exclusiva. Sinteticamente leva-se em consideração o Poder de senhorio sobre a 

coisa”. 

                                            
28 OLIVEIRA, Borges Alvaro de. Uma definição de propriedade. Disponível em: 

<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693>. Acesso em: 10 de jul. 2013. 
 
29  FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira.v.1. São Paulo: Saraiva, 1989, p.34. 
 
30 OLIVEIRA, Borges Alvaro de. Uma definição de propriedade. Disponível em: 

<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693>. Acesso em: 10 de jul. 2013. 
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Com isso se pode concluir que o conceito do direito de Propriedade está 

firmado em suas faculdades (analítica), atributos (descritivamente) ou ao senhorio 

(sintética), sendo que o elo é dado pelas normas de cada instituto31. 

 

Independente do ângulo que se analise o significado do direito de 

Propriedade, o fato é que ele deve, segundo Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar32:  

 
[...] ser entendido e relacionado com suas múltiplas manifestações e 
inúmeras relações que desencadeia, das rotas de colisão, parcial 
concordância e plena harmonização com outros institutos jurídicos, 
inclusive nas suas repercussões econômicas, culturais e tecnológicas.                        
 

Na atualidade, se preconiza que o exercício do direito de Propriedade 

deve ser praticado de forma sustentável com vistas, sobretudo, à proteção 

ambiental, pois só assim se terá efetividade na função social e ambiental da 

Propriedade, como se vê nas palavras de Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar: 

 

A proteção e a defesa da integridade ambiental é uma das funções mais 
importantes de um Estado comprometido com a sustentabilidade. No 
Brasil, por exemplo, a Constituição da República de 1988, seguindo as 
tendências das constituições brasileiras que a precederam, redimensiona 
o papel do Estado, conferindo-lhe um profundo conteúdo social e 
ambiental – conteúdo este que se agrega aos institutos jurídicos, como 
ocorre com a função social e ambiental da propriedade33.    
     

O direito de Propriedade é uma categoria que transita  por todos os níveis 

do relacionamento humano, se faz sentir como instinto e se projeta nas relações 

sociais, econômicas, financeiras, ambientais, legislativas,  constitucionais, entre 

                                            
31 OLIVEIRA, Borges Alvaro de. Uma definição de propriedade. Disponível em: 

<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693>. Acesso em: 10 de jul. 2013 
 
32  CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR Zenildo. E-book. p. 48.  Globalização, transnacionalidade e 

sustentabilidade. Itajaí – Univali, 2012, disponível em: <http://www.univali.br/ppcj/ebook>.Acesso 
em: 12 de jul. 2013. 

 
33 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR Zenildo. E-book. p. 153.  Globalização, transnacionalidade e 

sustentabilidade. Itajaí – Univali, 2012, disponível em: <http://www.univali.br/ppcj/ebook>.Acesso 
em: 12 de jul. 2013. 
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outras e de importância individual, nacional, transnacional e global. 

 

1.1.2 A Propriedade no Brasil 

 

A Propriedade no Brasil Colonial começa com o regime das sesmarias34 

adotado em Portugal e do sistema de capitanias hereditárias, quando o Brasil foi 

dividido em lotes que eram doados com a contrapartida de cultivo da terra e 

pagamento de impostos para a Coroa. Era um sistema totalmente desorganizado 

sem controle e que deu origem aos grandes latifúndios brasileiros. 

 

A origem da Propriedade brasileira é de uma Propriedade pública 

consubstanciada no Tratado de Tordesilhas e no apossamento das terras por 

Portugal. Segundo Luciano de Souza Godoy:  

 
O Tratado de Tordesilhas e o apossamento constituem a prova cabal                 
da origem pública da terra no país. A descoberta do Brasil foi feita por 
Cabral, em nome do Rei de Portugal. Com a independência, houve sua 
transferência ao patrimônio nacional35.  
 

Laura Beck Varela36 pontua que: “Pressuposto básico para a 

compreensão da Propriedade sesmarial brasileira é, precisamente, o seu caráter 

público, ou seja, o fato dos territórios pertencerem de jure à Coroa, sob a jurisdição 

espiritual da Ordem de Cristo.” 

 

A sesmaria, de acordo com Boris Fausto:  

 

[...] foi conceituada no Brasil como uma extensão de terra virgem cuja 

                                            
34 Sesmarias são principalmente as datas de terras, casses ou pardieiros, que foram ou são de alguns 

senhores, e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas e agora o não são (Título 43 do 
Livro IV das Ordenações Filipinas).Disponível em: < 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p822.htm>. Acesso em: 14/10/2013. 

 
35 GODOY, Luciano de Souza.  Direito agrário constitucional: o regime da propriedade. São 

Paulo: Atlas, 1998, p. 40. 
 
36 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.73. 
 



24 
 

 

propriedade era doada a um sesmeiro, com a obrigação – raramente 
cumprida – de cultivá-la no prazo de cinco anos e de pagar o tributo 
devido à Coroa. Houve em toda a colônia imensas sesmarias, de limites 
mal definidos, como a de Brás Cubas, que abrangia parte dos atuais 
municípios de Santos, Cubatão e São Bernardo37.  
 

O regime das sesmarias imposto no Brasil foi originalmente criado pelo 

Rei D. Fernando I em 26 de junho de 1375, cuja palavra derivou do termo sesma ou 

sesmo que era uma medida portuguesa para medir terras e representava a sexta 

parte de um inteiro. Por esse regime, em Portugal, o sesmeiro tinha um direito 

superficiário recebendo a concessão de um domínio útil sobre a porção de terras, 

condicionado ao cultivo da terra tornando-a produtiva dentro do prazo estipulado. 

Também outras obrigações existiam como o pagamento de tributos, integração do 

povoamento e ajuda na construção de estradas e fortificações.  

 

O regime de sesmarias foi incorporado nas Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas que passaram a reger também o Brasil colônia.   

 

O Brasil era constituído de terras públicas da Coroa e a transposição para 

cá do sistema sesmarial se deu através das primeiras cartas régias de doações de 

capitanias hereditárias em 1530, pelas quais os capitães eram investidos no Poder 

de conceder sesmarias.   

  

Martin Afonso de Souza em 1530 era a autoridade investida pelo Rei de 

conceder as sesmarias no Brasil. Essas eram concedidas sob a condição de 

pagamento de um dízimo para a Igreja, chamado de dízimo eclesiástico, já que as 

terras brasileiras eram consideradas da Ordem de Cristo, porém, administradas pelo 

Rei. 

Sobre o dízimo eclesiástico cita Roberto Smith: 

 
 
A cobrança do dízimo eclesiástico, incidindo sobre a produção, 
caracterizava o único tributo devido à Coroa, uma vez que essa era a 

                                            
37 FAUSTO, Boris História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994, p.44-45. 
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gestora da missão evangelizadora sob a qual Portugal e Espanha  
obtinham do papado a legitimação dos respectivos territórios coloniais38.  
 

As concessões das sesmarias, além de Martin Afonso de Souza também 

cabiam  aos capitães hereditários e depois aos governadores gerais das províncias 

ou ainda a outros representantes investidos pelo Rei. 

 

Foi, portanto, o sistema sesmarial que deu origem a Propriedade privada 

no Brasil como descreve Laura Beck Varela39: “Desde um ponto de vista 

estritamente jurídico, foi, portanto, através dos institutos das sesmarias, datas de 

terras e legitimação das posses que a propriedade pública gradativamente passou 

às mãos dos colonizadores particulares”, e foi este sistema que no Brasil-colônia 

constituiu a forma geral da Propriedade instrumentalizado pelas concessões de 

terras da colônia.      

 

Apesar do regime territorial aplicado no Brasil ter se originado do regime 

português aqui, como cita Jacob Gorender40 “se diferenciou profundamente do 

vigente em Portugal, pois se despojou de características feudais peculiares a este 

último”.  

A Coroa Portuguesa necessitava povoar a colônia para firmar seu 

domínio, destinando para cá inicialmente os degredados, pessoas indesejáveis em 

Portugal como os traidores, ladrões e prostitutas, cuja pena era o degredo no Brasil, 

os quais foram abandonados à própria sorte. Os primeiros colonos portugueses 

começaram a chegar no Brasil em maior número após 1530, diante do incentivo da 

Coroa Portuguesa que concedia a eles lotes de terras denominadas de sesmarias 

com a finalidade de cultivo.     

 

 
                                            
38 SMITH, Roberto.  Propriedade da terra e transição. Estudo da formação da propriedade privada 

da terra e transição para o capitalismo no Brasil. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 1990, p.166. 
 
39 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.74. 
 
40 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4.ed.São Paulo: Àtica, 1985, p. 381. 
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Salienta-se que além da intenção da Coroa de firmar seu domínio na 

colônia descoberta, o interesse econômico sempre impulsionou o sistema sesmarial, 

fruto da política mercantilista que orientava as relações comerciais entre a Europa e 

as colônias americanas, destacando-se a mão de obra escrava. 

 

De acordo com Laura Beck Varela: 

 
A renda do escravo é a categoria econômica fundamental nesse contexto, 
onde a propriedade de escravos tem maior importância do que a 
possessão de terras, pois é o que instrumentaliza a produção, além de 
exigir valioso investimento por parte do senhor (enquanto que a terra era 
doada gratuitamente  pela Coroa portuguesa)41. 
 

Essa relação do escravo com a Propriedade é retratada por Nelson 

Werneck Sodré: 

 
A Coroa doava a terra. Era Generosa nessa doação. Mas não doava o 
escravo. O escravo fazia parte do investimento inicial. Valia mais do que a 
terra; muito mais, por que a terra nada valia. A riqueza do senhor media-
se muito mais pelo número de escravos do que pela extensão da 
propriedade, embora houvesse uma relação entre um e outro desses 
fatores. Mais preciosa para o senhor era a propriedade do escravo do que 
a da terra. Esta era abundante e praticamente gratuita. O Escravo só 
podia ser obtido por compra, e não era barato. Ter ou não escravos era a 
questão fundamental. Aquele que não os tivesse, por mais extensas que 
fossem suas terras, nada tinha. O prestígio do senhor media-se por uma 
só unidade: o escravo42.   
 

Também nesse sentido por Jacob Gorender: 

 
As relações de produção escravistas, como não poderia deixar de 
acontecer, adquiriram expressão econômica e jurídica na propriedade 
territorial escravista, por mais que o disfarçassem certos apêndices 
institucionais  transplantados de Portugal  e que, no Brasil,  tiveram vida 
mirrada ou adquiriram função diferente da original. O mais significativo 
consiste, todavia no fato de que, entre as relações de propriedade 
vigentes no Brasil-colônia e no Brasil-império, aquela tinha função 

                                            
41 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.79. 
 
42 SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica do Brasil. 11. ed. São Paulo: Difel, 1982, p.71.  
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econômica principal e decisiva era, não a propriedade da terra como 
sucederia no feudalismo, mas a propriedade de escravos43. 
 

Com a instalação do Governo Geral em 1548, o primeiro governador 

nomeado – Tomé de Souza – edita o Regimento dos Provedores da Fazenda del Rei 

Nosso Senhor nas terras do Brasil, fazendo surgir a sesmaria de engenho que era 

condicionada à exploração do açúcar sendo exigido do sesmeiro que tivesse posses 

para explorar e defender a Propriedade, ou seja, houve a preocupação com  a 

defesa do território. Segundo Laura Beck Varela44: “Dois novos elementos integram, 

portanto, o conteúdo dominial: o dever de contribuir para com a proteção das terras 

da coroa, mediante edificações militares e o direcionamento da produção agrícola  

ao cultivo da cana”.   

 

Esse mesmo Regimento ao impor o dever de cultivo, também determinou 

a fiscalização e perda da sesmaria caso não tivesse o sesmeiro                 

cultivando a totalidade das terras recebidas, situação em que a semaria retornava a 

Coroa e era concedida a outro pretendente. Outras várias disposições legais 

trataram da condição de cultivo para manutenção da sesmaria, sob pena de 

perdimento e concessão a outrem, como a Provisão de 25 de outubro de 1571, o 

Alvará de 21 de agosto de 1587, o Alvará de 08 de dezembro de 1590  e o Alvará de 

05 de janeiro de 1785.  

 

Por volta de 1548 se criaram as Provedorias da Coroa com a finalidade de 

promover o registro e dar validade jurídica às concessões ou sesmarias. Nascia aí o 

Registro Imobiliário, através do livro de registro das sesmarias.     

 

De forma geral, a sesmaria destinava-se a atender os interesses daqueles 

que estavam próximos ao Poder concedente, buscando o sesmeiro apropriar-se de 

um latifúndio. Já o interesse da Coroa era, sobretudo, mercantil e com o objetivo de 

                                            
43 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4.ed.São Paulo: Àtica, 1985. p. 399. 
 
44 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.81. 
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firmar seu domínio sobre as terras descobertas.   

 

Era, no entanto, o sistema sesmarial, uma forma de apropriação 

denominada por Laura Beck Varela45, de “propriedade não absoluta condicionada 

por inúmeros deveres, e que se aproxima de uma concessão ou privilégios.”  

 

O sistema sesmeiro vai gradativamente se desvinculando da condição de 

exploração e da cláusula de reversibilidade, porém, em 1682 a Coroa baixa normas 

que previam a retomada de terras que não estavam sendo aproveitadas.  

 

Em fins do século XVII ocorrem no Brasil grandes alterações no sistema 

das sesmarias. Pela Carta Régia de 27 de dezembro de 1695 criou-se o foro que era 

uma espécie de enfiteuse, quando se passou a cobrar do sesmeiro um imposto 

territorial, o que significa dizer que se criou um sistema próprio de sesmaria 

desvinculada das ordenações da Coroa. Essa obrigação não foi muito bem 

recepcionada pelos sesmeiros e muitas sesmarias eram concedidas sem essa 

obrigatoriedade.  

 

Outras condicionantes e limitações foram sendo criadas para a concessão 

e manutenção das sesmarias, como a dimensão máxima em quatro léguas de 

comprido por duas léguas de fundo; a exigência de confirmação de aproveitamento 

da sesmaria; restrição de novas doações limitando-se a uma sesmaria por 

beneficiário, entre outras. 

 

Sobre as condicionantes e limitações das sesmarias, conclui Laura Beck 

Varela: 

Em suma, da posse de escravos à construção de engenhos, das 
limitações de tamanho à demarcação e confirmação, inúmeras são as 
cláusulas que condicionam a propriedade sesmarial, variando, 
naturalmente, consoantes as necessidades econômicas de cada região, 
como mostra Helen Osório acerca da exigência da criação de gado, 

                                            
45 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.86. 
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presente na experiência jurídica semarial do sul do país46. 
 

 Apesar do sistema de registro das sesmarias, ocorre descontrole geral 

das concessões pelo Reino, que obviamente não tem condições de fiscalizar de 

forma adequada as ocupações de terras, surgindo invasões de terras públicas e 

descumprimento das leis. Nas palavras de Antonino Moura Borges47 “Com essa 

situação, o sistema fundiário brasileiro era um verdadeiro caos, estava fora de 

controle, de fiscalização e disciplina do Poder Público sobre os imóveis rurais em 

poder do particular”.   

 

Essas invasões passam a originar a posse das terras públicas, 

incentivando os próprios sesmeiros a abandonar suas terras e invadir outras sem a 

necessidade de se sujeitar às obrigações impostas pelo Estado. 

 

Nesse sentido retrata Linhares de Lacerda citado por Laura Beck Varela: 

 

[...] na concessão das Sesmarias, no Brasil, as exigências eram 
realmente excessivas e de tal modo onerosas, que não raro, os titulares 
preferiam abandonar por completo a concessão. Com esse abandono, as 
terras eram invadidas por posseiros sem título algum. Os sesmeiros, 
mesmo, preferiam deixar a Sesmaria a eles titulada, para ir lavrar terras 
alheias, a salvo de obrigações com o Governo48. 
 

Em 1822 termina o regime das sesmarias, porém, permanece a 

obrigatoriedade das confirmações de aproveitamento e até 1850 fica o Brasil sem 

uma regulamentação específica a respeito da Propriedade até a criação da Lei de 

Terras. É um período de completa ausência do Estado, como expõe Roberto Smith49: 

                                            
46 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.104. 
 
47 BORGES, Antonino Moura. Curso Completo de Direito Agrário. Leme-SP: Edijur, 2006, p.110. 
   
48 LINHARES DE LACERDA, M. Tratado das terras do Brasil.1960.In: VARELA, Laura Beck. Das 

sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p.108.  

 
49 SMITH, Roberto.  Propriedade da terra e transição. Estudo da formação da propriedade 

privada da terra e transição para o capitalismo no Brasil.  São Paulo: Brasiliense, 1990, p.170. 
 



30 
 

 

“Esse período corresponde à fase da grande apropriação de terras no Brasil, à 

estruturação efetiva do latifúndio com base no poder local, numa situação em que o 

Estado praticamente permanece ausente”. 

 

Esse período de lacuna legislativa foi chamado de regime de posses, no 

qual as pessoas podiam ocupar áreas de terras que ainda não haviam sido 

ocupadas por outrem, o que perdurou até o advento da Lei de Terras. “ Era o fim da 

incerteza do período de posses, regulando-se novamente a transferência de 

terras”50. 

 

Segundo Laura Beck Varela51 o término do regime sesmarial acontece em 

uma época em que se vê o início da expansão da economia cafeeira e do 

movimento que resultou na independência, época em que também já se discutia a 

necessidade de regulamentação da Propriedade privada.  Aliado a isso pressões 

comerciais haviam para o término do tráfico negreiro, sendo por isso necessário 

encontrar um substituto do escravo, já que a economia produtiva do Brasil estava 

ancorada no escravismo, o que exigia a organização da Propriedade privada e a 

mercantilização da terra.    

 

A Constituição Imperial de 182452  assegurou o direito de Propriedade em 

seu artigo 179: “A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 

brasileiros, tem por base a liberdade, a segurança individual e a Propriedade, é 

garantida pela constituição do Império pela maneira seguinte [...]”, implantando 

assim  um sistema de propriedade capitalista e absoluta fomentando os latifúndios 

que já existiam, porém, fez prever a possibilidade de desapropriação mediante 

indenização prévia, o que se extrai do seu artigo 179, inciso XXII: “ É garantido o 

direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente 
                                            
50 GODOY, Luciando de Souza. Direito agrário constitucional: o regime da propriedade. São 

Paulo: Atlas, 1998, p.42.  
 
51 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro.Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.111.  
 
52 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 04 de 
maio 2013.   
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verificado exigir o uso e emprego da propriedade do Cidadão, será ele previamente 

indenizado do valor dela [...]”.  

 

Mas era necessária uma lei ordinária que regulamentasse esse direito, já 

que os movimentos rurais no Brasil cresciam e tornavam necessária uma legislação 

que disciplinasse as inúmeras situações de comercialização de terras, ocupações, 

transmissões, cultivo entre outras, que emergiam constantemente no país. Esta lei 

só foi criada em 1850 e chamada de Lei de Terras (n° 601/1850), que constituiu um 

marco do direito agrário brasileiro. 

 

Destaca-se que a Constituição de 1824 silenciou com relação a posse, 

deixando, portanto, essa situação fática que se estabelecia no Brasil, sem qualquer 

previsão ou proteção legal, mesmo diante de ter se tornado a posse a principal 

forma de ocupação de terras, principalmente após o término do sistema sesmarial. 

Nesse passo a proteção possessória só veio com o Código Civil de 1916. 

 

Foi nesse sistema de posse que se instalou no Brasil a agricultura e a 

pecuária, surgindo os plantadores de café, milho, mandioca e outros cereais. 

Também os criadores de gado e aqueles que descobriam em suas áreas o ouro, 

pedras e outros metais preciosos. Nascia a indústria madeireira e assim surgiram os 

grandes proprietários rurais e produtores de riquezas. Essa evolução econômica foi 

o elemento desencadeador da independência.    

 

Foi essa condição de posse que representava para os possuidores o 

sentimento de Propriedade, pois como agricultores, pecuaristas, madeireiros ou 

exploradores, esses possuidores se sentiam e se portavam como efetivos 

proprietários de suas respectivas áreas, nascendo, dessa situação fática, as 

transmissões inter vivos e causa mortis.  

 

Por consequência da situação econômica que emergia da terra, tanto no 

que se referia a sua exploração nos diversos ramos da atividade produtiva, como 

nas transmissões que passaram cada vez mais a acontecer, é que se fazia premente 
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uma legislação que disciplinasse todo esse conjunto de atividades que se 

relacionavam com a terra, sua ocupação e exploração.   

 

Foi essa situação que impulsionou o governo de D. Pedro II a criar a Lei  

n° 601/1850, que tratou de regularizar as ocupações tituladas pelas sesmarias ou 

forais e as posses constantes dos Registros das Freguesias, criando o instituto da 

revalidação. Necessitou ser regulamentada, principalmente no que se referia a sua 

exequibilidade e no trato da posse, surgindo daí o Decreto Regulamentar n° 

1.318/1854. 

 

Esse Decreto objetivava, sobretudo, regulamentar e separar as terras 

devolutas53 das particulares, pois essa confusão de limites era a maior causa dos 

conflitos havidos entre os rurícolas da época e o Estado, além do que criou órgãos e 

infraestruturas para dar exequibilidade à lei e ainda criou o instituto das legitimações, 

inclusive da posse.   

 

Pela Lei n° 1.267/1864 se criou uma espécie de registro imobiliário, que 

substituía o arcaico sistema chamado de Registro do Vigário, que era mantido pela 

igreja que registrava as declarações dos proprietários, cobrava emolumento e 

remetia esses apontamentos para a repartição geral de terras. Essa lei disciplinava o 

registro de transmissões de imóveis, hipotecas e outros ônus reais, e foi alterada 

várias vezes até o advento do Código Civil Brasileiro de 1916.   

 

Com a Constituição Republicana de 1891, todas as leis então vigentes 

permaneceram em vigor, posto a necessidade de adaptação da nova ordem jurídica 

                                            
53 Terras Devolutas conforme conceito da Lei n° 601 de 18 de setembro de 1850: Artigo 3º. São 

Terras devolutas: § 1º. As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial 
ou municipal; § 2º As que não se acharem no domínio particular por qualquer titulo legitimo, nem 
forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas 
em commisso por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura; § 3º As 
que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apezar de 
incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei; § 4º As que não se acharem occupadas 
por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>. Acesso em 05 de 
maio de 2013. 
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e assim permaneceu vigente a Lei de Terras e o seu Decreto Regulamentar.      

 

A Constituição de 189154 confirmou a proteção legal da Propriedade como 

direito absoluto, bem como a possibilidade de desapropriação mediante prévia 

indenização, assim como a Constituição Imperial  já o fizera, o que se extrai do § 17 

do seu artigo 72: “O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, 

salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 

prévia”. 

 

O Código Civil de 191655 (Lei 3.071 de 1º de Janeiro de 1916), de 

inspiração liberal baseado no Código Civil Francês e no Código Civil Alemão, no que 

se refere ao direito de Propriedade, retratou a ideia consolidada pela Constituição de 

1891, quando em seu artigo 524 estabeleceu que: “A lei assegurará ao proprietário o 

direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer 

que injustamente os possua”.  

 

Importante norma insculpida no Código Civil de 1916 foi aquela 

disciplinada no artigo 530, que criou o sistema de registro de imóveis, na medida em 

que definiu como a principal forma de aquisição da Propriedade, a transcrição do 

título no registro do imóvel. 

 

Essa forma registral foi regulamentada por várias disposições legais 

culminando com a atual e vigente Lei 6.015/73.   

 

O que se vê até agora nessa evolução histórica da Propriedade brasileira 

é, como defende Laura Beck Varela, um processo de absolutização da Propriedade 

privada com base na ruptura da Propriedade pública externada pelas sesmarias:  

                                            
54 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm>. 
Acesso em: 04 de maio 2013. 

 
55 BRASIL. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916.  Disponível  em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 04 de maio 2013. 
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Nesse processo de absolutização, em termos jurídicos, da propriedade 
privada, vislumbramos dois momentos, ou aspectos, essenciais: o das 
modificações a nível legislativo e o das modificações no plano doutrinário, 
que transparecem nas primeiras obras de direito civil brasileiro. Ambos 
sentam as bases, as pedras para o arco de uma nova ponte. São ambas, 
enfim, traduções, para o discurso jurídico – e, simultaneamente, criações 
–, de uma nova realidade política e econômica, que não mais se coaduna 
com a propriedade condicionada prevista no ordenamento de então56.  
   

Esse processo de absolutização da propriedade estava ligado com a 

introdução das relações capitalistas de produção na América Latina  na segunda 

metade do século XIX, pois são pressupostos do capitalismo, no que se refere à 

terra, a Propriedade privada e a possibilidade de sua mercantilização. Sobre esse 

tema comenta Roberto Smith: 

 

A mercantilização como característica da propriedade fundiária moderna, 
que fundamenta a precondição de exploração do trabalho assalariado, 
aprofundará a generalização da renda em dinheiro, e o lento processo 
através do qual se passa a produzir com vistas ao lucro e não com vistas 
à renda57.                
 

O que se vê, portanto, em todo esse processo de absolutização da 

Propriedade é uma transição da Propriedade pública para a Propriedade privada, 

mediante amplo processo de transformação econômica e social. 

 

Na sequência da evolução histórica da Propriedade no Brasil, vem a 

Constituição de 1934 influenciada pela Constituição de Weimar de 1919 e foi fruto da 

Revolução Constitucionalista de 1932, que manteve o direito de Propriedade como 

direito absoluto, apenas mencionando no inciso 17 do artigo 113, que o direito de 

Propriedade não pode ser exercido contra o interesse social ou coletivo, aparecendo 

nessas expressões a ideia da função social da Propriedade apesar de ser um tema 

ainda muito distante da realidade da época.  

                                            
56 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro.Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.122. 
 
57 SMITH, Roberto.  Propriedade da terra e transição. Estudo da formação da propriedade 

privada da terra e transição para o capitalismo no Brasil. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 1990, 
p.134. 
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O legislador constituinte de 1934 ao dispor do interesse social e coletivo 

pretendeu na verdade dar mais ênfase ao direito de desapropriação conferido ao 

Estado, estando alheio ainda ao tema da reforma agrária e outras formas de 

interesse coletivo ou social com relação à Propriedade, mas não se pode negar que 

nascia nessa Constituição a ideia da função social da Propriedade.   

 

A Constituição de 1937 nada de novo trouxe no que se refere à 

Propriedade, pelo contrário, retrocedeu quando excluiu em seu texto as expressões 

– interesse social ou coletivo – que haviam sido mencionadas pela Constituição de 

1934, assim como excluiu a expressão – justa – que se conferia à indenização 

devida em caso de desapropriação.   

 

A Constituição de 1946, tratou de mitigar o absolutismo da Propriedade 

abrindo espaço para a reforma agrária brasileira, já que surgia em meio à ideia das 

democracias sociais. Como afirma Antônio Moura Borges58 é nessa constituição que 

nasceu o embrião da função social da Propriedade e a ideia do bem estar social, o 

que foi expressado em seu artigo 14759:   “Art.147. O uso da propriedade  será 

condicionado ao bem estar social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 

141, §  16, promover  a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade 

para todos”.  

 

A função social da Propriedade surgiu na Constituição de 1967 que dispôs 

em seu artigo 157 que a função social da Propriedade é Princípio norteador da 

ordem econômica que tem por fim realizar justiça social. Com esses preceitos, 

quebra-se definitivamente o absolutismo do direito de Propriedade, que passa a ser 

uma garantia relativa e sujeito a desapropriação para fins de reforma agrária. 

 

A Emenda Constitucional n° 1 de 1969, alterando o artigo 160 da 
                                            
58 BORGES, Antonino Moura. Curso Completo de Direito Agrário. 1 ed. Leme-SP: Edijur, 2006, 

p.152. 
 
59 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 

1946. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_0303/constituicao/constitui%C3%A7ao91.    
htm>. Acesso em: 24 de jun.de 2013. 
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Constituição de 1967, reiterou e fortaleceu ainda mais a função social da 

Propriedade. Este texto constitucional elevou o direito de Propriedade a Princípio 

Constitucional na sua inter-relação com a função social que lhe é inerente, o que 

constitui um avanço significativo para todo o sistema jurídico.  

 

Ressalta-se que a Propriedade não foi só tratada nas Constituições, na 

Lei de Terras de 1850 e no Código Civil, mas vem sendo regulamentada em diversas 

disposições legais, dentre as quais se citam os Decretos 4.403/1921, 5.617/1928, 

24.150/1934 e 4.598/1942 que trataram de regras de locação de imóveis. A Lei n° 

422 de 1826 e o Decreto-lei n° 3.365 de 1941, que definiram regras para a 

desapropriação. O Código das Águas – Decreto n° 24.643 de 1934  –  que 

disciplinou a matéria de águas do país; o Estatuto da Terra instituído pela Lei n° 

4.504 de 1964; A Lei n° 4.591 de 1964 que tratou do condomínio edilício; o Código 

de Processo Civil de 1973 que tratou das impenhorabilidades.  

 

Destacam-se o Código Florestal – Lei n° 4.771 de 1965, o Decreto-Lei n° 

271 de 1967 que tratou dos loteamentos urbanos e a Lei n° 6.766 de 1979 que 

disciplinou o parcelamento do solo. 

 

Entre essas disposições legais, mais atenção merece o Estatuto da 

Terra60 instituído pela Lei n° 4.504 de 1964, que teve por objetivo regular a matéria 

que a Emenda Constitucional n° 10 de 10 de novembro de 1964 deixou a cargo da 

Lei Ordinária e, pela redação de seu primeiro artigo, regulou: “[...] os direitos e 

obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da 

Reforma Agrária e promoção  da Política Agrícola”.  

 

O Estatuto da Terra foi então criado com a importante missão de executar 

a Reforma Agrária e promover a Política Agrícola do País, e como concluiu 

M.Linhares de Lacerda: 

 

                                            
60 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro   de  1964.   Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>.Acesso em: 24 de jun. 2013.   
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O ESTATUTO DA TERRA, preferiu assim assinalar tecnicamente os 
lugares onde a Reforma Agrária deve ser feita, elegendo esses lugares 
como áreas prioritárias de reforma agrária, para depois estabelecer 
inteligentemente os métodos de arregimentar a terra, para redistribuí-la, 
fazendo-o entretanto já, com a imposição de modelos de núcleos e 
distritos rurais, organizados em cooperativas, para que lhes fique 
assegurado um sucesso econômico e social61.  
 

Trouxe inovações como o módulo rural, regulamentou colonizações e o 

cooperativismo, tratou da usucapião especial agrário, dos contratos de 

arrendamento e parceria rural, enfim, foi uma lei festejada e avançada para o seu 

tempo.  

 

Com a Constituição Federal de 1988 houve a constitucionalização do 

direito de Propriedade afastando-se o seu absolutismo, passando esse direito a ter 

uma nova dimensão com a função social da terra. 

 

O direito de Propriedade é normatizado pela Constituição de 1988 como 

uma garantia individual prevista no artigo 5° inciso XXII62 e como Princípio da ordem 

econômica no artigo 170, inciso II63. Segue assim o viés da maioria das 

Constituições mundiais inspiradas na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 (artigo 17).  

 

Esses mesmos dispositivos constitucionais em incisos próprios - artigo 5° 

inciso XXIII e artigo 170 inciso III explicitam a função social da Propriedade, o que 

faz compreender que a partir da promulgação da atual Constituição não se pode 

mais conceber o direito de Propriedade dissociado de sua função social, nem o 

absolutismo que lhe revestia até então.     
                                            
61 LACERDA, M. Linhares de. A reforma agrária brasileira: teoria e prática. São Paulo: Alba, 1966, 

p.344.   
 
62  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jun. 
2013. 

 
63 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jun. 
2013. 
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A Constituição Federal de 1988 ao implementar a constitucionalização da 

Propriedade criou em seu artigo 184 necanismos eficazes e controlados de 

desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária em nome do interesse 

social, bem como previu várias restrições ao direito de Propriedade como se vê em  

seus artigos 170, 176, 182 § 3° e 4° e no próprio Artigo 5° incisos XXIV  e XXV, que 

cuidam da desapropriação por necessidade ou utilidade pública e da utilização da 

Propriedade privada pelo Estado.  

 

Diante desse conteúdo constitucional é possível afirmar que a 

Propriedade não pode mais ser considerada como mero instituto de direito privado 

revestido de individualismo, conforme leciona José Afonso da Silva: 

 

Esse conjunto de normas constitucionais sobre a propriedade denota que 
ela não pode mais ser considerada como um direito individual nem como 
instituição de Direito Privado. Por isso, deveria ser apenas prevista como 
uma instituição da ordem econômica, como instituições de relações 
econômicas, como nas Constituições da Itália (art.42) e de Portugal 
(artigo 62)64. 
 

Ainda nas palavras de José Afonso da Silva65: “Vale dizer, enfim, que as 

normas de direito privado sobre a Propriedade hão de ser compreendidas de 

conformidade com a disciplina que a Constituição lhe impõe.”                                                      

 

O mesmo autor escreve sobre a compreensão das normas constitucionais 

que fundamentam o regime jurídico da Propriedade:  

 

Com essa concepção é que o intérprete tem que compreender as normas 
constitucionais que fundamentam o regime jurídico da propriedade: sua 
garantia enquanto atende à sua função social, implicando uma 
transformação destinada a incidir, seja sobre o fundamento mesmo da 

                                            
64 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.269. 
 
65 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.273. 
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atribuição dos poderes ao proprietário, seja, mais concretamente, sobre o 
modo em que o conteúdo do direito vem positivamente determinado; 
assim é que a função social mesma acaba por posicionar-se como 
elemento qualificante da situação jurídica considerada, manifestando-se, 
conforme as hipóteses, seja como condição de exercício de faculdade 
atribuídas, seja como obrigação de exercitar determinadas faculdades  de 
acordo com modalidades preestabelecidas. Enfim a função social 
manifesta-se na própria configuração estrutural do direito de propriedade, 
pondo-se concretamente como elementos qualificante na 
predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens66.    
 

Diante desse conteúdo se pode afirmar que a constitucionalização da 

Propriedade elevou-a a Princípio Constitucional, definiu precisamente sua função 

social, relacionou-a ao bem estar social, disciplinou as formas de desapropriação e 

restrições e deu a esse direito ampla proteção e garantia. 

 

Finalizando a evolução histórica da Propriedade no Brasil, não se pode 

deixar de mencionar o atual Código Civil Brasileiro67 que entrou em vigor no dia 11 

de janeiro de 2003 (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 

 

Esse Código disciplinou a Propriedade já constitucionalizada e 

relativizada seguindo a evolução histórica construída até então, modificando 

sensivelmente o conceito que o Código Civil de 1916 impingia à Propriedade. 

 

O artigo 1.228 do novo Código definiu o direito de Propriedade de forma 

alinhada aos preceitos constitucionais construídos a respeito desse direito. Mostra a 

sua extensão quando confere  ao proprietário o direito de usar, gozar, dispor e 

reaver a coisa. Por outro lado define com clareza a forma de como a Propriedade 

deve ser exercida, quando disciplina que esse exercício deve estar em consonância 

com as suas finalidades econômicas e sociais e que o proprietário pode ser privado 

desse direito em casos de desapropriação, requisição e usucapião. 

                                            
66 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2008,   

p.121. 
 
67  BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2013. 
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O Código ressalta valores fundamentais como a utilidade pública e o 

interesse social, a proteção da flora e da fauna, de valores históricos e das belezas 

naturais. O equilíbrio ecológico e o cuidado com o ar e a água. 

 

Nas palavras de Antonino Moura Borges68 “o direito de propriedade é hoje 

um poder dever. Acabou nas últimas décadas, simplesmente, o direito de 

propriedade de forma egoística e ociosa, segundo a nova ordem jurídica vigente no 

país”. 

 

Com isso se pode afirmar que o Código Civil vigente criou um novo direito 

de Propriedade, alinhado aos preceitos constitucionais e assegurando o seu 

exercício sustentável, quando valores maiores como o bem estar social e a proteção 

ao meio ambiente devem prevalecer.      

 

1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS69 

 

Os Princípios Constitucionais exercem papel fundamental em todo e 

qualquer sistema normativo, constituindo verdadeiros alicerces que sustentam a 

aplicação das regras, se colocando em posição superior a elas diante de seu caráter 

de regra estrutural.   

 

Nas palavras de Robert Alexi70 “os princípios têm uma importância 

substancial fundamental para o ordenamento jurídico” isso porque eles constituem 

“razões decisivas para inúmeras regras”.  

 

                                            
68 BORGES, Antonino Moura. Curso Completo de Direito Agrário. 1 ed. Leme-SP: Edijur, 2006, 

p.163. 
 
69 STOEBERL, Jorge. A propriedade como princípio constitucional. Revista Jurídica (FURB. 

Online) - CCJ ISSN 1982-4858, v. 16, p. 157-174, jan/jul 2012.    
70 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Vergílio Afonso da Silva. 2 ed. 

São Paulo: Malheiros, 2011, p.109. 
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Os princípios constitucionais possuem força normativa e assim sendo são 

de aplicação imediata, ora ditando a eficácia e aplicabilidade da norma, ora servindo 

como elemento de informação, valoração e diretriz ao intérprete da norma. 

 

Com características próprias e singulares os princípios constitucionais 

possuem natureza jurídica de norma, pois servem de fundamento material e formal 

de outras normas, de aplicação, adequação e interpretação normativa.    

 

Tratando dos princípios gerais Norberto Bobbio identifica-os como normas 

fundamentais do sistema: 

 

Os princípios gerais são apenas, no meu entendimento, normas 
fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A 
palavra princípios leva ao engano, tanto que é velha questão entre juristas 
se os princípios gerais são normas. A meu ver não há dúvida: os 
princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é também a 
tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são 
normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de tudo, se são 
normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, através de 
um procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que não 
devam ser normas também eles: se abstraio da espécie animal obtenho 
sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função 
para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as 
normas, isto é, a função de regular um caso. E com que finalidade são 
extraídos em caso de lacuna? Para regular um comportamento não-
regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo que servem as 
normas. E por que não deveriam ser normas?71. 
 

Sobre a importância dos princípios enfatiza Eros Roberto Grau: 

 
A importância dos princípios é enorme. Tamanha, que da  sua inserção 
no plano constitucional resulta a ordenação dos preceitos constitucionais 
segundo uma estrutura hierarquizada. Isso no sentido de que a 
interpretação das regras contempladas na Constituição é determinada 
pelos princípios72.     

                                            
71 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste C.J.Santos. 10 

ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p.158-159. 
 
72 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p.158. 
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O sistema jurídico atual deve ser visto como um sistema harmônico de 

normas e princípios cada qual com sua importância e aplicação. Nesse sentido 

destaca Luís Roberto Barroso: 

 
Modernamente, no entanto, prevalece a concepção de que o sistema 
jurídico ideal se consubstancia em uma distribuição equilibrada de regras 
e princípios, nas quais as regras desempenham o papel referente à 
segurança jurídica – previsibilidade e objetividade das condutas – e os 
princípios, com sua flexibilidade, dão margem a realização  da justiça ao 
caso concreto73.  
 

Com isso se observa de início que os princípios constitucionais 

desempenham papel de extrema importância dentro do sistema jurídico que junto 

com as regras e demais princípios jurídicos, formam esse conjunto sistêmico “dotado 

de unidade e coerência”74.     

 

Paulo Bonavides tratando dos princípios constitucionais se manifesta: 

 

Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, sendo 
normas, se tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento. 
Servindo de pautas ou critérios por excelência para a avaliação de todos 
os conteúdos normativos, os princípios, desde a sua constitucionalização, 
que é ao mesmo passo positivação do mais alto grau, recebem como 
instância valorativa máxima categoria constitucional, rodeada do prestígio 
e da hegemonia que se confere às normas inseridas na Lei das Leis. Com 
esta relevância adicional, os princípios se convertem em norma 
normarum, ou seja, norma das normas75. 
 

Diante desse conceito, como norma das normas, pode-se compreender 

que os princípios constitucionais, como espécie de princípios jurídicos, conquistam 

                                            
73 BARROSO, Luiz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 317. 
 
74 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p.208. 
 
75 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.289-

290. 
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valores normativos que ultrapassam os valores da própria norma constitucional 

positivada, exatamente para legitimá-la e fundamentá-la.      

 

Conceituando princípios constitucionais Paulo Márcio Cruz disserta:  

  

Princípios Constitucionais são normas jurídicas caracterizadas por seu 
grau de abstração e de generalidade, inscritas nos textos constitucionais 
formais, que estabelecem os valores e indicam a ideologia fundamental 
de determinada Sociedade e de seu ordenamento jurídico. A partir deles 
todas as outras normas devem ser criticadas, interpretadas e aplicadas76. 
 

Luis Roberto Barroso menciona que “os princípios constitucionais são, 

precisamente, a síntese dos valores mais relevantes da ordem jurídica” e completa 

referindo que “ Eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem 

percorridos”.77  

 

Já Ruy Samuel Espíndola finaliza sua obra Conceitos de Princípios 

Constitucionais, concluindo que: “Princípios constitucionais são normas jurídicas; 

normas que integram a Constituição, com a mesma dignidade de direito que as 

regras constitucionais ou quaisquer outras normas constitucionais”78 

 

Diante das contribuições doutrinárias acima citadas, constata-se que a 

conceituação de Princípio Constitucional não é simples, porém, os conceitos 

convergem a um único sentido que é de considerar os princípios constitucionais 

como efetivas normas constitucionais de valores supremos que norteiam e servem 

de alicerce a todo o sistema jurídico. 

 

 

 
                                            
76 CRUZ, Paulo Marcio. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2007.  
 
77 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. 
 
78 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para 

uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. 1 ed., 2.tir. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 247. 
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1.3 A PROPRIEDADE COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL NA 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA79 

 

A Propriedade no âmbito do direito constitucional tem uma amplitude 

muito maior do que a sua amplitude no direito civil.  O conceito de Propriedade no 

direito constitucional não está restrito à relação havida entre a pessoa e os seus 

bens, com os seus direitos de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, mas 

transcende essa relação jurídica, gerando importância social e coletiva envolvendo 

direitos não só patrimoniais sobre bens materiais, mas também sobre direitos 

subjetivos do cidadão e direitos imateriais. 

 

José Isaac Pilati80 escreve que a “nova ordem de 1988 oferece outra 

perspectiva e a questão já não é de supressão ou de deterioração da propriedade, 

mas de promover a eficácia constitucional da função social”, ou seja , a função social 

da Propriedade passou a ser pressuposto do próprio direito de Propriedade e 

condição de seu exercício, tanto é que não se pode, na atualidade, conceituar e 

compreender direito constitucional de Propriedade sem estar inserida nesse 

conceito, a sua função social. Com isso o exercício desse direito só se legitima se 

houver respeito aos direitos da coletividade e às limitações legais.   

 

As limitações impostas ao direito de Propriedade não significam 

diminuição desse direito, mas sim fazem com que ele seja exercido preservando 

direitos coletivos e difusos, interagindo com o meio ambiente e protegendo-o, 

cumprindo com sua função econômica e social e sempre com vistas ao bem social. 

 

O exercício do direito de Propriedade privada em sintonia com o interesse 

coletivo faz com que haja a democratização desse direito, de um lado um direito real 

forte e individual e de outro um direito exercido com responsabilidade e 

                                            
79 STOEBERL, Jorge. A propriedade como princípio constitucional. Revista Jurídica (FURB. 

Online) - CCJ ISSN 1982-4858, v. 16, p. 157-174, jan/jul 2012.    
 
80 PILATI, José  Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris,  2011, p.98. 
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comprometido com o bem estar social, à preservação do meio ambiente e aos 

interesses sociais e econômicos da coletividade.   

 

Na constituição Federal Brasileira o direito de Propriedade está previsto 

como direito fundamental e inserido no artigo 5º inciso XXII: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
[...]81. 
 

A Constituição também consagra a Propriedade como Princípio de ordem 

econômica em seu aritigo170 item II: 

 

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: 
[...] 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
[...]82. 
 

Em ambos os dispositivos da Constituição se pode ver a função social 

como Princípio norteador do direito constitucional de Propriedade, do que se pode 

concluir que a ideia de direito absoluto individual está superada.  

 

Nas palavras de Luciano de Souza Godoy:  

                                            
81  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 1° de 
jul.de 2013.  

 
82  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.  Acesso em: 1° 
de jul. 2013.  
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Dado esses dispositivos, a idéia da propriedade imobiliária ligada a uma 
função social constitui princípio que deve informar todo o sistema jurídico, 
mesmo quando alguma matéria é tratada por legislação anterior à 
Constituição. O direito de propriedade somente pode ser concebido, e 
assim garantido pela ordem constitucional, se utilizado com vistas no 
cumprimento da função social que lhe é inerente83.   
 

Gustavo Tepedino disserta que: 

 
No que tange à questão da propriedade, o texto constitucional incluiu a 
propriedade privada entre os alicerces da ordem econômica, juntamente 
com a função social da propriedade, esta também considerada 
autonomamente (artigo 170 II e III)84. 
 

Além desses dispositivos constitucionais a Constituição Federal de 1988 

disciplinou a Propriedade em vários outros, considerando ela segundo a destinação 

se urbana ou rural, quanto à potencialidade econômica se produtiva ou não 

produtiva, à sua titularidade se de brasileiro ou de Estrangeiro85 enfim, o direito de 

Propriedade tem um tratamento constitucional de acordo com sua dimensão, razão 

pela qual foi elevado a Princípio Constitucional com importância social e econômica. 

 

Nesse sentido as palavras de Gustavo Tepedino: 

 

De qualquer sorte, a disciplina da propriedade, como se viu, expressa 
através de longo elenco de artigos, é concebida no âmbito da mais ampla 
política fundiária, levando-se em consideração a programação e o 
planejamento da utilização do solo urbano e rural, razão pela qual parece 
oportuno identificar os princípios fundamentais que definem os deveres do 
Estado e dos particulares na ordem econômica, trazendo a lume os 
valores que informam o direito de propriedade86. 
 

Ao se considerar a função social da Propriedade, a perda do caráter de 

                                            
83 GODOY, Luciando de Souza. Direito agrário constitucional: o regime da propriedade. São 

Paulo: Atlas, 1998. p.60.  
 
84  TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro. Renovar: 2001, p.270.  
 
85  TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro. Renovar: 2001, p.271.  
 
86  TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro. Renovar: 2001, p.272.  
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direito absoluto do direito de Propriedade, as limitações impostas e as interferências 

estatais nesse direito, se pode, a princípio, pensar que a Constituição Federal de 

1988 diminuiu ou reduziu o direito de Propriedade, o que não é verdade, pois a 

constitucionalização desse direito representa o contrário, ou seja, o direito de 

Propriedade passou a ser e ter dimensão de direito fundamental e considerado como 

Princípio Constitucional, enaltecida a sua função social. 

 

A esse respeito leciona Gustavo Tepedino: 

 

A propriedade constitucional, ao contrário, não se traduz numa relação 
quantitativa dos poderes do proprietário, que a transformasse em uma 
“minipropriedade”, como alguém com fina ironia a cunhou, mas, ao 
reverso, revela uma determinação conceitual qualitativamente diversa, na 
medida em que a relação jurídica da propriedade, compreendendo 
interesses não-proprietários (igualmente ou predominantemente) 
merecedores de tutela, não pode ser examinada “ se non construendo in 
uma endiadi le situazioni del proprietario e dei terzi”. Assim considerada, a 
propriedade (deixa de ser uma ameaça e) transforma-se em instrumento 
para a realização do projeto constitucional87. 
 

Com esse conteúdo constitucional do direito de Propriedade, as leis 

infraconstitucionais que tratam da Propriedade, incluindo-se ai o Código Civil, devem 

reger-se pela Constituição sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da 

Propriedade e da sua função social. 

 

Não se pode mais conceber a Propriedade com os contornos de direito 

absoluto que conquistou ao longo da história e que embasaram a maioria dos 

estatutos civis, inclusive nosso atual Código Civil. Tanto os direitos dos proprietários 

como dos não proprietários devem se reger pelo comando da ordem constitucional 

da Propriedade.  

 

Segundo Lúcia Valle Figueiredo88: “O direito de propriedade, como 

                                            
87  TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro. Renovar: 2001, p.286.  
 
88 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina urbanista da propriedade. São Paulo:  Revista dos 

Tribunais, 1980, p.1. 
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concebido atualmente, sofreu nítida transformação, passando do ius utendi, fruendi 

et abutendi para adquirir um perfil de propriedade social”  

 

Sobre a definição do direito de Propriedade pela ótica do direito civil, 

pontua Ruy Ruben Ruschel: 

 

A definição de propriedade contida no artigo 524 do C.C não mais pode 
ser tida em seu absolutismo original. Não há mais o jus utendi e abutendi. 
O “direito de usar, gozar e dispor de seus bens” tem agora limites. Deve 
ser entendido dentro da cláusula implícita: “segundo sua função social”. 
Em outras palavras, o proprietário só está autorizado juridicamente a usar, 
gozar e dispor de seus bens enquanto tal atividade esteja a serviço da 
função social que é ínsita na propriedade89.   
 

Ainda nas palavras de Gustavo Tepedino: 

 

À luz de tais considerações pode-se aceitar como verdadeira, também no 
ordenamento positivo brasileiro, a conclusão de “que é 
constitucionalmente ilegítimo não apenas o estatuto proprietário que 
concede ao titular poderes supérfluos ou contraproducentes em face do 
interesse (constitucionalmente) perseguido, como também o estatuto que 
deixa de conceder ao proprietário os poderes necessários para a 
persecução do mesmo interesse”90.     
 

O regime jurídico da Propriedade tem seu fundamento na Constituição91 e 

não está restrito ao ordenamento civil, mas sujeito a um complexo de normas, como 

pontua José Afonso da Silva92: “O regime jurídico da propriedade não é uma função 

do Direito Civil, mas de um complexo de normas administrativas, urbanísticas, 

empresariais (comerciais) e civis (certamente), sob fundamento das normas 

constitucionais”.  

                                            
89 RUSCHEL, Ruy Ruben. Direito constitucional em tempos de crise. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 

1997, p.155. 
 
90 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro. Renovar: 2001, p.291.  
 
91 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.269. 
 

92 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.273. 
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Ao discorrer sobre Propriedade no âmbito do Código Civil em relação à 

Constituição Federal, José Isaac Pilati pontua: 

 
Com isso, a propriedade do Código Civil fica reduzida a um pano de fundo 
em face da norma constitucional, que cria propriedades especiais em 
contornos de função social, como as propriedades urbanas (art. 182 § 2º) 
e rural (art.186). A primeira cumpre a função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor participativo; e a outra, quando conforme a lei, observa 
aproveitamento racional, utilização adequada dos recursos naturais e 
preservação do meio ambiente; observa as disposições legais das 
relações de trabalho, e realiza exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e trabalhadores93. 
 

A Propriedade exerce função ética na Constituição Brasileira, ou seja: “o 

direito de Propriedade somente é eticamente válido se cumprida a sua função 

social”94, como sustenta Antônio José de Matos Neto95, que defende que a 

obediência à função socioeconômica da Propriedade faz com que seja possível a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária propiciando o desenvolvimento 

nacional, reduzindo as desigualdades e promovendo o bem estar de todos.  

 

O direito de Propriedade continua a ser um instrumento de garantia 

individual, porém, com o constitucionalismo dos Estados contemporâneos, ele ganha 

outra função mais importante, que é função realizadora de igualdade social e 

solidariedade coletiva, conforme escreve Fábio Konder Comparato: 

 
Desde a fundação do constitucionalismo moderno, com a afirmação de 
que há direitos anteriores e superiores às leis positivas, a propriedade foi 
concebida como um instrumento de garantia da liberdade individual, 
contra a intrusão dos Poderes Públicos. As transformações do Estado 
contemporâneo deram à propriedade, porém, além dessa função, também 
a de servir como instrumento de realização da igualdade social e da 

                                            
93  PILATI, José  Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris,  2011, p.106. 
 
94 BARROSO Lucas Abreu e PASSOS, Cristiane Lisita. Direito agrário contemporâneo. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004, p. 79.  
 
95 BARROSO Lucas Abreu e PASSOS, Cristiane Lisita. Direito agrário contemporâneo. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004, p. 80. 
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solidariedade coletiva, perante os fracos e desamparados96.  
 

A Propriedade privada como Princípio da ordem econômica desempenha 

papel fundamental para a dignidade do ser humano e na promoção da justiça social, 

na medida em que os princípios da ordem econômica têm por fim assegurar a todos 

a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Nesse sentido escreve 

José Afonso da Silva97: “ Se é assim, então a propriedade privada, que, ademais, 

tem que atender a sua função social, fica vinculada à consecução daquele fim”. 

 

Assim a Propriedade como direito individual não pode e não deve ser 

substituída por uma Propriedade socialista ou estatizada, mas sim exercida 

cumprindo com suas funções sociais e econômicas como sustenta Aroldo Moreira98: 

“A propriedade individual pode e deve subsistir como regra ao lado de bens  

diretamente administrados pelo Estado, isto é, na compreensão solidária dos 

respectivos valores”.  

 

José Isaac Pilati, tratando da transformação do direito privado em face da 

autonomia jurídica do coletivo constitucional, sustenta que, com  a dimensão coletiva 

dos  direitos fundamentais da  Constituição Federal de 1988, institutos como o da 

Propriedade: 

 
[...] passam a ser exercidos  de modo a repartir melhor  os riscos e custos 
sociais, a privilegiar o caráter alimentar, a proteger a família e o ambiente; 
e tendem a desestimular determinadas atividades  contrárias ao interesse 
social retirando-lhes o atrativo econômico. O princípio passa a ser: a cada 
um segundo o seu mérito, seu investimento de trabalho e de capital, 
respeitando o patrimônio coletivo99.  

                                            
96 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos humanos: direitos e deveres fundamentais em matéria 

de propriedade. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/revista/numero3/artigo11.htm> acesso em 
04/09/2012.  

 
97 SILVA, José Afonso da.   Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.788. 
 
98 MOREIRA, Aroldo. A propriedade sobre diferentes conceitos. Rio de Janeiro: Forense, 1986, 

p.84. 
 
99 PILATI, José  Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris,2011, p.164. 
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Ao se tratar da função social da Propriedade deve-se atentar para a 

classificação da Propriedade, considerando a Propriedade privada, a coletiva e a 

pública. 

Na concepção de Álvaro Borges de Oliveira100: “[...] a Propriedade Privada 

não deve exercer função social  uma vez que o particular não tem o Dever  de dar 

finalidade social a sua propriedade, todavia, a propriedade privada deve estar 

inserida Socialmente, estar em consonância com a sociedade”.   

 

Prossegue o autor dizendo que a “constitucionalização do direito privado 

traz a seguinte trilogia à propriedade, a saber: A Inserção social; as limitações e; as 

Restrições”.  Por inserção social entende que ela é proporcional ao direito subjetivo 

do proprietário de acordo com o quanto de sua Propriedade ele insere no contexto 

social. Sobre as restrições e limitações sustenta que “[...] são as obrigações 

negativas sofridas pela Propriedade à sociedade”. Nas limitações aparece 

normalmente a expressão “não”, advinda de entes públicos ou privados. Nas 

restrições o proprietário geralmente é privado de sua Propriedade no todo ou em 

parte101.  

 

Com relação à Propriedade Coletiva, Alvaro Borges de Oliveira102 entende 

que não há restrições, limitações e Poder nesse tipo de Propriedade, posto ser dela 

que emanam algumas restrições e limitações sobre a Propriedade pública e a 

privada. É nessa classificação de Propriedade que emana a inserção social por 

excelência.    

 

Sobre a Propriedade Coletiva resume José Isaac Pilati: 

 
Resumindo, a Propriedade pós-moderna é um salto qualitativo em relação 

                                            
100 OLIVEIRA, Borges Alvaro de.  Uma definição  de propriedade.  Disponível   em: 

<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/art icle/download/798/1693>. Acesso em 11 de jul. 2013. 
 
101 OLIVEIRA,  Borges Alvaro de.  Uma definição  de propriedade.   Disponível   em: 

<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693>. Acesso em 11 de jul. 2013. 
 
102 OLIVEIRA,  Borges Alvaro de.  Uma definição  de propriedade.   Disponível   em: 

<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693>. Acesso em 11 de jul.  2013. 
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à propriedade dos códigos e da Modernidade. No plano político, surge e 
se exerce no seio da República Participativa; no plano jurídico caracteriza-
se como propriedade especial constitucional; e perante o Código Civil, 
substitui a velha propriedade comum imobiliária, no plano concreto. Hoje, 
toda propriedade que o leitor possa ter ou obter, é propriedade da 
categoria especial: urbana ou rural ou étnica ou intelectual. Mas a 
categoria mais notável é a da propriedade coletiva propriamente dita, 
extrapatrimonial, como o ambiente, que constitui a base da função 
social103. 
 

Na Propriedade Pública, Alvaro Borges de Oliveira escreve que estão 

compreendidos os bens de uso especial, bens de uso comum do povo e os bens 

dominiais, que “devem atender o próprio Estado, as necessidades das pessoas e 

cumprirem uma finalidade, respectivamente”. 

 

Com isso conclui o autor: 

 

Ante o exposto é que preferimos a expressão Inserção Social para a 
Propriedade Privada e Função Social para quando o Estado emprega um 
determinado bem seu com finalidade Social. O bem público deve atender 
as necessidades sociais enquanto que o bem particular deve ser 
coadjuvante social e ambos interdependentes para com a Propriedade 
coletiva104.   
 

Com isso se pode depreender que o direito de Propriedade, considerando 

as classificações da Propriedade, imbricado com a sua função social e econômica, 

constitui importante Princípio Constitucional que norteia todo o regime jurídico da 

Propriedade, não podendo mais ser considerado como mero direito privado e 

individual de conteúdo absoluto, mas direito submetido aos ditames da justiça social 

de “sorte que se pode dizer que ele é legitimo enquanto cumpra uma função dirigida 

à justiça social”105.        

                                            
103  PILATI, José  Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris,  2011, p.65-66. 
 
104 OLIVEIRA,  Borges Alvaro de.  Uma definição  de propriedade.   Disponível   em: 

http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693. Acesso em 11/07/2013. 
 
105 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.788. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PRINCÍPIO DA SOBERANIA 
 

2.1 CONCEITO DE SOBERANIA 

 

A Soberania é fundamento do conceito de Estado, não há Estado sem 

Soberania “é um poder político supremo e independente”106, um Poder que não 

encontra limitações internas e nas relações internacionais não está obrigado ou 

limitado a outros poderes, estando no mesmo nível deles.    

 

Léon Duguit citado por Mário Pessoa107  escreveu que: “ A Soberania  é 

um direito de Poder  do qual é titular uma coletividade”, ou seja, não há como 

dissociar a Soberania do Poder, este exercido em benefício da nação.   

 

A Soberania é direito do qual o Estado é titular, direito este que exerce 

interna e externamente. A Soberania interna é exercida mediante ampla 

competência do Estado com relação a todas as matérias estatais, sejam políticas, 

econômicas ou sociais sem qualquer influência externa. Conforme Mário Pessoa108: 

“ o direito à Soberania interna é simplesmente o direito de mandar dentro da própria 

casa.”      

 

Externamente a Soberania é exercida mediante relações com outros 

Estados mantidas em grau de igualdade sem submissões, dependências ou 

pressões de outros poderes. É segundo Mário Pessoa109: “o livre exercício do direito 

de legação110, ativo e passivo, com todas as implicações que ele comporta”.          

                                            
106 CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987,v.1, p. 169. 
 
107 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p. 209. 
 
108 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p. 211. 
 
109 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p. 211. 
 
110 O direito de legação é a faculdade de enviar e receber agentes diplomáticos. Apenas gozam desse 
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No direito à Soberania externa ou interna não pode haver restrições ou 

limitações, pois o Poder soberano do Estado requer independência e liberdade seja 

no âmbito interno ou externo, mas é inadmissível uma Soberania absoluta, em que 

um Estado Nacional movido pela sua Soberania se valha da sua superioridade, na 

maioria das vezes econômica e financeira, para fazer impor seu Poder perante 

outros Estados, oprimindo-os e obrigando-os aos seus comandos. Pois assim a 

Soberania dá lugar à tirania e toda forma de opressão e dominação, que obviamente 

coroe toda e qualquer relação amistosa internacional e diplomática que possa haver 

entre Estados Nacionais Soberanos.              

 

Segundo Lenio Luiz Streck e José Luiz Bolzan de Morais111: “A noção de 

soberania emerge  quando há a consciência da oposição entre o poder do Estado e 

outros poderes”.  

 

A Soberania é una, integral e universal e não pode sofrer restrições de 

qualquer tipo, porém, deve ser exercida de modo a garantir uma convivência pacífica 

e harmoniosa com os demais Estados nacionais no âmbito das relações 

internacionais e transnacionais, sobretudo, na era da globalização em que se vive. 

 

Na concepção de Hermann Heller a Soberania consiste: 

 
[...] na capacidade, tanto jurídica como real, de decidir de maneira 
definitiva e eficaz em todo conflito que altere a unidade da cooperação 
social-territorial, em caso necessário mesmo contra o direito positivo e, 
além disso, de impor a decisão a todos, não só aos membros do Estado 

 
direito as pessoas de direito internacional público como os Estados soberanos e as organizações 
internacionais. A faculdade de enviar representantes diplomáticos recebe o nome de direito de 
legação ativo. A de recebê-los, de direito de legação passivo. No que se refere aos Estados, o 
direito de legação decorre da soberania no seu aspecto externo, isto é o não reconhecimento de 
autoridade superior à do próprio Estado. Assim sendo somente os Estados que sejam soberanos 
gozam do direito de legação. O direito de legação deriva do princípio da igualdade jurídica dos 
Estados e é regulado pelo princípio do consentimento mútuo. Disponível em: 
<http://www.jornallivre.com.br/310340/saiba-mais-sobre-direito-de-legacao.html>. Acesso em 24 
de jul. 2013. 

 
111 STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado.   

4ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2004, p. 155. 
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mas, em princípio, a todos  os habitantes do território112.  
 

Para o autor, o Poder do Estado do ponto de vista do direito tem que ser 

Poder político supremo e do ponto de vista do Poder, o Poder político mais forte 

dentro do seu território, pois se assim não for não é Poder e não é Estado 

soberano113. 

 

Segundo Alexandre de Morais114, Soberania: “É a capacidade de editar 

suas próprias normas, sua própria ordem jurídica (a começar pela Lei Magna), de tal 

modo que qualquer regra heterônoma só possa valer nos casos e nos termos 

admitidos pela própria Constituição”. 

 

Na concepção de José Joaquim Gomes Canotillho115, o Estado é uma 

forma histórica de organização jurídica do Poder dotada de qualidades, e uma 

dessas qualidades é a qualidade do Poder soberano. Para o autor a Soberania é um 

Poder supremo no plano interno e um Poder independente no plano externo.  

 

Miguel Reale116 trás uma noção que chama genérica ou política de 

Soberania: “Soberania é o poder que tem uma nação de organizar-se livremente e 

de fazer valer dentro de seu território a universalidade de suas decisões para a 

realização do bem comum”.  

 

Segundo Miguel Reale117, nesse conceito de Soberania se pode ver a 

                                            
112 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta Sao Paulo: Mestre 

Jou, 1968, p.289. Título original: Staatslehre. 
 
113 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta Sao Paulo: Mestre 

Jou, 1968, p.292. Título original: Staatslehre. 
 
114  MORAIS, Alexandre de. Direito constitucional.16 ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 52. 
 
115 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. 11 reimp. 

Coimbra: Almedina, 2012, p. 90. 
 
116 REALE, Miguel.Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p.136. 
 
117 REALE, Miguel.Teoria do direito e do estado. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p.136. 
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apreciação histórico-social da Soberania, no que se refere ao Estado independente; 

a apreciação técnico-jurídica, no que se refere ao Poder garantido pelo ordenamento 

jurídico e a apreciação ético-política no que se refere ao bem comum nacional. 

 

Historicamente o conceito e a ideia de Soberania sofreram variações no 

curso do tempo, pois como referido trata-se de uma categoria relacionada 

diretamente com o conceito de Estado. 

 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE SOBERANIA 

 

No Estado grego antigo, a palavra Soberania não existia, mas a sua 

noção estava relacionada ao termo autarquia que significava um Poder moral e 

econômico de autossuficiência do Estado. É essa a noção de Soberania em 

Aristóteles, como alega Artur Machado Pauperio118. 

 

Aristóteles só considerava a Soberania com relação à independência do 

Estado em relação a outros Estados, independência esta fundada na 

autossuficiência do Estado em todas as suas necessidades. Também focalizou 

elementos que no futuro haveriam de integrar o conceito de Soberania, 

estabelecendo a ideia de um Poder essencial gerador da atividade do Estado, 

chamado de Poder supremo119.  

 

É verdade que na antiguidade a economia de um estado sempre estava 

entrelaçada com a de outro, sendo difícil haver independência econômica plena, 

porém, sempre houveram Estados mais independentes economicamente do que 

outros diante de suas economias dominantes e, portanto, mais soberanos 

economicamente falando.   

 

                                            
118 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p.49. 
 
119 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p.49. 
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Na Grécia, a existência de cidades-Estados sinalizava  a Soberania, já 

que essas cidades-Estados tinham uma igualdade de Poder como ocorria em  

Atenas e Esparta o que conduzia a uma igualdade jurídica e fortalecia a existência e 

desenvolvimento do direito internacional público.          

 

Entre os romanos a Soberania denominava-se de suprema potestas, que 

se traduzia no Poder político e administrativo do Estado. Depois foi relacionada com 

as relações internacionais, sendo denominada de Poder de imperium,  que era o 

Poder que o Príncipe recebia do Senado e do Exército, bem como o Poder tribunício 

que o Príncipe recebia do povo pela lex regia.   

 

Nas monarquias medievais existia o Poder de suserania de fundamento 

intocável. No absolutismo monárquico a Soberania se apresentou como Poder 

exclusivo do monarca, baseado na origem divina do Poder do Estado.  

 

A expressão – soberano – na idade média era conhecida mais como um 

conceito comparativo que apenas traduzia a autoridade que cada senhor feudal tinha 

sobre o território em que exercia seus direitos. 

 

A noção de Soberania tinha um significado muito amplo e qualquer 

autoridade que tinha Poder de decidir em última instância se intitulava soberana, daí 

o nome de Côrtes Soberanas dado aos tribunais superiores.   

 

O Estado passou a ser de fato soberano somente quando o governo 

passou a ter um Poder supremo, o que se deu quando o Poder do Rei se tornou 

maior do que o Poder senhoral. 

 

Mas a Soberania como conceito só surgiu quando, no curso da idade 

média, o Estado firmou sua independência da Igreja e do Império Romano e sua 

supremacia sobre os grandes senhores e corporações. 

Após 1648 com o Tratado de Westfália, com o fim da Guerra dos Trinta 

anos, se passou firmar a igualdade jurídica de todas as entidades estatais o que 
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marcou, segundo Artur Machado Paupério120, “os primórdios da contemporânea 

Comunidade Internacional”.    

 

Na transição para o Estado Moderno foi necessária a concentração do 

Poder do príncipe a fim de criar a unidade do Estado como ocorreu na Espanha 

onde haviam dois Estados independentes que depois se fundiram e para evitar 

desmembramentos do Estado. Firmou-se assim nos séculos XV a XVIII a unidade do 

Estado, firmando-se o Poder do Rei e do Estado dentro do seu território contra 

outros organismos e contra a Igreja. 

 

No Estado Moderno, com a Revolução Francesa, a Soberania se firmou 

como conceito de Poder político e jurídico emanado da vontade geral do povo. 

 

A Soberania está intimamente relacionada com o Poder do soberano, 

chegando a se confundir com ele. Passou de Poder soberano relativo a Poder 

absoluto até se tornar Poder supremo121.     

 

Artur Machado Paupério sintetiza a evolução histórica do conceito de 

Soberania nos seguintes termos: 

 

1.A princípio, a soberania apresenta apenas uma superioridade relativa ao 
domínio em que se exercita.  2. Paulatinamente de comparativo passa a 
soberania a ter caráter superlativo, considerando ora o Rei como órgão de 
uma autoridade que pertence ao Estado, ora como o proprietário de todo 
o poder. 3. Finalmente a soberania, excedendo-se, vai compreender o 
conjunto dos poderes próprios do Estado, tendendo à supremacia 
definitiva e absoluta122. 
A evolução história da Soberania mostra assim que ela nasceu do Poder 

do Soberano (Imperador Medieval), detentor do Poder originário que não derivava 
                                            
120 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p.49/50. 
 
121  STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 

4 ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2004, p. 155. 
 
122 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p.48. 
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de nenhuma outra autoridade. Com o surgimento dos Estados modernos, cada 

Estado se investiu de supremacia interna reconhecendo a igual supremacia dos 

demais. O Direito tornou-se nacional e internacional e juristas começaram a ver a 

Soberania como interna e externa123. 

 

Miguel Reale relaciona a Soberania com o processo de positivação 

jurídica do Estado Moderno escrevendo que:  

 
A idéia de Soberania marca um ponto culminante na história do Direito, 
quando o processo de positivação jurídica se distribui  em círculos sociais, 
nos quais já se processou um grau de integração mais alto do que o da 
unidade medieval que era precária e indiferenciada124. 
 
 
Finaliza Miguel Reale125 dizendo que “o estudo da soberania é o próprio 

estudo da positividade jurídica do Estado Moderno”, demonstrando assim a 

importância da Soberania para a própria construção do Direito. 

 

A Soberania sempre esteve ligada ao Poder, seja de um soberano, do 

Estado ou do povo. No plano político está relacionada à eficácia do Poder que deve 

ser absoluto. No plano jurídico está ligada ao Poder de decidir sobre a eficácia do 

direito, ou seja, decidir sobre qual regra deve ser aplicada em cada caso126.   

 

Destacam-se duas obras importantes a respeito da concepção moderna 

do Poder estatal, a Les Six Livres de la République, de Jean Bodin de 1527  e o 

Contrato Social127 de Rousseau  de 1762, onde se estabeleceu o conceito de 

                                            
123  REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 193.  
 
124 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 193. 
 
125 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 193. 
 
126 STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 

4 ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2004, p. 156. 
 
127 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrato Social.  Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural. 

1983. 
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Soberania como representação do povo, evidenciando-se aí a Soberania  popular128. 

 

Da obra de Jean Bodin129 se destacam o que ele chama de as cinco 

marcas da Soberania. A primeira “é o poder de dar lei ou comandar a todos em geral 

e a cada um em particular”. A segunda constitui o direto “de declarar a guerra ou 

tratar a paz”. A terceira “é a de instituir os principais oficiais”. A quarta é a “última 

alçada, que é e sempre foi um dos principais direitos da soberania”, e a quinta é “o 

poder de conceder graça aos condenados por sobre as sentenças e contra o rigor 

das leis, seja para a vida, para os bens, para honra ou para a revogação de 

banimento”. 

 

Jean Bodin130 coloca a Soberania como condição de existência de uma 

sociedade política, posto que somente ela é capaz de dar coesão ao agrupamento 

social:  

Esta é o verdadeiro fundamento e o eixo em torno do qual gira o estado 
de uma citandade e do qual dependem todos os magistrados, leis e 
ordenanças; é a única união e ligação das famílias, corpos e colégios, e 
de todos os particulares  num corpo perfeito de República, quer os súditos 
deste estejam encerrados numa pequena cidade  ou em qualquer 
território minúsculo...quer a República tenha muitos bailiados ou 
províncias...Entretanto lá existe apenas um rei, um reino, uma monarquia, 
uma República, sob o poder soberano do grande Negus. 
 

A definição de Soberania de Jean Bodin131 é simples mas de grande 

profundidade: “A Soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma República”. 

 

                                            
128 STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 

4ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2004, p. 156. 
 
129 BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro primeiro. Tradução, introdução e notas José 
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No Contrato Social de Rousseau, se observa que a Soberania é fruto de 

uma associação de todos e que somente a Soberania popular é absoluta perfeita e 

legítima: 

A soberania absoluta, não obstante, longe de apresentar uma potência 
adversa à liberdade individual, como afirmava, entre outros, Hobbes, 
passa a ser entendida como o resultado da associação de todos os 
particulares e, por isso mesmo, como uma força incapaz de afetar a seus 
próprios elementos constitutivos sem a sí mesma afetar-se. Entram, pois, 
em equação dois velhos temas da teoria política: só a soberania popular é 
soberania absoluta, perfeita e legítima. 
 

Sustenta Rousseau132 que na Soberania aquele que detém o Poder o 

recebe do povo e assim sendo não pode pretender interesse contrário ao do povo, 

por isso o Poder soberano não necessita de garantia em face de seus súditos, 

porque não se concebe que uma coletividade queira prejudicar a todos os seus 

membros e cada um individualmente. “O soberano, somente por sê-lo, é sempre 

aquilo que deve ser”. 

 

O absolutismo consolida o Estado Moderno e transforma a sociedade 

internacional em sociedade interestatal e o Estado passa a ser um ente soberano. A 

noção de Soberania não é mais vista somente em relação ao mundo jurídico externo 

do Estado, mas também em relação ao seu mundo jurídico interno. Com isso a 

noção de Soberania passa a ser indispensável para a construção da sociedade 

internacional numa relação simbiótica com as políticas internas do Estado. 

 

A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea e a 

categoria Soberania é discutida sobre dois enfoques, a Soberania Nacional e a 

Soberania Popular, ou seja, se o seu titular é o Estado ou se cada indivíduo que 

forma o Estado tem um porção dessa titularidade. 

 

Após a queda de Napoleão, no Congresso de Viena, surge a Quádrupla 

Aliança formada pela Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, a quem mais tarde se 

                                            
132 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Ensaio sobre a origem das línguas. Tradução 

de Lourdes Santos Machado. Introduções e notas de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes 
Machado. 4 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
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junta a França, denominando-se essa aliança de Pentarquia. A aliança buscava a 

solução dos graves problemas da Europa mas foi vista como uma afronta a 

Soberania dos demais Estados Europeus, diante das interferências nas políticas 

internas que o grupo preconizava.   

 

No Congresso de Verona em 1822 foi decidido a intervenção da França 

na Espanha, sobre o que não concordou a Inglaterra que se retirou da aliança, 

importando no fim da Pentarquia, voltando o mundo europeu a se reger pelo 

Princípio do equilíbrio continental. 

  

Da Revolução Francesa até a primeira guerra mundial, a Soberania é 

marcada pelas relações internacionais. As políticas externas e internas são 

individualistas e conduzidas pelo liberalismo econômico e a política externa é 

comandada pelo estigma do Estado nacional. 

 

O Estado, portanto, é elevado à máxima grandeza. Celso de Albuquerque 

Mello133 escrevendo sobre esse “endeusamento” do Estado manifesta: “O Direito 

influenciado por esse pensamento, vai afirmar que o Estado não pode se obrigar a 

nenhuma norma jurídica que não tenha emanado da sua própria vontade.”  

 

Com o fim da primeira guerra, perdura ainda uma noção de Soberania  

absoluta sustentada por Estados totalitários como a União Soviética e a Alemanha, 

que defendem a primazia do direito interno sobre o direito internacional. 

 

Após a segunda guerra mundial, importante marco da Soberania foi a 

Carta da ONU (Organização das Nações Unidas) de 1945, que consagrou em seu 

texto o respeito à Soberania, tratando da igualdade e da autodeterminação dos 

povos, disciplinando os princípios que deverão nortear a ação dos seus membros: 

 
Artigo 1 [...] 7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as 

                                            
133 MELLO, Celso de Albuquerque. A Soberania através da história. In: Anuário:Direito e 

Globalização  coordenado por Celso de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 1999,p.14. 
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Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente 
da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem 
tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; este 
princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas 
constantes do Capitulo VII134. 
 

A ONU contribuiu para o aumento do número de Estados soberanos  

implementando sua política de descolonização e de defesa do Princípio da 

autodeterminação dos povos, porém, existe no planeta o que se chama de 

Soberania formal e real. Os países de terceiro mundo têm uma Soberania formal 

porque vivem na dependência das grandes economias numa situação de 

neocolonialismo. 

 

O desafio da Soberania contemporânea é se firmar frente às 

organizações que são criadas para promover a integração econômica dos Estados 

nacionais, denominadas de organizações supranacionais ao exemplo da União 

Europeia.  

 

Evidente que nas políticas de integração econômica, os Estados 

nacionais precisam relativizar a sua Soberania, tudo para conseguirem suprir todas 

as suas necessidades internas, dar vazão externa aos seus produtos e serviços e 

sobreviverem no mundo globalizado que está por vir. 

 

Tratando da Soberania frente aos processos de integração, Celso de 

Albuquerque Mello135 sintetiza: “O contexto social conduz os Estados às 

organizações internacionais visando ou não a uma integração econômica e uma vez 

constituídos os Estados acabam por delegar a elas cada vez mais as suas 

competências soberanas”. 

 

A globalização é um fator responsável pela crise do Estado, gerada por 

                                            
134 Carta das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/cartonu.  

htm>. Acesso em: 02 de set. 2013. 
 
135 MELLO, Celso de Albuquerque. A Soberania através da história. In: Anuário:   Direito e 

Globalização  coordenado por Celso de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.21. 
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certo pelo progresso mundial que se observa em nosso século. A circulação mundial 

de riquezas comandada pelas grandes instituições privadas e internacionais aliada 

aos avanços tecnológicos em todas as áreas, sobretudo, nas telecomunicações, tem 

feito do Estado um mero espectador diante de sua incompetência em acompanhar 

esse ritmo acelerado de desenvolvimento. 

 

O descompasso entre o mercado e as relações internacionais com a 

estrutura estatal faz com que o Estado seja pressionado cada vez mais pela força 

econômica, principalmente diante da evolução tecnológica que exige dele 

investimentos e modernização em todas as áreas de sua atuação. Como a maioria 

dos Estados não tem capacidade para essa contrapartida surgem os problemas 

estatais de toda ordem, sobretudo no social e econômico, formando-se assim os 

abismos e as gritantes diferenças nas estruturas estatais do planeta.     

 

Não há duvidas de que não se pode mais conceber, diante do cenário 

mundial que se formou, o isolamento do Estado fechado em nome de sua 

Soberania. 

 

José Joaquim Gomes Canotilho136 enfatiza que a ideia de unidade política 

soberana do estado está atualmente em crise diante dos fenômenos da 

globalização, da internacionalização e da integração interestatal. 

 

A cooperação intergovernamental é uma necessidade. Nenhum Estado  é 

auto-suficiente ou tem condições de isolar-se nos limites de seu  território. O Estado 

é impulsionado a essa cooperação diante das forças econômicas que estão em 

ebulição e a circulação de riquezas não pode mais respeitar limites de fronteiras 

estatais. 

 

Os Estados nacionais necessitam relativizar sua Soberania, exatamente 

para dar espaço a essa necessária cooperação e, nesse sentido, se busca uma 

                                            
136 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. 11 reimp. 

Coimbra: Almedina, 2012, p. 90. 
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nova roupagem ao conceito de Soberania com o objetivo de conciliação desse 

conceito com essa nova ordem mundial. 

 

A supranacionalidade introduzida no direito internacional pelo modelo da 

Comunidade Européia e que criou o direito comunitário, por exemplo, é um novo 

modelo que busca a conciliação entre o conceito de Soberania e a globalização.  

  

O que se vê na Comunidade Europeia é uma Soberania compartilhada 

entre os Estados membros. Não há renúncia à Soberania, mas exercício 

compartilhado dela entre todos os Estados membros com relação às matérias 

definidas nos tratados constitutivos. Os Estados, portanto, conservam íntegra sua 

Soberania, apenas transferido parte de seu Poder para os órgãos supranacionais. 

São nessas bases que o conceito contemporâneo de Soberania deve ser discutido.  

 

Constata-se assim que a evolução do conceito de Soberania passa por 

vários momentos históricos, mas sempre ligado à noção de Poder, ora firmando-se 

como Poder do soberano, ora como Poder popular. Por ora relacionado com defesa 

de território, outras vezes com interesses econômicos, todavia, por qualquer ângulo 

que se analise essa evolução é fato que a Soberania é essencial ao Estado e seu 

conceito, juntamente com o conceito de Estado, necessita se adaptar a nova 

realidade mundial comandada pela integração e globalização.                                    

 

2.3  DOUTRINAS DA SOBERANIA 

 

Pela evolução histórica do conceito de Soberania exposta até aqui, se vê 

que esse conceito é fruto de uma construção doutrinária histórica, que sempre gerou 

discussões e controvérsias diante de sua íntima ligação com o Poder. Trata-se de 

categoria presente em todas as digressões a respeito do Estado e do Poder, daí a 

importância das teorias que se firmaram a seu respeito e por certo contribuíram para 

a formação das bases do Estado e para a construção do conceito e entendimento da 

categoria Soberania. 
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A seguir apontam-se as doutrinas da Soberania construídas por autores 

que trataram dessa categoria em seus respectivos momentos históricos:   

 

2.3.1 Nicolau Maquiavel 

 

Para Maquiavel o Poder do Estado está concentrado nas mãos do Rei 

que é o centro e razão desse Estado. O Príncipe governante, nas suas palavras na 

clássica obra – O Príncipe – deve ser astuto como raposa e forte como leão137.    

 

A política empreendida pelo governante, para Maquiavel, é política do 

bom êxito sem se preocupar com a justiça ou injustiça, sem comprometimento, 

portanto, com a ética ou com os princípios da Igreja. 

 

A Soberania do Estado tem uma concepção, nessa teoria, de Poder 

absoluto e ilimitado do Soberano138.   

 

2.3.2 Jean Bodin 

 

É a teoria chamada de absolutista que define a Soberania como “o Poder 

absoluto e perpétuo de uma República” 139. Bodin Foi o primeiro a utilizar o termo 

Soberania construindo para ela um conceito próprio.   

 

Jean Bodin considera que não pode existir Estado sem Poder soberano 

equiparando a Soberania à descrição jurídico-política do Poder do Príncipe, porém, 

não prega um conceito ilimitado e arbitrário da Soberania. Sustenta que o Poder 

soberano é concebido livre da lei, mas não de toda e qualquer lei, pois sua teoria  

                                            
137 MACHIAVELLI, Niccolo. O príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 19. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1996, p.102. Título original: Il principe. 
 
138 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
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139 BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro primeiro. Tradução, introdução e notas José 
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defende que a Soberania está sujeita às leis de Deus e de outras leis comuns a 

todos os povos. 

 

A Soberania para Bodin é um Poder perpétuo, absoluto e indivisível  não 

tendo tratado mais profundamente da sua condição de alienabilidade ou 

inalienabilidade140.  

 

2.3.3 Hugo Grócio  

 

Pela teoria de Grócio o Estado é uma perfeita associação de homens 

livres e reunidos pela utilidade comum e a sociedade não é apenas uma condição 

natural do homem, mas sim natural e contratual ao mesmo tempo. 

 

Grócio defende que a Soberania pode ser alienada pelo povo da mesma 

forma como o homem pode alienar sua liberdade, dando com isso fundo patrimonial 

à Soberania. Sustenta ainda que a Soberania não é Poder ilimitado, pois está 

limitado pela lei divina, pela lei natural, pela lei das nações e pelos pactos 

celebrados entre governante e governados, mas é Poder suscetível de divisão141. 

 

2.3.4 Thomas Hobbes 

 

Hobbes considerava o homem inimigo de sua própria espécie e que os 

homens viviam em estado constante de guerra, sendo necessário por isso um Poder 

capaz de criar e impor a lei.  Dessa ideia nasce o pacto de sujeição pela qual cada 

indivíduo passa ao governante o direito de lhe governar desde que seu semelhante 

faça o mesmo. Nasce assim um governo criado em nome da conveniência de todos 

buscando um convívio pacífico em comunidade. 

 

                                            
140 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p.64. 
 
141 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
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A Soberania para Hobbes é absoluta e concentrada no Poder do 

soberano que considera não somente a imagem de Deus, mas o próprio Deus e que 

representa o povo organizado pelo pacto de sujeição, porém, já se vê em sua teoria 

a Soberania como qualidade objetiva do Poder do Estado. 

 

Segundo Arthur Machado Paupério142: “Da leitura de Hobbes pode-se, 

porém, tirar uma útil conclusão para as nossas democracias, a de que onde se 

concebe a liberdade individual como o direito de obedecer aos próprios instintos, 

não se pode a sociedade manter a não ser através de um poder muito forte”.  

 

Com isso se vê que Hobbes só acreditava na paz e na ordem estatal 

mediante um Poder forte, ilimitado e supremo conferido ao governante e onde 

residia os fundamentos da Soberania do Estado. 

 

2.3.5 Jean-Jacques Rousseau 

 

A doutrina de Rousseau se baseia no estado da natureza anterior à 

sociedade civil, no contrato social, na Soberania do povo e no Princípio da 

inalienabilidade da liberdade. 

 

Segundo Rousseau o homem, no estado da natureza, goza de liberdade e 

igualdade que são direitos naturais e inalienáveis e pelo contrato social cria a 

sociedade a quem aliena todos os seus direitos. O difícil é conceber uma forma de 

sociedade que garanta ao homem toda a liberdade e igualdade de que dispunha 

antes quando era considerado individualmente no estado da natureza. 

 

Sustenta Rousseau que a lei é a expressão do sacrifício da vontade 

individual em favor da vontade geral, sendo que a Soberania da nação reside no 

Poder legislativo criado pela vontade geral, que pelo contrato social é a vontade da 

                                            
142 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p 78-79. 
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maioria, concluindo assim que a Soberania consiste essencialmente na vontade 

geral: 

 
Não sendo o Estado ou a Cidade mais do que uma pessoa moral, cuja 
vida consiste na união de seus membros, e se o mais importante de seus 
cuidados é o de sua própria conservação, torna-se-lhe necessária uma 
força universal e compulsiva para mover e dispor cada parte da maneira 
mais conveniente a todos. Assim como a natureza dá a cada homem 
poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao seu 
corpo político um poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo 
poder que, dirigido pela vontade geral, ganha como já disse, o nome de 
soberania.143                
 

Assim para Rousseau a Soberania é a vontade do povo como pessoa 

coletiva, ou seja, é a vontade geral, caracterizando-a como inalienável, indivisível e 

ilimitada. 

 

2.3.6 Immanuel Kant 

 

Kant entende o Estado com a coexistência da liberdade fundada sob o 

contrato social e tutelada pelo direito. O Estado é o da natureza que se transforma 

em Estado Civil pelo contrato. 

 

Considera a Soberania como uma qualidade do Poder do Estado e 

defende o Princípio da separação dos poderes, sustentando que o Poder legislativo 

pertence à vontade coletiva, proclamando assim a Soberania do povo144.                  

 

2.3.7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 

Hegel elabora uma ideia de Estado com noção de realidade objetiva. 

Defende que o Estado é a realidade da ideia moral: o indivíduo é imperfeito e o 

                                            
143 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato social. Ensaio sobre a origem das línguas. Tradução 

de Lourdes Santos Machado.4 ed. São Paulo: Nova Cultural: 1987, p.48. 
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Estado é divino. 

 

O Estado é eterno, é uma unidade e dotado de personalidade e a 

Soberania decorre de sua unidade.  A Soberania e a personalidade do Estado 

devem concretizar-se na pessoa do governante. 

 

Contra o despotismo do governante existem mecanismos como a 

hierarquia e a responsabilidade, além dos grupos corporativos intermediários que 

impedem o arbítrio individual no exercício da autoridade145. 

 

2.3.8 Georg Jellinek. 

 

Jellinek defende o Princípio da autolimitação pelo qual o Estado tem o 

Poder de se autodeterminar e auto-obrigar. É nesse Poder de autolimitação que está 

a Soberania do Estado. 

 

Essa autolimitação do Estado se dá pela sua Constituição e pela sua 

produção legislativa. É o Estado quem estabelece seus próprios direitos de 

Soberania e nenhum outro Poder pode impedir o Estado de modificar sua 

Constituição e as suas próprias leis. 

 

A vontade do Estado cria o direito, mas é necessário submeter-se o 

Estado ao direito. Quando há conflito entre de uma regra com o Estado, aquela deve 

ceder lugar a este, já que o Estado é superior a qualquer regra.  

 

A teoria de Georg Jellinek146, apesar de defender o Princípio da 

autolimitação do Estado continua sendo uma teoria baseada na Soberania ilimitada, 

o que explica Jellinek no conceito de Soberania que formula: “Expresada em una 

                                            
145 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p. 111-112. 
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fórmula breve significa, por tanto, la soberania la propiedad del poder de un Estado, 

em virtud de la cual corresponde exclusivamente a éste la capacidad de 

determinarse  jurídicamente y de obligarse a si mismo”147.  

 

Importante lembrar que o caráter ilimitado da Soberania para Jellinek está 

fundado na ausência de interferência de Poder estranho nessa autolimitação do 

Estado, ou seja, o Estado não pode estar limitado a qualquer outro Poder de outro 

Estado, mas somente pelo seu próprio Poder.   

 

Para Jellinek  a Soberania é apenas uma qualidade do Poder, qualidade 

esta traduzida no fato de ser esse Poder supremo e sem submissão a qualquer outro 

Poder. Não é o Poder da entidade estatal, mas sim a qualidade do Poder que o 

Estado pode ter ou não ter. Nesse contexto a Soberania é uma categoria histórica  e 

um conceito puramente jurídico148. 

 

2.3.9 Léon Duguit 

 

É a chamada teoria negativa da Soberania, pois entende Duguit que a 

teoria Estado-pessoa e a teoria Soberania-direito são teorias anticientíficas, pois não 

são capazes de exprimir  uma realidade social ou uma síntese de fatos reais: 

 

A construção jurídica do Estado perde seu valor se não expressa, em 
fórmulas abstratas, realidades concretas. A Teoria do Estado-pessoa e da 
soberania-direito não corresponde a isso, uma vez que considera o 
Estado portador de personalidade distinta dos indivíduos que a 
constituem, sendo esta, essencialmente, dotada de vontade superior a 
todas as vontades individuais e coletivas de determinado território, 
constituindo assim, essa superioridade de vontade a soberania-direito. 
Tais considerações conduzem a polêmicas infrutíferas149. 

                                            
147 “Expressada em uma fórmula breve, significa, por tanto, a soberania, a propriedade do poder de 

um Estado, em virtude da qual corresponde exclusivamente a este a capacidade de determinar-se 
juridicamente e obrigar-se a si mesmo” (tradução livre).  

 
148 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 185 -187. 
 
149 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Tradução de Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1996, 

p.55 e 56. 
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O Estado não tem uma consciência ou vontade própria assim como uma 

nação não as tem. A consciência e a vontade são dos indivíduos que compõem esse 

Estado e, se não existe personalidade moral do Estado, não se pode admitir a 

existência da Soberania, não passando esta de pura ficção. 

 

Para Duguit o Estado não é mais do que o resultado da distinção entre 

governantes e governados, e a Nação é o meio no qual se produz o fenômeno 

Estado, é um elemento do Estado, conjunto de indivíduos unidos por laços de 

solidariedade social, esta que é a base e o único fundamento do Direito. 

 

A Soberania, segundo Duguit, decorre da noção de serviço público do 

Estado, ou seja, das obrigações que tem o Estado e os governantes para com os 

indivíduos governados. A Soberania é governo enquanto utilmente governa, 

decorrendo a sua força e a sua moral da ideia de serviço público150. 

 

2.3.10 Hans Kelsen 

 

Kelsen apresenta a Soberania como a expressão da unidade e 

exclusividade de validez de um sistema normativo. Um Estado só terá  Soberania se 

tiver uma ordem jurídica estatal válida. Não distingue Poder do Estado de Soberania, 

mas equipara os conceitos. 

 

Segundo Artur Machado Paupério: 

  

KELSEN filia-se a moderna corrente que conceitua soberania, não como 
o próprio poder do Estado e sim como uma propriedade desse poder. 
Imediatamente, portanto, a soberania é uma propriedade do poder do 
Estado, mediatamente, uma propriedade do próprio Estado, se entendido 
este como poder151. 
 

                                            
150 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p. 157 a 161. 
 
151 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p. 145. 
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Para Kelsen o Estado somente será soberano se existir apenas uma 

ordem interna. Se houver uma ordem externa válida e que o obrigue, não haverá 

Soberania.  

 

Apesar de tal ideia ser incompatível com o direito internacional, as 

relações internacionais para Kelsen podem ocorrer sem que hajam interferências na 

Soberania, desde que continue o Estado a inadmitir qualquer ordem emanada de 

outro Poder externo ou se coloque em posição de submissão a normas e poderes 

externos. 

 

Kelsen defende a teoria do reconhecimento e defende que o Estado 

apenas reconhece as normas válidas do direito internacional, mas que estas normas 

têm seu fundamento de validade no direito nacional, por isso que o Estado continua 

sendo um Estado soberano: 

 

Por fim, o Direito nacional é a ordem suprema, e o Direito internacional 
tem o seu fundamento de validade no Direito nacional. De acordo com a 
teoria do reconhecimento, a norma fundamental da ordem jurídica  
nacional é a fonte de validade suprema e absoluta de todo o Direito e, 
portanto, o Estado pode ser reconhecido como soberano152.   
 

É essa a ideia que se vê no conceito que Hans Kelsen elabora para a 

Soberania, quando sustenta que ela é a propriedade que uma ordem suprema tem 

de não dever a sua validade a nenhuma outra ordem superior.   

 

2.4.  AS DOUTRINAS DA SOBERANIA NACIONAL, ALIENÁVEL, 
INALIENÁVEL E POPULAR 

 

A doutrina da Soberania nacional sustenta que a Soberania pertence à 

nação e não aos indivíduos que a compõe. Não se trata de um Poder individual 

exercido por um contra outros na defesa de interesses particulares, mas um Poder 

                                            
152 KELSEN, Hans.Teoria geral do direito e do Estado. Tradução por Luís Carlos Borges. 4 ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 546. 
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exercido pela nação por intermédio de um governante que por sua vez é investido 

no Poder pelos indivíduos da nação. 

   

Artur Machado Pauperio a respeito escreve: 

 

Só o povo tem qualidade e poder para elevar um homem à dignidade de 
Imperador ou Rei. Mas o povo não cede a soberania, senão sob a 
condição de que o Rei a usará para o bem comum. O povo, portanto, dita 
o contrato, estipulando-lhe as cláusulas; o Rei, ao contrário, apenas 
promete cumpri-las153. 
 

O povo é o depositário da Soberania e pode transmiti-la mediante um 

contrato político ao governante, mas não pode renunciá-la definitivamente, somente 

temporariamente em seu próprio benefício. Essa forma de transmissão da Soberania 

é que dá corpo à doutrina da Soberania alienável. 

 

A doutrina da Soberania inalienável funda-se no entendimento de que o 

povo não pode alienar esse Poder supremo de que dispõe. Essa doutrina tem como 

precursor Jean-Jaques Rousseau, cuja doutrina, como visto no subtítulo 2.3.5, se 

baseia no direito natural, no contrato social e na soberania do povo e segue o 

Princípio da inalienabilidade da liberdade pregada por Rousseau. 

 

Defende a doutrina da Soberania inalienável que a Soberania  pertence a 

uma unidade político-jurídica, diferente da doutrina da Soberania popular, para a 

qual a Soberania se fraciona em tantas partes quantas forem as pessoas de uma 

nação e que o indivíduo é soberano sem precisar subordinar-se a qualquer lei 

superior. 

 

Muitas Constituições modernas adotaram a Soberania popular como 

Princípio fundamental, entre elas a Constituição brasileira. 

 

                                            
153 PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1958, p. 85. 
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Analisando as doutrinas da Soberania Nacional e da Popular é importante 

observar que o povo é o titular da Soberania, mas quando faz parte de um sistema 

positivo de direito, enquanto é elemento do Estado, exerce a Soberania como 

organismo social juridicamente organizado, o que significa dizer que a Soberania é 

do Estado que a exerce na forma do direito vigente154.  

 

2.5 A CONCEPÇÃO POLÍTICA E A CONCEPÇÃO JURÍDICA DA 
SOBERANIA 

 

Como se pode depreender da evolução histórica do conceito de 

Soberania e das doutrinas que se construíram a seu respeito, é salutar afirmar que a 

Soberania é fruto de um a construção histórica, compreendida de acordo com o 

momento histórico que se considera, tendo importância social, política e jurídica. 

 

Geog Jellinek155 afirma que a Soberania em sua origem histórica tem 

concepção política que adquire concepção jurídica a partir de sua evolução: “La 

soberania es, en su origen histórico, uma concepción  de índole política, que sólo 

más tarde se há condensado en una de índole jurídica.”156. 

 

Para Miguel Reale a concepção política da Soberania compreende a 

concepção jurídica e esta é apenas um aspecto ou momento daquela, sendo que, de 

forma geral, a concepção da Soberania é sócio-político-jurídica: 

 

A concepção Política da soberania consiste, pois, na idéia conjunta de 
independência e de supremacia, abrangendo a faculdade de ordenar 
juridicamente de maneira originária e exclusiva. Daí a noção geral que 
damos de Soberania, do ponto de vista Político, como poder que tem uma 
Nação de se constituir em Estado, declarando de maneira originária e 
exclusiva, o seu Direito.    

                                            
154 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 155.  
 
155 JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado. Tradução de Fernando de Los Rios. 2 ed. Buenos 

Aires: Albatros, 1970. p.327. 
 
156 “A soberania é, na sua origem histórica, uma concepção de natureza política, que só mais tarde 

passou a ter uma natureza jurídica” (tradução livre). 
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A concepção jurídica da soberania é por assim dizer, um capítulo da 
concepção Política e corresponde ao sentido estrito que se deve dar ao 
termo quando empregado em certos textos legais157. 
 
Com isso se entende que a concepção política da Soberania está 

relacionada com a sua construção histórica e com a sua importância em cada 

momento histórico, bem como com a sua condição de fundamento do conceito de 

Estado, com a ideia de independência e supremacia que irradia e ainda com o Poder 

do Estado de se constituir como tal e de criar o seu próprio direito. 

 

Já a Soberania em sua concepção jurídica é o próprio exercício efetivo da 

Soberania, a forma como ela está disposta no regramento de direito dos Estados, é 

a expressão jurídica da força do Estado materializada em seu direito. Segundo 

Miguel Reale158: “É a concepção jurídica da soberania que mais interessa  ao 

técnico do Direito, ao  constitucionalista e ao civilista, ao administrativista e ao 

processualista”, ou seja, a concepção jurídica da Soberania está efetivamente ligada 

à sua positividade e operacionalidade no âmbito do direito de cada Estado. 

 

2.6 A SOBERANIA BRASILEIRA E A SOBERANIA COMO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL 

 

O Estado Brasileiro conquistou sua capacidade de autodeterminação e 

independência em relação a outros Estados com a proclamação de sua 

independência em 1822, quando passou a ser um ente soberano com território 

próprio, fundamentos, objetivos, finalidades e estruturas constitucionalmente 

previstas. 

 

A Soberania, positivada na Constituição dos Estados, passa a constituir 

Princípio Constitucional e fundamento do Estado, já que é fundamento do próprio 

conceito de Estado. Tratando da Soberania na Constituição Brasileira, Rui José 

                                            
157 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 150 -151. 
 
158  REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 134. 
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Galaad Oliveira159 destaca que: “A soberania constitui um princípio recorrente em 

qualquer análise e interpretação de nossa constituição, pois, sobre ele se erige o 

Estado democrático”. 

 

No Estado Brasileiro a Soberania foi exaltada já na Constituição do 

Império de 1824160, o que não poderia ser diferente diante do sentimento de 

independência recente que movia a nação, sendo disciplinada no seu primeiro 

artigo:  

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos 
Brazileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não 
admitte com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se 
opponha á sua Independencia.         
 

A Constituição Republicana de 1891161 adotou a divisão tripartida do 

Poder de Montesquieu, atribuindo aos poderes executivo, legislativo e judiciário a 

condição de órgãos da Soberania nacional: “ Art 15 - São órgãos da soberania 

nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e 

independentes entre si”.  

 

A Soberania popular veio expressada na Constituição de 1934162 em seu 

artigo 2º: “ Todos os poderes emanam do povo e em nome dele são exercidos”, que 

disciplinou sobre os problemas de segurança nacional, a defesa do território e da 

Soberania da nação. As constituições de 1937, 1946, 1967/1969 seguiram a mesma 

                                            
159 OLIVEIRA, Rui José Galaad. O princípio da soberania como paradigma de interpretação 

constitucional. Disponível em:  
     <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2073>.  

Acesso em 05 de out. 2013. 
 
160 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em 05 de 
out. 2013.   

 
161 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 

1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em 05 de out. 2013. 

 
162 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 05 
de out. 2013. 
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linha no que se refere à Soberania, sempre expressando e reforçando a ideia de que 

o Poder emana do povo e é exercido em seu nome e benefício. 

                                                                                              

A Soberania, como fundamento do Estado, vem disciplinada na 

Constituição Federal de 1988 em seu primeiro artigo: 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição163. 
 
Ao estabelecer a Constituição que todo Poder emana do povo que o 

exerce diretamente ou por meio de seus representantes, está reafirmando a 

Soberania popular que já vinha positivada desde a Constituição do Império de 1824, 

Soberania está também reforçada pelo disposto em seu artigo 14º que define  a 

forma como ela é exercida: “ A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 

lei, mediante:[...]” 164.  

 

O artigo 4º inciso I da Constituição Federal de 1988 reafirma a Soberania 

do Estado Brasileiro ao disciplinar os princípios norteadores de suas relações 

internacionais: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: I - Independência nacional;[...]” 165. 

                                            
163 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 05 
de out. 2013. 

 
164 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 05 
de out. 2013. 

 
165 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 05 
de out. 2013. 
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Esse basilar Princípio Constitucional brasileiro tem sua importância 

enaltecida com os outros princípios disciplinados no mesmo dispositivo 

constitucional, como a autodeterminação dos povos (inciso III), a não intervenção 

(inciso IV), a igualdade entre Estados (inciso V); defesa da paz (inciso VI) e a 

cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (inciso IX). 

 

Todos esses princípios devem reger as relações internacionais do país e 

quanto mais intensas são essas relações mais preocupações se tem com a 

Soberania, principalmente com relação à defesa do território e à segurança nacional. 

 

O Brasil é um país com grandes riquezas e recursos naturais como a 

água potável, o petróleo, minérios e a floresta amazônica, o que desperta interesse 

de muitas nações, sobretudo, aquelas que precisam desses recursos e não mais os 

têm em seu território. Além disso, o Brasil é um dos melhores mercados 

consumidores do mundo o que atrai toda sorte de empresas estrangeiras ou 

multinacionais. É um país de proporções continentais com imensa extensão de 

áreas de fronteira e de costa litorânea, o que representa certa vulnerabilidade e, de  

certa forma, uma ameaça a Soberania territorial. 

 

Um Estado Soberano conta com o direito à integridade territorial que se 

apoia no direito de conservação e por isso precisa disciplinar com competência 

todas as regras a respeito dos limites, fronteiras, exploração de riquezas naturais por 

empresas estrangeiras e, entre outras, a aquisição de Propriedade por estrangeiros 

que é o tema do próximo capítulo dessa dissertação. 

 

O direito à conservação que tem um Estado compreende exatamente o 

exercício de todos os direitos de que é titular segundo as normas políticos-jurídicas 

da comunidade internacional. É também o exercício dos direitos necessários à 

salvaguarda da Soberania externa e interna, à proteção de perigos externos certos 

ou prováveis que ameacem a existência do Estado, a prover o bem estar social, a 
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resguardar a integridade físico-moral do Estado e à defesa dos valores culturais da 

nação166. 

 

Mário Pessoa sintetiza o que compreende o direito à conservação para 

um Estado: 

 
O Direito à Conservação, para um Estado, compreende, enfim, o exercício 
de todos os direitos fundamentais ou não fundamentais necessários à 
salvaguarda das suas básicas condições existenciais  em conjunto ou 
isoladamente, compreendida a faculdade de garantir-se contra todo o 
perigo presente, iminente ou futuro, bem como o de adotar  as medidas 
necessárias a eliminar ameaças ou agressões167.  
 

O conceito de Soberania territorial para Mário Pessoa está entrelaçado 

com o conceito de integridade territorial. O primeiro é o exercício do Poder dentro de 

um determinado território delimitado por fronteiras e o segundo representa a ideia de 

um território já formado e inalterável. O direito de um Estado de manter sua 

integridade territorial é fruto de sua Soberania e constitui essencialmente no direito 

de proteger-se contra agressões externar e internas168. 

 

O Estado faz valer a sua Soberania mantendo a integridade territorial. 

Uma ameaça à integridade territorial é um a ameaça à Soberania. Os princípios 

elencados no artigo 4º da Constituição Federal de 1988 dão suporte ao Estado 

Brasileiro na defesa de sua integridade territorial.  

 

A conformação do direito de conservação com o direito à integridade 

territorial faz surgir também um importante direito do Estado que é direito à 

segurança nacional, o qual constitui o Poder que tem o Estado de agir juridicamente 

na defesa das regras que já lhe tutelam, seja no âmbito interno como no externo, 

mas sempre no sentido de garantir a sua integridade territorial e a sua conservação.  

 

                                            
166 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p.238. 
 
167 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p.240. 
 
168 PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971, p.205. 
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As interferências externas e as ameaças que os Estados sofrem por parte 

de Estados mais fortes e desenvolvidos evidentemente são constantes seja de forma 

explicita ou velada, no campo político ou econômico, elas acontecem, daí a 

necessidade de que o Estado tenha regras e políticas eficazes e eficientes para 

assegurar sua integridade territorial, sua conservação e assim fazer valer sua 

segurança nacional.                            

 

O avanço da tecnologia, importante obviamente ao desenvolvimento de 

toda a humanidade, também criou uma ameaça externa invisível capaz de colocar  

em risco a segurança nacional de qualquer Estado, que possibilita invasões e 

espionagens pela rede mundial de computadores e outros sistemas capazes de 

obter informações sigilosas e estratégicas que estão ou deveriam estar  protegidas 

pelos sistemas de inteligência  dos Estados. 

 

Esse é o mais novo inimigo da Soberania, uma ameaça que não se pode 

ver nem sentir, que não tem corpo e não é detectável por radares nem pode ser 

abatida por armas, ou seja, somente a própria tecnologia pode detectá-la e abatê-la, 

mas dificilmente eliminá-la. 

 

Recentemente o Estado Brasileiro foi alvo dessa ameaça quando serviços 

de Inteligência dos Estados Unidos da América conseguiram acessar conversações 

telefônicas e por correio eletrônico da Presidência da República com setores 

estratégicos do Governo e também informações sigilosas da Petrobras, revelando 

assim uma verdadeira afronta à Soberania Brasileira, o que constituiu um episódio 

lamentável que certamente abalou as bases das relações diplomáticas existentes 

entre os dois países.  

 

Sobre o assunto escreveu Tatyana Scheila Friedrich, professora de direito 

internacional da Universidade Federal do Paraná: 

 

Sem nenhum glamour, a Agência de Segurança Nacional dos Estados 
Unidos (NSA), vinculada ao Departamento de Estado, desenvolveu um 
amplo programa de monitoramento via telefone e internet que lhe permite 
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acessar dados de cidadãos do mundo todo. O que tal programa realiza, 
em verdade, é a violação gravíssima dos direitos individuais de liberdade, 
privacidade e intimidade, além de desrespeito aos princípios de igualdade 
soberana dos Estados, não intervenção em assuntos internos e 
autodeterminação. Contraditoriamente, tais atos foram praticados 
justamente pelo governo do país que propôs que “a diplomacia deveria 
atuar sempre francamente e à luz do público”, nos termos do célebre 
discurso do presidente Woodrow Wilson condenando a diplomacia secreta 
amplamente praticada nas vésperas da Primeira Guerra169. 
 

Evidentemente que informações sigilosas e estratégicas de um Estado 

podem privilegiar outro e coloca-lo em posição de vantagem em determinadas 

relações internacionais, sobretudo, no que se refere às relações econômicas e 

políticas. Por isso que as informações privilegiadas e antecipadas constituem hoje 

uma das maiores armas econômicas e políticas que um Estado pode ter na busca e 

na manutenção do Poder e de sua supremacia política e econômica. 

 

Com isso se vê que a preocupação maior atualmente de um Estado 

Soberano não é somente com a conservação de seu território, de suas fronteiras, de 

seu espaço aéreo, de seu mar territorial e de suas riquezas naturais, mas também e 

talvez muito mais, com a proteção tecnológica de suas informações, de suas 

estratégias, de seus planos de ações de defesa, enfim, de tudo aquilo que é de 

interesse do Estado, das empresas e dos seus cidadãos e circula invisivelmente 

pelos cabos, linhas e ondas eletromagnéticas e que por certo possuem valor 

inestimável.    

 

A Soberania na Constituição Federal de 1988 constitui Princípio 

Constitucional da ordem econômica previsto no inciso I do artigo 170:  
 
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: 

                                            
169 FRIEDRICH, Tatyana Scheila. Nem Mata Hari, nem Sidney Reilly: Barack Obama. Disponível 

em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo. 
phtml?id=1412093&tit=Nem-Mata-Hari-nem-Sidney-Reilly-Barack-Obama>. Acesso em: 16 de out. 
2013. 
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I - soberania nacional; [...]170. 
 
É Princípio Constitucional que disciplina toda ordem econômica do país 

seja no âmbito interno ou externo. Não pretendeu obviamente o legislador 

constituinte, em nome da Soberania do Estado Brasileiro, isolar economicamente o 

país da ordem econômica mundial, até porque a base econômica brasileira é 

capitalista e fechar as fronteiras econômicas para o mundo cada vez mais 

globalizado seria promover o caos econômico e por certo a quebra do Estado. 

 

O que a Constituição busca com esse Princípio é, nas palavras de José 

Afonso da Silva: 

 
[...] um desenvolvimento autocentrado, nacional e popular, que, não 
sendo sinônimo de isolamento ou autarquização econômica, possibilita 
marchar para um sistema econômico desenvolvido, em que a burguesia  
local e seu Estado tenham o domínio da reprodução da força de trabalho, 
da centralização do excedente da produção, do mercado e a capacidade 
de competir no mercado mundial, dos recursos naturais e, enfim, da 
tecnologia171. 
 

Eros Roberto Grau aponta a Soberania nacional como Princípio 

Constitucional impositivo com dupla função, como instrumento para garantir a todos 

uma existência digna e como objetivo a ser alcançado no que se refere à realização 

de políticas públicas voltadas a garantir a participação da sociedade brasileira em 

condições de igualdade no mercado internacional e, nesse contexto, indica a 

importância desse Princípio Constitucional que considera “extremada” 172.  

 

Sempre haverá uma linha tênue entre as fronteiras do nacionalismo, dos 

conceitos de Estado e de Nação e a integração econômica entre Estados soberanos. 

                                            
170 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 05 
de out. 2013. 

 
171 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.768-769. 
 
172 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica).14 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.230 e 232. 
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A submissão a regras e condições impostas pelos Estados econômica e 

politicamente mais fortes é uma ameaça latente à Soberania, daí a necessidade de 

que essas relações sejam tratadas como políticas públicas de inclusão, integração e 

igualdade, sempre partindo da Soberania entendida e considerada como Princípio 

Constitucional.   

 

A preocupação atual da maioria das nações do mundo é ter um 

crescimento e desenvolvimento sustentável, o que se torna uma tarefa difícil frente 

aos interesses políticos e econômicos internos e externos que continuam movendo o 

planeta, na busca incessante do capital, da riqueza e do Poder. 

 

A sustentabilidade é uma categorial global. É inócuo falar em 

sustentabilidade local ou interna sem considerar o mundo globalizado em que 

vivemos hoje. As ações de sustentabilidade interna pouco ou nenhum resultado 

produzem se não forem projetadas e executadas com objetivos globais ou pelo 

menos buscando o bem estar e o progresso de toda a humanidade. De nada 

adianta, por exemplo, resolver um problema ambiental interno e causar com isso um 

prejuízo ambiental para uma nação vizinha. As ações sustentáveis só serão 

efetivamente sustentáveis se forem consideradas globalmente. 

 

Segundo Roberto P. Guimarães173 “[...] é preciso ter presente que a 

globalização se produz efetivamente em um único espaço (transnacional), mas por 

meio de múltiplos territórios (subnacionais)”, e é dessa forma que se conduz o 

desenvolvimento sustentável que não se faz com ações egoísticas e divorciadas, 

mas conjuntas e globalizadas.  

 

Para Gabriel Real Ferrer: 

 
A sustentabilidade supõe a vontade de introduzir as mudanças 

                                            
173 GUIMARÃES, Roberto P. A ética da sustentabilidade e a formulação de políticas de 

desenvolvimento. In: VIANA, Gilney; SILVA, Marina; DINIZ, Nilo. (Org.). O desafio da 
sustentabilidade. Um debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Fundação Perceu Abramo, 
2008, p.43. 
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necessárias em nossos modos de vida e na organização social para que a 
espécie humana possa perpetuar-se indefinidamente em condições mais 
dignas. Esse é o novo paradigma da sustentabilidade174. 
  

Com isso se vê que a sustentabilidade é cultural, depende da evolução 

cultural do ser humano, que precisa compreender a importância e a necessidade 

das suas ações sustentáveis a fim de que possa exigir de seu Estado que também 

passe a agir de forma sustentável com vistas ao bem estar comum não somente de 

seus cidadãos, mas de todas as pessoas do planeta.   

 

Os valores importantes da sustentabilidade e da solidariedade por outro 

lado, não podem fazer sucumbir o direito ao desenvolvimento humano, que é 

segundo Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar, um direito inalienável que garante a 

todo o ser humano o direito de participar ativamente do desenvolvimento econômico, 

social, político e cultural do planeta, contribuindo e usufruindo desse 

desenvolvimento. Somente através do exercício pleno desse direito, estará o 

cidadão se apropriando dos direitos e liberdades fundamentais que lhe são devidos. 

 

Nesse contexto vem a Soberania que não pode constituir um entrave para 

o desenvolvimento sustentável do planeta, mais uma força política, social e 

econômica aberta ao mundo globalizado com fins a promover integração, assistência 

e solidariedade entre as nações.        

 

Roberto Amaral sintetizou a ideia multidisciplinar da Soberania, 

relacionando-a com visões importantes que o Estado deve ter, como a visão 

estratégica, científica e tecnológica, bem como com o desenvolvimento científico-

tecnológico-industrial das nações, o que obviamente só pode ser conquistado 

atualmente mediante integração global e ações sustentáveis: 

 
Digamos, agora, que soberania não é um conceito nem jurídico, nem 
político, nem militar, mas multidisciplinar, pois compreende uma visão 

                                            
174 FERRER, Gabriel Real. Teoria general de la sostenibilidade y competências de la Unión. La 

sostenibilidad em los tratados. Alicante-ES. Universidad de Alicante, 27 maio de 2013. Aula 
ministrada na disciplina Políticas de Sustentabilidade na União Européia do curso de Mestrado da 
Univali. 
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social, uma visão econômica, uma visão política, uma visão estratégica, 
uma visão científica e tecnológica e acima de tudo uma visão política  e 
cultural, pois igualmente significa uma proposição de valores, a aplicação 
do projeto de nação que visa ao desenvolvimento das forças sociais, à 
consolidação do país e à sua continuidade histórica; segurança, 
independência, capacidade de defesa e preservação da soberania 
nacional, ofício das Forças Armadas integradas com a sociedade, 
refletem a medida do desenvolvimento científico-tecnológico-industrial das 
nações. Aquele país que não compreender esta lição, e não exercitar seu 
ensinamento, estará renunciando o futuro175. 
 
 
Com isso se pode concluir que a Soberania, seja ela entendida como 

fundamento do Estado, seja como Princípio Constitucional, constitui instrumento que 

permite ao Estado alcançar seus fins internos e externos, lhe dando condições de 

implementar as políticas públicas necessárias ao seu povo, bem como àquelas que 

propiciam, no âmbito externo, a participação da sociedade no cenário econômico 

mundial com vantagens competitivas, com liberdade e em condições de igualdade 

com qualquer outro Estado.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
175 AMARAL, Roberto. Ciência, tecnologia e soberania nacional: dificuldades para a construção 

de um projeto nacional.Brasília: Senado Federal, 2011, p.13. 
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CAPÍTULO 3 

 

A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL RURAL POR 
ESTRANGEIROS NO BRASIL 

 
Depois de apresentar a Propriedade e a Soberania como Princípios 

Constitucionais de grande importância para todo o ordenamento jurídico brasileiro, 

apresenta-se o terceiro capítulo desta dissertação cujo objetivo maior é a 

investigação da legislação aplicável a essa aquisição e das restrições legais 

existentes, a fim de avaliar a relação existente entre essa forma de aquisição da 

Propriedade e a Soberania do Estado Brasileiro.   

 

3.1 A CONDIÇÃO JURÍDICA DE ESTRANGEIROS NO BRASIL 

 

A Constituição Federal Brasileira176 em seu artigo 5º estabelece a plena 

igualdade entre todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, sendo 

invioláveis os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à Propriedade.  

 

Os direitos fundamentais, no entanto, não são destinados apenas aos 

Brasileiros e aos estrangeiros residentes, mas a todas as pessoas físicas e jurídicas, 

brasileiras ou estrangeiras, conforme lembra Alexandre de Morais:  

 
O regime jurídico das liberdades públicas protege tanto as pessoas 
naturais, brasileiros ou estrangeiros no território nacional, como as 
pessoas jurídicas, pois têm direito a existência, à segurança, à 
propriedade, à proteção tributária e aos remédios constitucionais177.  
 
 

Rudolf Von Jhering citado por Clóvis Beviláqua sustentou que a igualdade 

de direitos entre nacionais e estrangeiros é traço fundamental do direito moderno: 
                                            
176 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 19 
de out. 2013. 

 
177 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.65. 
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O direito de todos os povos cultos modernos não faz diferença, em 
relação à tutela jurídica, entre nacionais e estrangeiros; a nacionalidade  
influe somente sobre a  determinação dos direitos políticos, aliás, sem 
significação absoluta; a lei estende a sua mão protetora, igualmente, 
sobre indígenas e alienígenas, como de uns e de outros exige obediência; 
uns e outros são tratados do mesmo modo, tanto pelo juiz civil como pelo 
criminal; as formas de processo e os princípios jurídicos, que o juiz aplica 
a favor e contra eles são completamente os mesmos; nosso direito 
moderno não reconhece mais, como outrora os romanos, nem um 
tribunal, nem um direito especial estrangeiro. A igualdade perante a lei, 
tanto para nacionais quanto para estrangeiros, é o traço fundamental de 
todo o direito moderno178. 
 

Ponto marcante desse novo direito que transcende fronteiras foi a 

Declaração dos Direitos Internacionais do Homem (1929)179, onde foi estabelecida a 

vinculação dos Estados membros ao reconhecimento de direitos elementares da 

pessoa humana – direito a vida, à liberdade, à Propriedade, ao credo religioso, à 

língua –  não somente aplicáveis e garantidos no âmbito interno de cada Estado, 

mas de aplicação a todas as pessoas nacionais ou estrangeiras.  

  

Friedrich Carl Von Savigny180, citado por Vicente Cavalcanti Cysneiros, 

sustenta que: “a soberania dos estados não pode elidir a condição humana, pois 

vincula a estes o respeito a certos direitos inalienáveis da pessoa, que 

necessariamente não estão adstritos aos limites territoriais”.  

 

Contudo, essa igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros não é 

absoluta, na medida em que o próprio texto constitucional, em vários dispositivos, 

disciplina restrições de direitos a estrangeiros domiciliados ou não em território 

                                            
178 JHERING, Rudolf Von. Hospitalidade no passado. Tradução de Clovis Bevilaqua. 1891,p.17. In: 

BEVILAQUA, Clovis. Princípios elementares de direito internacional privado. 4. ed. Rio de 
Janeiro : Freitas Bastos, 1944, p.159 

 
179 Declaração  dos  Direitos  Internacionais   do Homem.   Disponível em:   

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/declaracao-internacional-dos-direitos-do-homem-
1919.html>. Acesso em: 19 de out. 2013. 

 
180 SAVIGNY, Fridrich Karl von. Traité de droit romain. Trad. Francesa Guenoux, 8º vol., Paris, 

Fermin Didot Freres, 1851. In: CYSNEIROS, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade 
rural. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1985, p.8.  
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brasileiro.  A lei ordinária também o faz.  

 

Estas restrições são vistas no texto constitucional em seu artigo 12 § 3º 

que reserva a brasileiros natos cargos estratégicos do Estado. Com relação aos 

direitos políticos estabelecidos no artigo 14 que em seu § 2º veda aos estrangeiros o 

alistamento como eleitores e no § 3º inciso I a elegibilidade. Também o artigo 172 

estabelece restrições ao capital estrangeiro para preservar interesse nacional e o 

artigo 190 exige regulamentação própria para disciplinar a aquisição da Propriedade 

imobiliária rural bem como o arrendamento dessa Propriedade por Estrangeiro, seja 

pessoa física ou jurídica. Também, a Constituição Brasileira em seu artigo 192 

determina que a Lei Complementar deverá tratar sobre a participação de capital 

Estrangeiro nas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.  

 

O Estrangeiro que esteja de passagem pelo Brasil, pretende residir ou  

resida no país, além de estar sujeito a toda a legislação regente brasileira, tem 

disciplinada a sua condição de Estrangeiro pelo Estatuto do Estrangeiro181 – Lei 

6.815/1980 alterada pela Lei 6.964/1981182, que define a situação jurídica do 

Estrangeiro no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração. 

 

Destaca-se nesse contexto, que a condição de residência do Estrangeiro 

no país imposta pela Constituição, caracteriza-se quando o Estrangeiro recebe o 

visto permanente da autoridade consular nos termos dos artigos 26 a 28 do Decreto 

n° 86.715/1981183. Quaisquer outros tipos de visto não conferem ao Estrangeiro os 

direitos reservados aos aqui residentes. 

                                            
181 BRASIL. Estatuto do Estrangeiro. Lei 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica 

do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm>. Acesso em 19 de out. 2013. 

 
182 BRASIL. Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981. Altera disposições da Lei nº 6.815, de 19 de 

agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6964.htm>. Acesso em 19 de out. 2013. 

 
183 BRASIL. Decreto n° 86.715 de dez de dezembro de 1981. Regulamenta a Lei nº 6.815, de 19 de 

agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6964.htm>. Acesso em 28 de out. 2013. 
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Assim é evidente que, apesar de o artigo 5º da Constituição Federal 

igualar os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil no que se refere aos 

direitos fundamentais disciplinados no próprio artigo, há entre eles tratamento 

constitucional e legislativo diferenciado no âmbito dos direitos políticos, econômicos 

e sociais, o que se dá em virtude de aspectos importantes já vistos no capítulo 2 

desta dissertação, como a Soberania, o interesse e a segurança nacional, a 

integridade territorial e controle econômico.       

 

Lutero de Paiva Pereira ao discorrer sobre a igualdade de direitos entre 

brasileiros e estrangeiros residentes no país, bem como as restrições aos direitos 

desses estrangeiros, assim escreve: 

 

Desta forma, a igualdade apregoada pelo mencionado artigo 5º da 
Constituição, deve ser vista sob o prisma da inviolabilidade dos direitos 
inerentes a pessoa humana indicados ali em categorias a saber:  vida, 
liberdade, igualdade e segurança, e não em termos de outros direitos que 
neste diapasão  não tem como ser enquadrados184. 
 

Eros Roberto Grau, tratando do artigo 172 da Constituição Federal, no 

que se refere a investimentos de capital estrangeiro, explica que o tratamento 

diferenciado entre o nacional e o Estrangeiro decorre de uma regulamentação de 

controle: 

 
A Constituição planta raízes, neste preceito, de uma regulamentação de 
controle – e não de regulamentação de dissuasão – dos investimentos de 
capital estrangeiro. Não os hostiliza. Apenas impõe ao legislador ordinário 
o dever de privilegiar o interesse nacional ao discipliná-lo. Cuida-se aqui, 
pois tão somente de submetê-los às limitações correntes que a ordem 
jurídica opõe ao exercício do poder econômico185. 
 

 O autor ainda pontua que a vinculação do legislador ordinário nessa 

regulamentação de controle decorre do Princípio da Soberania disciplinado no artigo 

                                            
184 PEREIRA, Lutero de Paiva. Imóvel rural para estrangeiros. Curitiba: Juruá, 2012, p.16. 
  
185 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica).14 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.281. 
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170, I da Constituição Federal186. 

 

Assim, o Princípio da Soberania Brasileira não só justifica mas exige a 

regulamentação e o controle das atividades estrangeiras em território brasileiro e, 

nesse compasso, se justifica também o tratamento diferenciado que se deve dar ao 

Estrangeiro, sobretudo, aquele residente no país, no que se refere aos seus direitos 

e deveres, sem ferir seus direitos constitucionalmente garantidos. 

 

As restrições de direitos a estrangeiros pode se dar em vários níveis, 

principalmente no campo dos direitos políticos e dos direitos civis.  Com relação aos 

direitos políticos as restrições implicam reserva de direitos de cidadania como votar 

e ser votado e ocupar cargos ou funções públicas (art. 5º inciso I e art.14 da 

Constituição Federal). No que se refere aos direitos civis estão as restrições à 

entrada e permanência no país, a conquista da nacionalidade derivada e ao ingresso 

nas Forças Armadas. Na ordem econômica e financeira há restrições ao capital 

Estrangeiro (art. 172 e 192 da Constituição Federal e Lei 4.131/1962), bem como na 

lavra de minerais e exploração de potenciais hidráulicos (art. 176 da Constituição 

Federal). 

 

Na política agrícola está a restrição que constitui o tema principal desta 

dissertação que é a aquisição de imóvel rural. A Constituição Federal em seu artigo 

190 determinou que a Lei ordinária deverá regular e limitar  essa forma de aquisição 

da Propriedade e o seu arrendamento por estrangeiros. 

 

Na Ordem Social, a Constituição Federal traz mais uma restrição a 

direitos de estrangeiros limitando a eles a Propriedade de empresas jornalísticas e 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo ser respeitado o percentual 

máximo de 30% de participação acionária (art. 222). Tratamento diferenciado 

confere a Constituição à sucessão de Estrangeiro (art. 5º inciso XXXI) e à adoção 

por estrangeiros (art. 227 § 5°). 

                                            
186 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica).14 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.282. 
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Ainda sobre as restrições e condições diferenciadas aos direitos e 

obrigações de estrangeiros, a Constituição Federal brasileira trata do Asilo Político 

como um Princípio regente das relações internacionais (art. art. 4º inciso X) e fixa a 

competência da União para legislar sobre a emigração e imigração, saída e entrada 

de estrangeiros no país, deportação, extradição e expulsão (art. 22 inciso XV).  

 

Sobre as limitações de direitos de estrangeiros encontradas na 

Constituição Federal, pontua José Afonso da Silva: 

 

O princípio fundamental é o de que os estrangeiros residentes no País, 
gozem dos mesmos direitos e tenham os mesmos deveres dos 
brasileiros. Essa paridade de condição jurídica é quase total no que tange 
à aquisição e gozo dos direitos civis. Há, no entanto, limitações, dada a 
sua ligação com o Estado e nacionalidade de origem, que lhes 
condicionam um estatuto especial, que lhes define a situação jurídica, 
quanto aos direitos e aos deveres. 
O princípio é de que a lei não distingue entre nacionais e estrangeiros 
quanto à aquisição e ao gozo de direitos civis (CC, art. 3º). Há, porém, 
limitações aos estrangeiros estabelecidas na Constituição, de sorte que 
podemos asseverar que eles só não gozam dos mesmos direitos 
assegurados aos brasileiros, quando a própria Constituição autorize a 
distinção187. 
 
 
A condição jurídica do Estrangeiro residente no país é, portanto, regida 

pelo Princípio da igualdade, sendo sujeito de direitos e obrigações tal como o 

cidadão brasileiro, porém, com limitações e restrições impostas pela própria 

Constituição Brasileira e pelas leis ordinárias, regulamentos, resoluções e outras 

normativas desde que alinhadas à Constituição Federal. Tais limitações e restrições 

se justificam em razão do Princípio da Soberania, do interesse e da segurança 

nacional, da integridade territorial e do controle econômico, valores esses essenciais 

à integridade do Estado.      

 

 

 

                                            
187 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.334 e 337. 
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3.2 A CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL 

 

A definição de Imóvel Rural é dada pela Lei 4.504 de 30 de Novembro de 

1964, denominada de Estatuto da Terra: 

 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a 
sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária 
ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer 
através de iniciativa privada; 
[...]188. 
 

O Imóvel Rural é denominado de Prédio Rústico e se diferencia do imóvel 

urbano, este destinado essencialmente para a habitação, atividades comerciais e 

industriais e que está contido na área urbana de um determinado município. 

 

A caracterização da condição rural de um imóvel não está ligada à sua 

localização, se dentro ou fora do perímetro urbano de um município, mas sim à sua 

destinação que deve ser para fins de atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial.  

 

O Prédio189 Rústico é entendido, de forma geral, como sendo um prédio 

destinado ao cultivou ou atividades ligadas com a criação de animais ou exploração 

de alguma atividade agrícola, independente da sua localização. 
 

Vicente Cavalcante Cysneiros define o prédio rústico sintetizando essa 

ideia: 

[...] prédio rústico é o prédio ou a propriedade imobiliária situada no 
campo, ou mesmo na cidade, que se destine à agricultura ou exploração 
agrícola de qualquer natureza. Já era o sentido em que os romanos 
tinham o praedium rusticum: aquele que se destina a cultura; É o ager. 
Nesta razão, o prédio rústico se caracteriza pela natureza do seu uso ou 

                                            
188 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm>. Acesso em: 
29 de out. 2013. 

 
189 O sentido de prédio nesse contexto não é o sentido unicamente de edificação, mas de imóvel rural  

podendo compreender o terreno, edificações, plantações e animais. 
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utilização, não importando o local em que se encontra. É rústico, quando 
se destina à plantação ou a qualquer espécie de exploração agrícola190.     
 
O critério da localização ou da destinação para definir se o imóvel é rural 

ou urbano é um tema que gerou controvérsias principalmente no direito tributário, já 

que o artigo 29 do Código Tributário Nacional adotou o critério da localização: 

 

 Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade 
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora 
da zona urbana do Município191. 
 
 
Em 1996 a Lei 9.393, no que se refere ao fato gerador do Imposto 

Territorial Rural, instituiu o critério da localização para a caracterização do imóvel 

rural:  

 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração 
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º 
de janeiro de cada ano192.  
 

A lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, que regulamentou os artigos 184 a 

186 da Constituição Federal, definiu o Imóvel Rural nos seguintes termos: 

 

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 
I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a 
sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração 
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial193. 

                                            
190 CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: Fabris, 1985, 

p.42. 
 
191 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm>. Acesso em 26 de out. 2013. 
 
192 BRASIL. Lei 9.393 de 19 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9393.htm>. 
Acesso: em: 26 de out. 2013. 

 
193 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 26 de 
out. 2013. 
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Com isso se pode afirmar que existem no sistema jurídico brasileiro dois 

tratamentos no que se refere à caracterização legal do Imóvel Rural. O primeiro no 

âmbito civil, agrário e constitucional que utiliza o critério da destinação e o segundo 

no âmbito do direito tributário que se utiliza do critério da localização. 

 

O conceito de Imóvel Rural do Estatuto da Terra exige que a área do 

imóvel seja contínua, porém, essa continuidade deve ser considerada em razão da 

natureza da exploração econômica e não do ponto de vista da situação física do 

imóvel, ou seja, ainda que uma determinada área rural de um mesmo proprietário 

tenha duas ou mais matrículas ou é cortada por estradas, por exemplo, será 

considerada um único Imóvel Rural, pois é a sua atividade agrícola, pecuária ou 

agroindustrial  que define essa condição194.     

 

O artigo 4º do Estatuto da Terra também define a Propriedade Familiar, o 

Módulo Rural, o Minifúndio, o Latifúndio e a Empresa Rural: 

 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

[...] 
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente 
explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de 
trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 
econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de 
exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; 
III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior; 
IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da 
propriedade familiar; 
V - "Latifúndio", o imóvel rural que: 
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1°, alínea 
b, desta Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas 
agrícolas regionais e o fim a que se destine; 
b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual 
ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido 
inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do 
meio, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente 
explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural; 
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, 

 
 
194 CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: Fabris, 1985, 

p.44. 
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pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, 
dentro de condição de rendimento econômico da região em que se situe e 
que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, 
pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-
se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as 
áreas ocupadas com benfeitorias; 
[...]195. 
  

A Constituição Federal de 1988 introduziu no ordenamento jurídico mais 

três categorias que devem ser somadas àquelas do Estatuto da Terra referidas em 

seu artigo 4º, que são a Pequena Propriedade, a Média Propriedade e a Propriedade 

Produtiva: 

 
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma 
agrária:  
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
seu proprietário não possua outra; 
II - a propriedade produtiva.  
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade 
produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a 
sua função social196. 
 

A Pequena e a Média Propriedade Rural, bem como a Propriedade 

Produtiva foram conceituadas pela Lei 8.629/93: 

 
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 
I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a 
sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração 
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial; 
II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: 
a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; 
III - Média Propriedade - o imóvel rural: 
a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; 
 
Art. 6º Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada 
econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização 

                                            
195 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm>. Acesso em: 
29 de out. 2013.  

 
196 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 26 
de out. 2013. 
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da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão 
federal competente197. 
 
Esses conceitos do Estatuto da Terra e da Lei 8.629/93 em compasso 

com a Constituição Federal são contemplados no sistema legal dentro de uma 

continuidade e unidade lógica e formam um conjunto de conceitos que se 

relacionam dando corpo ao sistema, ou seja, da Propriedade Rural e do seu 

exercício decorrem formas de exploração econômica rural identificadas como a 

Propriedade Familiar, o Módulo Rural, o Minifúndio, o Latifúndio, a Empresa Rural, a 

Pequena e a Média Propriedade Rural bem como a Propriedade Produtiva que 

compõem o sistema da Propriedade Rural que por sua vez compõe o sistema 

jurídico do direito agrário brasileiro.  

 

A Propriedade Rural é o tipo de Propriedade que mais importância tem 

para os fenômenos jurídicos da função social da Propriedade e da reforma agraria, 

bem como para temas atuais como a preservação do meio ambiente, 

sustentabilidade e globalização. Também a  Propriedade Rural tem sua importância 

evidenciada em todos os aspectos da vida em sociedade, seja no social, político ou 

econômico, pois dela advém alimentos, emprego, renda, desenvolvimento, enfim, 

valores e riquezas essenciais a um Estado.    

 
3.2.1 O Módulo Rural e a Propriedade Familiar 
 
 
O Módulo Rural e a Propriedade Familiar vêm definidos no Estatuto da 
Terra: 
 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 
[...] 
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente 
explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de 
trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 
econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de 
exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; 

                                            
197 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal.Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 26 de 
out. 2013. 
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III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior198. 
 
 

Portanto, o Módulo Rural constitui uma forma de dimensionamento de 

uma área rural e representa a fração de terra equivalente a uma Propriedade 

Familiar, cuja área será fixada em cada região do país, considerado o tipo de 

exploração rural dessa área. 

 

Benedito Ferreira Marques explica que: 

 
[...] o módulo rural é a medida adotada para o imóvel rural classificado 
como “Propriedade Familiar”. A fixação dessa área é feira por órgão 
competente do Governo Federal (atualmente INCRA) – leva em conta 
diversos fatores, entre os quais o tipo de exploração a que se destina o 
imóvel, a qualidade da terra, a proximidade do centro consumidor e outros 
julgados necessários pelo mencionado órgão. Daí dizer-se que tal medida 
é variável de região para região199. 
 

Para se compreender o conceito de Módulo Rural é necessário entender 

o conceito de Propriedade Familiar, esta que constitui uma figura jurídica do direito 

agrário de extrema importância no processo de democratização da terra, já que 

atende ao Princípio basilar do direito agrário que é o de viabilizar acesso ao imóvel 

rural ao maior número de pessoas possível200. 

 
A Propriedade Familiar se caracteriza pela titulação pertencente a um 

membro da família mediante a exploração da terra pelo titular dessa família com 

possibilidade de eventual ajuda de terceiros, absorvendo-lhe toda força de trabalho 

em área ideal para a respectiva cultura, cuja dimensão máxima deve ser fixada 

dependendo das características e condições da região em que está localizada. A 

exploração deve dar a essa família condições de subsistência e progresso. 

 
                                            
198 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm. Acesso em: 
29/10/2013. 

 
199 MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 6 ed. Goiânia: AB, 2005, p.63. 
 
200 MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 6 ed. Goiânia: AB, 2005, p.72. 
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O Decreto n° 55.891/65 que regulamentou o Estatuto da Terra, em seu 

artigo 11, estabeleceu a finalidade do Módulo Rural: 

 

 Art. 11. O módulo rural, definido no inciso III do art. 4º do Estatuto da 
Terra, tem como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida 
que exprima a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica 
dos imóveis rurais e a forma e condições do seu aproveitamento 
econômico201. 
 
Considerando a exploração econômica do imóvel rural, o módulo rural 

pode ser classificado de acordo com as seguintes categorias: exploração 

hortigranjeira, de lavoura permanente, de lavoura temporária, de exploração 

pecuária de médio ou grande porte, de exploração florestal ou de exploração 

indefinida202, quando essa exploração não se encaixa nas categorias anteriores ou 

existam vários tipos de exploração em um mesmo módulo.   

 

Com isso se compreende que o Módulo Rural é uma unidade de medida 

que leva em consideração a dimensão da área, suas características e condições 

regionais e a forma de seu aproveitamento econômico. 

 

Levando em conta os elementos que caracterizam uma Propriedade 

Familiar, o Módulo Rural será importante para disciplinar limites e restrições na 

aquisição e exercício da Propriedade, como é o caso da aquisição da Propriedade 

por estrangeiros que está limitada pela quantidade máxima de módulos rurais que 

um Estrangeiro residente no país pode adquirir.  

 

 

                                            
201 BRASIL.Decreto n° 55.891 de 31 de março de 1965. Regulamenta o Capítulo I do Título I e a 

Seção III do Capítulo IV do Título II da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto da 
Terra. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d55891.htm.> 
Acesso em: 28 de out. 2013. 

 
202 O Modulo de Exploração Indefinida é uma unidade de medida, expressa em hectares, a partir do 

conceito de módulo rural, para o imóvel com exploração não definida. A dimensão do MEI varia 
entre 5 e 100 hectares, de acordo com a Zona Típica de Módulo (ZTM) do município de 
localização do imóvel rural. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-
fundiaria/regularizacao-fundiaria/aquisicaode-terras-por-estrangeiros/file/1114-modulo-de-ploracao- 
Indefinida-mei>. Acesso em 28 de out. 2013. 
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3.2.2 A Fração Mínima de Parcelamento e o Módulo Fiscal 

 

Além do Módulo Rural, dois novos institutos relacionados ao imóvel rural 

foram criados pelas Leis 5.868/72203 e 6.746/79204, que são a Fração Mínima de 

Parcelamento e o Módulo Fiscal. 

 

A Fração Mínima de Parcelamento é uma medida prefixada para cada 

município que objetiva impedir que áreas rurais sejam parceladas em tamanhos que 

as desqualifiquem para a atividade econômica rural transformando-as em áreas 

antieconômicas e suscetíveis de urbanização.  

 

O Módulo Fiscal constitui uma unidade de medida expressa em hectares, 

porém, definido pelos municípios considerando critérios como a exploração 

predominante do município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura 

temporária, pecuária, florestal), a renda obtida no tipo de exploração predominante, 

outras explorações existente no município que sejam expressivas e o conceito de 

Propriedade familiar.   

 

Como unidade de medida o Módulo Fiscal é utilizado para classificar o 

imóvel rural em razão de seu tamanho como Minifúndio, Propriedade Familiar, 

Empresa Rural, Latifúndio por dimensão e por exploração, nos termos do artigo 22, 

incisos I, II e III do Decreto n° 84.685/80205. Também como elemento constitutivo de 

fixação do Imposto Territorial Rural, nos termos do artigo 50 do Estatuto da Terra206.  

                                            
203 BRASIL. Lei 5.868 de 12 de dezembro de 1972. Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dá 

outras providências. <Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5868.htm>. Acesso 
em: 29 de out. 2013. 

 
204 BRASIL. Lei 6.746 de 10 de dezembro de 1979. Altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei nº 

4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6746.htm>. Acesso em: 29 de out. 2013. 

 
205 BRASIL. Decreto nº 84.685, de 6 de Maio de 1980. Regulamenta a Lei nº 6.746, de 10 de 

dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-
84685-6-maio-1980-434098-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 de out. 2013. 

 
206 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm>. Acesso em: 
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3.2.3 O Minifúndio, o Latifúndio e a Empresa Rural 

 

O Decreto n° 84.685 de 1980 ampliou os conceitos do Minifúndio, 

Latifúndio e Empresa Rural verificados no artigo 4º do Estatuto da Terra, assim 

dispondo:  

 

 Art. 22.   Para efeito do disposto no art. 4º incisos IV e V, e no art. 46, § 
1º, alínea "b", da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, considera-se:  
I - Minifúndio, o imóvel rural com dimensão inferior a um módulo fiscal, 
calculado na forma do art. 5º;  
II - Latifúndio, o imóvel rural que:  
a) exceda a seiscentas vezes o módulo fiscal calculado na forma do art. 
5º; 
b) não excedendo o limite referido no inciso anterior e tendo dimensão 
igual ou superior a um módulo fiscal, seja mantido inexplorado em relação 
às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins 
especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de 
modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural;   
III - Empresa Rural, o empreendimento de pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, 
dentro das condições de cumprimento da função social da terra e 
atendidos simultaneamente os requisitos seguintes: 
a) tenha grau de utilização da terra igual ou superior a 80% (oitenta por 
cento), calculado na forma da alínea "a"do art. 8o;  
b) tenha grau de eficiência na exploração, calculado na forma do art. 10, 
igual ou superior a 100% (cem por cento);  
c) cumpra integralmente a legislação que rege as relações de trabalho e 
os contratos de uso temporário da terra207.   
 

O Minifúndio sendo uma área de terra menor do que uma Propriedade 

Familiar ou um Módulo Rural constitui, como coloca Benedito Ferreira Marques208, 

“uma distorção do sistema fundiário brasileiro, porque não cumpre a função social”, 

já que não é capaz de garantir a subsistência e progresso econômico e social de 

uma família, não gera impostos  nem viabiliza a obtenção de financiamentos que 
 

29 de out. 2013. 
 
207 BRASIL. Decreto nº 84.685, de 6 de Maio de 1980. Regulamenta a Lei nº 6.746, de 10 de 

dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-
84685-6-maio-1980-434098-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 de out. 2013. 

 
208 MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 6 ed. Goiânia: AB, 2005, p.70. 
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possam implementar a atividade rural do agricultor.  

 

Paulo Torminn Borges209 qualifica o Minifúndio como sendo: “[...] uma 

praga. É o entorpecimento de forças vivas do País. É o engodo daqueles para quem 

o fato de ser proprietário significa independência”. 

  

O Latifúndio igualmente não cumpre a sua função social pois  é 

caracterizado por uma área maior do que uma Propriedade Familiar e, portanto, 

superior a um Módulo Rural, porém, é mantido inexplorado ou com uma exploração 

inadequada e insuficiente às suas potencialidades.210 É o que se conhece por 

Propriedade Improdutiva. 

 

Na concepção de Paulo Torminn Borges, Latifúndio: 

 

[...] não é a propriedade rural grande, extensa; é o imóvel rural qualquer 
que seja o seu tamanho, igual ou além de um módulo, mantido 
inexplorado ou mal explorado, de maneira que poderíamos chamar de 
exploração predatória (não obstante os arts. 4º  e 46 do Estatuto da 
Terra)211. 
 
O Estatuto da Terra em seu artigo 16 dispõe que é objetivo da reforma 

agraria a gradual extinção do Minifúndio e do Latifúndio, tendo em vista que essas 

modalidades de Propriedade Rural estão em dissonância com os princípios da 

justiça social, progresso e bem estar do trabalhador rural e o desenvolvimento 

econômico do país, que devem nortear a reforma agrária.  

 

A Empresa Rural, até a vigência do Código Civil de 2012, caracteriza-se 

pela sua natureza civil. Com o novo código a Empresa Rural pode ser constituída 

como sociedade empresária e, nos termos do artigo 984, a sociedade que tenha por 

                                            
209 BORGES, Paulo Torminn. Institutos Básicos do Direito Agrário.11  ed. rev.  São Paulo: Saraiva, 

1998, p. 33.  
 
210 MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 6 ed. Goiânia: AB, 2005, p.77. 
 
211 BORGES, Paulo Torminn. Institutos Básicos do Direito Agrário. 11 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

1998, p.148. 
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objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída ou 

transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as 

formalidades do artigo 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada à 

sociedade empresária. 

 

O objetivo da Empresa Rural não é outro senão de exploração de 

atividades agrárias objetivando lucro e vinculada, portanto, a um imóvel rural. Essa 

atividade, nos termos do artigo 22 do Decreto 84.685/1980212, deve utilizar pelo 

menos 80% da terra com grau de eficiência igual ou superior a 100%, sempre 

obedecendo a legislação trabalhista e os contratos de uso temporário da terra e 

buscando o cumprimento da função social da terra.  

 

Na modernidade não se pode esquecer que e atividade de uma Empresa 

Rural deve primar pela sustentabilidade social, econômica e ambiental, sem o que 

não há que se falar em função social da terra ou da Propriedade, pois é no meio 

rural onde mais se podem sentir os reflexos devastadores de uma atividade exercida 

sem comprometimento com a sustentabilidade. 

 

3.2.4 A Pequena e a Média Propriedade e a Propriedade Produtiva  

 

A Pequena e a Média Propriedade e a Propriedade Produtiva são figuras 

jurídicas instituídas pelo artigo 185 da Constituição Federal, o qual estabeleceu que 

as mesmas são insuscetíveis de desapropriação para reforma agraria, porém, foi a 

Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993213 que definiu o tamanho da área de uma 

Pequena Propriedade como sendo de um a quatro Módulos Fiscais, bem como o 

                                            
212 BRASIL. Decreto nº 84.685, de 6 de Maio de 1980. Regulamenta a Lei nº 6.746, de 10 de 

dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-
84685-6-maio-1980-434098-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 de out. 2013. 

 
213 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 31 de 
out. 2013. 
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tamanho da Média Propriedade sendo superior a quatro até quinze Módulos Fiscais. 

 

Foi essa lei que de definiu a Propriedade Produtiva nos seguintes termos: 

 
Art. 6º Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada 
econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização 
da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão 
federal competente. 
[...]214. 
 
Na definição da Propriedade Produtiva só pode ser visto o componente 

econômico, o que a difere da empresa rural que além do componente econômico  

está fundada no social e no ecológico, portanto, na Propriedade Produtiva não se vê 

contornos de função social, apenas função econômica215.   

 

A produtividade da Propriedade Rural deve se pautar pelo Princípio da 

função social da Propriedade e por todos os demais princípios do direito agrário, 

sedo exercida de forma sustentável social, econômica e ambientalmente.  

 

É preciso lembrar, no entanto, que o elemento principal da reforma agrária 

não é a terra, se pequena, média, familiar, produtiva ou improdutiva, mas sim o 

elemento humano que é o sujeito dos direitos emanados da reforma agrária, esta 

que deve se pautar por valores como o da proteção do homem no campo, seu 

engrandecimento social e econômico, a erradicação da miséria e da fome, enfim, o 

respeito à dignidade do homem216.  

  

3.3 RESTRIÇÕES À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR 
ESTRANGEIROS 

 
                                            
214 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 31 de 
out. 2013. 

 
215  MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 6 ed. Goiânia: AB, 2005, p.83. 
 
216 BORGES, Paulo Torminn. Institutos Básicos do Direito Agrário. 11 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

1998, p.148. 
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Apresentadas no capítulo anterior a condição jurídica do Estrangeiro no 

Brasil e a caracterização do Imóvel Rural entra-se agora no tema específico da 

aquisição de imóvel rural por estrangeiros, iniciando-se pelas restrições legais a 

essa aquisição. 

 

A legislação brasileira constitucional e infraconstitucional impõe restrições 

à aquisição de imóvel rural por estrangeiros residentes no país, salientando-se que 

essas restrições ocorrem somente com relação a imóveis rurais e em terras 

reservadas por razões de segurança, não havendo restrições na aquisição de 

imóveis urbanos senão aquelas também oponíveis a brasileiros natos. 

 

É importante lembrar ainda que o direito de aquisição de imóvel rural, 

observadas as restrições legais, é destinado unicamente aos estrangeiros residentes 

no Brasil, entendidos aqueles que dispõem de visto permanente conferido pelas 

autoridades consulares como já tratado no título 3.1 deste capítulo. Os demais 

estrangeiros que não estão sob essa condição no Brasil, não possuem qualquer 

direito de aquisição de imóvel rural no território brasileiro. 

 

As restrições a essa espécie de aquisição de imóvel rural começaram a 

ser disciplinadas já na época do Brasil Império pelo artigo 1º da Lei 601 de 18 de 

setembro de 1850 217 e pelo artigo 82 do Decreto do Governo Imperial n° 1.318 de 

30 de janeiro de 1854218, onde se dispôs sobre o estabelecimento de colônias 

militares ou núcleos de população brasileira em áreas de fronteira.   

 

O território brasileiro sempre foi alvo de interesse de países estrangeiros 

pelas suas riquezas naturais e diante de sua exposição pela sua grande dimensão, 

extensa área de fronteiras e de costa litorânea, daí a necessidade de limitar e 
                                            
217 BRASIL. Lei n° 601 de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm. Acesso em: 1° de n. 
2013. 

 
218 BRASIL. Decreto n° 1318 de 30 de Janeiro de 1854. Manda executar a Lei nº 601, de 18 de 

Setembro de 1850. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM1318.htm>.   Acesso em: 1° de 
nov. 2013. 
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restringir a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros objetivando,                 

sobretudo, manter íntegra a Soberania, a integridade territorial e a preservação dos 

interesses econômicos do país.                                          

 

No Brasil República, várias foram as disposições legais que trataram das 

restrições à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. A Constituição de 1934219 

em seu artigo 66 condicionou à autorização do Conselho de Segurança Nacional a 

construção de estradas e ao estabelecimento de indústrias em faixas de fronteira, 

dando preferência ao capital e pessoas nacionais, atribuindo ao Poder Executivo, a 

regulação da utilização de terras públicas nessas áreas. 

 

O Ato Complementar n° 45 de 30 de janeiro de 1969220 disciplinou que a 

Propriedade rural somente poderia ser adquirida por brasileiro ou Estrangeiro 

residente definitivamente no Brasil, com exceção da transmissão por causa mortis,  

delegando à lei ordinária tratar das demais condições dessa aquisição, isso em 

nome da defesa da integridade do território nacional, da segurança do Estado e da 

justa distribuição da Propriedade. 

 

A Constituição Federal de 1967 com as alterações da Emenda 

Constitucional n° 01 de 1969, disciplinou no seu artigo 153 § 34 sobre a aquisição da 

Propriedade rural nos seguintes termos: 

 

 Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: 
[...] 
§ 34. A lei disporá sôbre a aquisição da propriedade rural por brasileiro e 
estrangeiro residente no País, assim como por pessoa natural ou jurídica, 

                                            
219 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm>. Acesso em: 
02 de nov. 2013. 

 
220 BRASIL. Ato Complementar nº 45, de 30 de janeiro de 1969. Dispõe sobre a aquisição de 

propriedade rural por estrangeiro. Disponível em:  
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=45&tipo_norma=ACP&data=19
690130&link=s>. Acesso em: 02 de nov. 2013. 
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estabelecendo condições, restrições, limitações e demais exigências, para 
a defesa da integridade do território, a segurança do Estado e justa 
distribuição da propriedade221. 
 

O Decreto-Lei n° 494 de 10 de março de 1969222 com as alterações do 

Decreto 924 de 10 de outubro de 1969,223 regulamentou o Ato Complementar n° 05, 

dispondo entre outras matérias, sobre a necessidade de autorização, pelo Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária, para aquisição de imóvel rural por Estrangeiro, sobre 

condições registrais e sobre a aquisição por pessoa jurídica estrangeira. 

  

Esses decretos foram revogados pela Lei 5.709 de 07 de outubro de 

1971224, regulamentada pelo Decreto n° 74.965 de 26 de novembro de 1974225, os 

quais se encontram em vigência e constituem a legislação base norteadora da 

matéria. 

Finalmente a matéria vem regulada pela Constituição Federal de 1988226, 

no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, no Capítulo III – Da Política 

                                            
221 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 24 de janeiro de 1967. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao67.htm#novaredaçao>.  Acesso 
em: 02 de nov. 2013. 

 
222 BRASIL. Decreto-Lei n° 494 de 10 de março de 1969. Regulamenta o Ato Complementar nº 45, 

de 30 de janeiro de 1969, que dispõe sobre a aquisição de propriedade rural por estrangeiro. 
Disponível em: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126088/decreto-lei-494-69>. 
Acesso em 02 de nov. 2013. 

 
223 BRASIL. Decreto-Lei n° 924 de 10 de outubro de 1969. Exclui das disposições do Decreto-lei nº 

494, de 10 de março de 1969, as aquisições de áreas rurais necessárias aos empreendimentos 
industriais que menciona. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-
1988/Del0924.htm>. Acesso em 02 de nov. 2013. 

 
224 BRASIL. Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971. Regula a Aquisição de Imóvel Rural por 

Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e 
dá outras Providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5709.htm>. 
Acesso em: 02 de nov. 2013. 

 
225 BRASIL. Decreto n° 74.965 de 26 de novembro de 1974. Regulamenta a Lei nº 5.709, de 7 de 

outubro de 1971, que dispõe sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País 
ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D74965.htm>. Acesso em: 06 de nov. 
2013. 

 
226 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
06 de nov. 2013. 
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Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, em seu artigo 190: “A lei regulará e 

limitará a aquisição ou o arrendamento de Propriedade rural por pessoa física ou 

jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do 

Congresso Nacional”. 

 

Não houve lei específica posterior à Constituição Federal de 1988 que 

regulasse a matéria, estando, portanto, em vigência a Lei 5.709/1971. A única lei que 

tratou parcialmente desse tema foi a Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993227 que 

regulamentou dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, tratando do 

arrendamento de imóvel rural por estrangeiros residentes no país ou pessoas 

jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no país, porém, reportando-se à Lei 

5.709/1971. Também fixou competência do Congresso Nacional para autorizar a 

aquisição ou arrendamento de imóvel rural com áreas superiores às definidas pela 

Lei 5.709/1971 ou áreas superiores a 100 Módulos de Exploração Indefinida (MEI). 

 

Por fim, o procedimento de autorização para aquisição de imóvel rural por 

estrangeiros ou empresas estrangeiras é regulado pela recente Instrução Normativa 

do INCRA n° 76 de 23 de agosto de 2013228. 

 

3.3.1 Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971 

 

A Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971229 regulamentada pelo Decreto n° 

                                            
227 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 06 de 
nov. 2013. 

 
228 INCRA. Instrução Normativa n ° 76 de 23 de agosto de 2013.  Dispõe sobre a aquisição e 

arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no País e pessoa jurídica 
estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-normativa-76-2013_258139.html>. Acesso em 
06 de nov. 2013. 

 
229 BRASIL. Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971. Regula a Aquisição de Imóvel Rural por 

Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e 
dá outras Providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5709.htm>. 
Acesso em: 06 de nov. 2013. 
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74.965 de 26 de novembro de 1974230, alinhada ao artigo 190 da Constituição 

Federal de 1988, como referido no título anterior, é a disposição legal vigente que 

disciplina a aquisição de imóveis rurais e seu arrendamento por pessoa física 

estrangeira residente no país e por pessoa jurídica estrangeira autorizada a 

funcionar no Brasil, bem como pessoa jurídica brasileira, cujos sócios são pessoas 

físicas ou jurídicas estrangeiras, residentes ou com sede no exterior e que sejam 

detentoras da maioria do capital social.  

 

Segundo Olavo Acyr de Lima Rocha, a Lei 5.709/1971 teve como 

finalidade fundamental:  

 
[...] impedir a ocupação de terras por estrangeiros de forma 
indiscriminada, a fim de resguardar os superiores interesses da nação 
brasileira na defesa da integridade de seu território, na segurança do 
Estado e na justa distribuição da propriedade231. 
   

O disciplinamento da matéria, no entanto, era necessário porque o Brasil 

passou a ampliar as suas fronteiras econômicas principalmente após a implantação 

de Brasília e da abertura das grandes rodovias, surgindo a comercialização de 

grandes áreas que sofreram valorização, atraindo com isso o interesse de pessoas 

físicas e jurídicas estrangeiras na aquisição dessas áreas. Junto com essa atividade 

econômica que surgia, veio também as transações fraudulentas e ilegais, a 

grilagem232, a invasão de terras devolutas233 e indígenas234. 

                                            
230 BRASIL. Decreto n° 74.965 de 26 de novembro de 1974. Regulamenta a Lei nº 5.709, de 7 de 

outubro de 1971, que dispõe sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País 
ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D74965.htm>. Acesso em: 06 de nov. 
2013. 

 
231 ROCHA, Olavo Acyr  de Lima. O imóvel rural e o estrangeiro. São Paulo: LTR, 1999, p. 75.  
 
232 Grilagem é a apropriação de terras públicas feita de modo indevido e por meio de falsificação de 

documentos de titularidade da terra.  
     Prática muito antiga de colocar um papel (contendo um tipo de "comprovação" de propriedade) 

dentro de uma gaveta junto com alguns grilos. O papel, após algumas semanas, passa a ter uma 
aparência envelhecida em razão dos dejetos daqueles insetos. Com este papel envelhecido pela 
ação dos grilos, a pessoa visa comprovar a antiguidade de sua ocupação. 
 

233 Consideram-se devolutas as terras que, não sendo bens próprios nem aplicadas a algum uso 
público, federal, estadual, territorial ou municipal, não se incorporaram regular e legitimamente ao 
domínio privado (Anais  do Simpósio Internacional  de Experiência Fundiária, 2:641, Salvador, 20-
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O escopo principal da lei foi assim de impedir que extensas áreas de 

terras brasileiras fossem livremente transacionadas no mercado internacional, sendo 

adquiridas por estrangeiros sem nenhum compromisso com a terra ou com as 

politicas agrícolas, sociais e econômicas do país, constituindo-se meros 

exploradores e especuladores, o que obviamente constituiria não só um problema de 

Soberania mais também econômico e social.  

 

Olavo Acyr de Lima Rocha sintetiza as regras básicas da Lei 5.709/1971, 

nos seguintes termos: 

 

Mas, de forma suscinta, podemos dizer que a lei, para poder atingir seus 
fins essenciais, estabeleceu três regras básicas, quais sejam: 1. Proibir, 
como regra, as aquisições de imóveis rurais por estrangeiros residentes 
ou domiciliados no exterior (pessoas físicas ou jurídicas). 2. Disciplinar 
essas aquisições por parte de pessoas naturais estrangeiras residentes 
no Brasil e pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no 
Brasil limitando-as quanto à área, segundo percentuais relacionados ao 
território nacional, por estrangeiros e por nacionalidade de estrangeiros. 3. 
Vincular essas aquisições à efetiva exploração dos imóveis, através de 
projetos que deverão ser aprovados pelas autoridades governamentais235. 
 

Pela análise do texto da Lei 5.709/1971, se vê inicialmente que ela impõe 

restrições à aquisição de imóvel rural às pessoas físicas estrangerias residentes no 

Brasil, às pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil e também 

às pessoas jurídicas brasileiras cuja maioria do capital social pertença à pessoa 

física ou jurídica estrangeira que resida ou tenha sede no exterior (art.1º e § 1º).  

Portanto, esses são os sujeitos a quem a lei é aplicada. 

 

Exceções também foram previstas pela própria Lei 5.709/1971. As 

restrições da lei não se aplicam em caso de aquisição do imóvel rural por sucessão 

 
24 de agosto de 1984) in BORGES, Paulo Torminn. Institutos Básicos do Direito Agrário. 11 ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 1998.p.48. 

 
234 SODERO, Fernando Pereira. O modulo rural e suas implicações jurídicas. São Paulo: LTR, 

1975. p. 96/07 
 
235 ROCHA, Olavo Acyr  de Lima. O imóvel rural e o estrangeiro. São Paulo: LTR, 1999. p. 76.  
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legítima (art. 1º § 2°), o que significa dizer que mesmo o Estrangeiro não residente 

no país pode se tornar proprietário de imóvel rural pela via da sucessão legítima 

causa mortis.    

 

Na sequência a Lei 5.709/1971 definiu as restrições na aquisição da 

Propriedade, usando como critério o tamanho da área (art.3º), a dependência de 

autorização ou licença (art. 3º § 1°), o percentual de ocupação em loteamentos 

rurais (art.4°) e da área total do município (art. 12), à implantação de projetos 

agrícolas, pecuários, industriais e de colonização vinculado aos objetivos 

estatutários da pessoa jurídica (art. 5°), a localização em área considerada  

indispensável à segurança nacional (art. 7º) e a necessidade de escritura pública 

(art. 8°).    

 

Por fim a Lei 5.709/1971 previu expressamente a nulidade da aquisição 

feita na inobservância das restrições legais impostas, determinando a devolução 

pelo alienante ao adquirente do valor recebido e ainda a responsabilização civil  do 

tabelião que  lavrar a escritura e do registrador que registrar o ato (art. 15). 

 

Nas palavras de Lutero de Paiva Pereira: 

 
Desta forma, com a propriedade rural explorada principalmente por 
nacionais, e por estrangeiros nos termos legalmente assegurados, o país 
terá condições de desenvolver-se bem e o Estado capacidade para 
cumprir os objetivos constitucionalmente estabelecidos236.                                            
 

Com isso se conclui que a Lei. 5.709/1971 é clara e objetiva na sua 

disciplina e foi de estrema importância para o momento econômico por que passava 

o Brasil na época de sua feitura, importância esta que perdurou e perdura até a 

atualidade constituindo mecanismo de freio e controle da aquisição da Propriedade 

Rural, necessário para que a Soberania, a integridade do território, e a segurança 

nacional sejam preservadas, bem como valores como a função social da terra, o 

interesse econômico, social e ambiental do país sejam igualmente preservados.    

 
                                            
236 PEREIRA, Lutero de Paiva. Imóvel Rural para Estrangeiros. Curitiba: Juruá, 2012, p.28. 
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3.3.2 Da Autorização Governamental para a Aquisição de Imóvel Rural por 

Estrangeiros                  

 

A aquisição de imóvel rural por estrangeiros está condicionada à 

autorização governamental. O artigo 3° § 1º da Lei 5.709/1971 prevê apenas uma 

exceção a essa regra, determinando a dispensa dessa autorização quando a área 

adquirida for menor do que 3 (três) módulos. Destaca-se que essa exceção refere-se 

apenas para pessoa física, ou seja, para pessoa jurídica a autorização é necessária 

independente do tamanho do imóvel a ser adquirido. 

 

O Decreto 74.965/1974 que regulamentou a Lei 5.709/71 acrescentou em 

seu art. 7º § 3º que a dispensa da autorização refere-se apenas à primeira 

aquisição, ou seja, se o estrangeiro adquirir mais de um imóvel rural, 

independentemente da área, essa segunda aquisição ou as aquisições posteriores  

dependerão de autorização. 

 

Para áreas cujo tamanho estejam compreendidas entre 3 (três) e 50 

(cinquenta) módulos de exploração indefinida, a sua aquisição por pessoas físicas 

estrangeiras residentes no Brasil depende de autorização prévia governamental. 

Esse limite pode ser aumentado pelo Presidente da República ouvido o Conselho de 

Segurança Nacional, atual Conselho de Defesa Nacional237. 

 

Na aquisição por pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar 

no Brasil ou ainda pessoas jurídicas brasileiras com sócios detentores da maioria do 

capital social sendo pessoas físicas ou jurídicas residentes ou com sede no exterior,  

não há limitação de área, mas a aquisição depende de autorização governamental.   

 

Essas autorizações, tanto para pessoas físicas como jurídicas, são dadas 

                                            
237 O atual Conselho de Defesa Nacional tem a composição e as atribuições previstas na Constituição 

Federal de 1988, na qual o art. 91 o define como órgão de consulta do Presidente da República 
nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. 
Disponível em:<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/legislacao/Conselhos/conselho-de-defesa-
nacional>. Acesso em: 09 de nov. 2013. 
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pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), mediante 

requerimento com as declarações e com os documentos elencados no art. 9° do 

Decreto 74.965/1974. O procedimento é regido pela Instrução Normativa do INCRA 

n° 76 de 23 de agosto de 2013238. 

 
A aquisição por pessoa física estrangeira de imóvel rural maior do que 20 

(vinte) módulos está sujeita a aprovação de projeto de exploração correspondente 

(art. 7º § 4º do Decreto 74.965/1974). 

 

A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil ou a pessoa 

jurídica brasileira com sócios estrangeiros com maioria do capital social, além da 

autorização do INCRA, dependerá de aprovação pelo Ministério da Agricultura, do 

projeto agrícola, pecuário, industrial ou de colonização que pretender executar na 

área adquirida, sem o que essa aquisição não poderá acontecer. 

 

Dependerá de autorização da Secretaria Geral do Conselho de 

Segurança Nacional, atualmente Conselho de Defesa Nacional, a aquisição de 

imóvel rural, por Estrangeiro pessoa física ou jurídica, que esteja em área 

considerada indispensável à segurança nacional.  

  

São áreas indispensáveis à segurança nacional a faixa interna de 150 km 

(cento e cinquenta quilômetros) de largura paralela à linha divisória do território 

nacional, que é denominada de faixa de fronteira, conforme estabelece o artigo 1º da 

Lei 6.634 de 02 de maio de 1979. Segundo Osvaldo e Silvia Optiz: 

 

É considerada área indispensável à segurança nacional a faixa interna de 
150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha 
divisória do território nacional, que será designada como faixa de fronteira 
(Lei 6.634, de 2-5-1979, art.1°). [...] Será vedada naquela faixa 
“transações com imóvel rural, que impliquem a obtenção por estrangeiro, 

                                            
238 INCRA. Instrução Normativa n ° 76 de 23 de agosto de 2013.  Dispõe sobre a aquisição e 

arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no País e pessoa jurídica 
estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-normativa-76-2013_258139.html>. Acesso em 
09 de nov. 2013. 
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do domínio, da posse ou qualquer direito real sobre o imóvel” (Lei 6.634, 
art. 2º, V), salvo com o consentimento do CSN.239 
 

Também o Decreto-Lei n° 1.164 de 1º de abril de 1971240, declarou como 

indispensável à segurança e ao desenvolvimento nacional, terras devolutas situadas 

na faixa de 100 km (cem quilômetros) de largura em cada lado de rodovias da 

Amazônia Legal241, porém, o Decreto-Lei 2.375 de 24 de novembro de 1987, 

revogou aquele decreto e reduziu e limitou essa área, determinando: 

  

Art. 1º Deixam de ser consideradas indispensáveis à segurança e ao 
desenvolvimento nacionais as atuais terras públicas devolutas situadas 
nas faixas, de cem quilômetros de largura, em cada lado do eixo das 
rodovias, já construídas, em construção ou projetadas, a que se refere o 
Decreto-lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971, observado o disposto neste 
artigo.   
Parágrafo único. Persistem indispensáveis à segurança nacional e sob o 
domínio da União, dentre as terras públicas devolutas em referência, as 
que estejam:  
I - incluídas, cumulativamente, na Faixa de Fronteiras;  
II - contidas nos Municípios de Humaitá (AM), São Gabriel da Cachoeira 
(AM), Caracaraí (RR), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO}, 
Altamira (PA), Itaituba (PA), Marabá (PA) e Imperatriz (MA)242. 
 
 

Estabelece o artigo 12 da Lei 5.709/1971 e o artigo 5º do Decreto n° 
                                            
239 OPTIZ, Osvaldo. OPTIZ, Silvia. Tratado de Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1983. 

p.124. 
 
240 BRASIL.Decreto-Lei n° 1.164 de de 1º de abril de 1971.  Declara indispensáveis à segurança e 

ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura 
em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal, e dá outras providências.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1164.htm>.  Acesso em: 09 de nov. 2013. 

 
241 A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade 

de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e 
parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². 
Nela residem 56% da população indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído 
em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento 
econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, que ocupa 49% 
do território nacional e se estende também pelo território de oito países vizinhos. Disponível em: 
http://ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid=23. Acesso 
em: 09/11/2013. 

 
242 BRASIL.Decreto-Lei n° 2.375 de 24 de novembro de 1987. Revoga o Decreto-lei nº 1.164, de 1º 

de abril de 1971, dispõe sobre terras públicas, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2375.htm#art11>. Acesso em: 09 de nov. 2013. 

 



115 
 

 

74.965/1974, que a soma das áreas adquiridas por estrangeiros não pode 

ultrapassar a ¼ da área de um mesmo município e, estrangeiros de mesma 

nacionalidade, não podem ser proprietário de mais de 40% dessa área. No entanto 

esses limites podem ser aumentados por decreto do Presidente da República, caso 

se trate de imóvel rural vinculado a projetos julgados prioritários para o 

desenvolvimento do país.   

 

Por fim, o artigo 23 § 2º da Lei 8.629/93243, dispõe que depende de 

autorização do Congresso Nacional a aquisição por pessoa jurídica estrangeira, de 

área superior a 100 (cem) Módulos de Exploração Indefinida (MEI). 

 

Conclui-se assim que a aquisição de imóvel rural por estrangeiros está, 

por força legal, condicionada à autorização pelos órgãos governamentais 

competentes, a quem cabe a análise preliminar da pretensão aquisitiva, conferindo  

legitimidade e legalidade a esse tipo de aquisição e constituindo importante 

mecanismo de controle estatal.        

 
3.3.3 Restrições Relativas ao Tamanho do Imóvel Rural 

 

A primeira restrição à aquisição de imóvel rural por estrangeiros no Brasil 

constitui a necessidade de autorização governamental que varia de acordo com a 

pessoa, se física ou jurídica, o tamanho da área, a localização e a forma de 

exploração. 

 

A segunda restrição disciplinada pela Lei 5.709/1971 e pelo Decreto 

74.965/1974 está relacionada com o tamanho da área adquirida. A pessoa física 

estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural com tamanho de até 50 (cinquenta) 

Módulos de Exploração Indefinida, em área contínua ou descontínua. 

 
                                            
243 BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 11 de 
nov. 2013. 
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Constitui Módulo de Exploração Indefinida (MEI): 

 

O Modulo de Exploração Indefinida é uma unidade de medida, expressa 
em hectares, a partir do conceito de módulo rural, para o imóvel com 
exploração não definida. A dimensão do MEI varia entre 5 e 100 hectares, 
de acordo com a Zona Típica de Módulo (ZTM) do município de 
localização do imóvel rural244. 
 
O tamanho do módulo de exploração indefinida (MEI) é fixado 

administrativamente pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), podendo modifica-lo quando houver alteração das condições econômicas e 

sociais da região onde está localizado o imóvel em referência, como dispõe o artigo 

4º do Decreto n° 74.965/1974. 

 

A área pode estar compreendida em uma área contínua ou descontínua, 

ou seja, mesmo que a área seja cortada por estradas, caminhos, servidões ou tenha  

matrículas diversas, será ela considerada uma área única para definição do seu 

tamanho. 

 

Não há limitação de tamanho de área com relação à aquisição por  

pessoa jurídica, porém, haverá necessidade de autorização do Congresso Nacional  

quando a área ultrapassar a 100 (cem) Módulos  de Exploração Indefinida, nos 

termos do  artigo 23 § 2º da Lei 8.629/93. 

 

Saliente-se que a Lei 8.629/93 ao referir sobre Módulo de Exploração 

Indefinida o fez de forma imprópria, pois a pessoa jurídica estrangeira  ou brasileira 

com sócios  estrangeiros que detenham a maioria do capital social e residam ou 

tenham sede no exterior, só podem adquirir Propriedade rural mediante aprovação 

de projeto de exploração, deixando de constituir assim módulo de exploração 

indefinida. Portanto, seria tecnicamente mais acertado se tivesse a lei referido 

apenas o Módulo Rural como balizador do tamanho da área cuja aquisição dependa 

de autorização especial.     

                                            
244 INCRA. Módulo de Exploração Indefinida (MEI). Disponível em: <http://.incra.gov.br/index.phd/        

estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/aquisicaode-terras-por-estrangeiros/file/1114-modulo-
de-exploracao-Indefinida-mei>. Acesso em 11 de nov. 2013. 
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Pessoas físicas e jurídicas, no entanto, estão sujeitas a uma limitação 

indireta em razão do tamanho da área. Trata-se da limitação imposta pelo artigo 12 

da Lei 5.709/1971 e pelo artigo 5º do Decreto 74.965/1974, pela qual a soma das 

áreas adquiridas por pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas não pode ultrapassar 

¼ (um quarto) da área do município em que se localizam, bem como pessoas de 

mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias de mais de 40% dessa área que 

representa ¼ da área do município. Esses limites poderão ser aumentados por 

decreto do Presidente da República caso o imóvel esteja vinculado a projetos 

prioritários para o desenvolvimento do país. 

 

Estabelecem esses dispositivos três exceções à essa regra: 1) quando a 

área individual de cada Estrangeiro for inferior a três módulos; 2) quando a área foi 

adquirida por escritura pública ou instrumento particular registrados nas 

circunscrições imobiliárias competentes e cadastradas no INCRA em nome do 

comprador antes de 10 de março de 1969; 3) quando o adquirente tiver filhos 

brasileiros ou for casado com cônjuge brasileiro pelo regime de comunhão universal 

de bens. 

 

Portanto, o objetivo dessa limitação reside na proteção da integridade 

territorial e da Soberania, pois busca impedir a formação de núcleos fechados de 

estrangeiros em um mesmo município e a instalação de empresas estrangeiras que 

se utilizem do poderio econômico para ditar políticas e beneficiar-se de influências, 

principalmente no aspecto político e econômico.   

 

Tratando desse tema escreveu Paulo Torminn Borges:  

 

A formação de quistos étnicos em nosso território poderia representar 
perigo momentâneo para a nossa segurança, para nossa integridade 
territorial e para a homogeneidade da Nação:  língua, sentimento pátrio, 
etc.245 
A primeira e terceira exceções acima descritas se justificam porque 

limitam a aquisição a um tamanho tal que a torna incapaz de gerar os riscos 
                                            
245 BORGES,Paulo Torminn. O imóvel rural e seus problemas jurídicos. São Paulo: Saraiva,1981, 

p.43. 
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referidos, bem como nacionalizam a aquisição mediante a existência de cônjuge e 

filhos brasileiros. Já a segunda exceção está relacionada ao direito adquirido. A data 

definida no dispositivo legal é data em que entrou em vigor o Decreto-Lei n° 

494/1969, primeiro estatuto a disciplinar restrições mais amplas à aquisição de 

imóvel rural por estrangeiros.    

 

Por fim o artigo 8° do Decreto 74.965/1974 dispõe de uma limitação no 

que se refere a loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de 

colonização, sendo obrigatório que pelo menos 30% da área desses loteamentos 

sejam adquiridas ou ocupadas por brasileiros.   

 

3.3.4 Restrições Relativas à Localização do Imóvel Rural. 

 

A pessoa física estrangeria residente no país poderá adquirir imóvel rural 

cujo tamanho não supere a área equivalente a 50 (cinquenta) MEI. Com relação à 

pessoa jurídica não há limitação, dependendo apenas de autorização do INCRA e do 

Congresso Nacional se ultrapassar a 100 MEI. 

 

O tamanho do Módulo de Exploração Indefinida (MEI), é definido 

administrativamente pelo INCRA, variando entre 5 a 100 hectares de acordo com a 

Zona Típica de Módulo (ZTM), que varia de município para município. 

 

Com isso se conclui que, dependendo do município em que for feira a 

aquisição do imóvel rural, a limitação nessa aquisição será maior ou menor, posto 

que o módulo de exploração indefinida (MEI) terá maior ou menor dimensão.    

 

O artigo 7º da Lei 5.709/1971 e o artigo 2º do Decreto n° 74.965/1974, 

limitaram a aquisição da Propriedade imóvel por estrangeiros, pessoas físicas e 

jurídicas, localizadas em áreas consideradas indispensáveis à segurança nacional, 

condicionando essa aquisição à autorização prévia da Secretaria Geral do Conselho 

de Segurança Nacional, atualmente Conselho de Defesa Nacional.  
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Sobre as áreas consideradas indispensáveis à segurança nacional, já se 

tratou no subtítulo 3.2.2, ao que se reporta.                                                                        
 
3.3.5 Restrições Relativas à Exploração da Atividade Econômica do 

Imóvel Rural 

 
O Estrangeiro, pessoa física, residente no Brasil,  pode adquirir livremente 

imóvel rural com área de até três módulos rurais sem necessidade de autorização 

governamental. Englobando a aquisição área maior do que três módulos rurais 

haverá a necessidade de autorização do INCRA e caso essa área seja maior do que 

20 módulos deverá o adquirente apresentar declaração da destinação a ser dada ao 

imóvel bem como o projeto de exploração, conforme disciplina o artigo 9º letra “c” do 

Decreto n° 74.965/1974.  

 

A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e a pessoa 

jurídica brasileira com sócios estrangeiros detentores da maioria do capital social, 

nos termos do artigo 5° da Lei 5.709/1971 e artigo 11 do Decreto 74.965/1974, só 

poderão adquirir imóvel rural no Brasil com finalidade de implantação de projetos 

agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização e que estejam alinhados ao seu 

objeto social. Essa aquisição está, portanto, condicionada a apresentação e 

aprovação desses projetos sem o que não  poderá acontecer. 

 

A apreciação dos referidos projetos será feita pelo Ministério da 

Agricultura ouvindo-se o órgão federal competente. Tratando-se de projetos de 

colonização, o órgão competente será o INCRA. Para projetos agrícolas e pecuários 

a competência será da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia) e da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), 

caso os imóveis estejam situados nessas áreas (Amazônia e Nordeste) e, para 

projetos industriais ou de turismo, a competência é do Ministério da Indústria e 

Comércio.  

 

Assim, essas restrições ou condicionantes para a aquisição de imóvel 
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rural se justificam em razão da função social da terra e dos princípios do direito 

agrário. O que a legislação busca é evitar que áreas de terras rurais sejam 

adquiridas por estrangeiros e permaneçam improdutivas e inexploradas fazendo 

surgir os Latifúndios que são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento 

econômico do país e impedem a justa distribuição da terra gerando problemas 

sociais e econômicos de grandes dimensões.    

 

Outro fator que essas condicionantes buscam afastar é a aquisição de 

imóvel rural como mero investimento de valorização imobiliária, capaz de gerar 

enorme riqueza ao adquirente por conta da valorização de mercado, o que não traz 

nenhum proveito social ou econômico para o país, sobretudo, quando se tratar de 

adquirentes estrangeiros que podem direcionar esse proveito econômico para seus 

países de origem, funcionando como meros especuladores.                         

 
3.3.6 Da Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil e 

da Pessoa Jurídica Brasileira com Sócios Estrangeiros Pessoas Físicas 

Residentes no Exterior ou Pessoa Jurídica com Sede no Exterior com 

Maioria do Capital Social 

 

A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil está apta à 

aquisição de imóvel rural no Brasil, mediante as condições e limitações legais, nos 

termos da Lei 5.709/1971 e seu Decreto regulamentador n° 74.965/1974. 

 

Em primeira análise é importante ressaltar que a pessoa jurídica 

estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural no Brasil se estiver autorizada a 

funcionar no país. As condições legais e o procedimento de autorização estão 

disciplinados no Livro II – Do Direito de Empresa do Código Civil Brasileiro, nos 

artigos 1.134 a 1.141246 e nos artigos 59 a 73 do Decreto-Lei n° 2.627/1940247, 

                                            
246 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 
  
247 BRASIL. Decreto-Lei n° 2.627 de 26 de setembro de 1940. Dispõe sobre a sociedade por ações. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2627.htm#art59>. Acesso em 
15 de nov. 2013. 
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quando a pessoa jurídica for constituída como sociedade anônima.  

 

Pelo Decreto n° 5.664 de 10 de janeiro de 2006, alterado pelo de Decreto 

nº 8.060 de 29 de julho 2013248, o Presidente da República delegou poderes ao 

Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 

Presidência da República, para autorizar o funcionamento da empresa estrangeira 

em território nacional, nos seguintes termos: 

       

 Art. 1° Fica delegada competência ao Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, 
para decidir e praticar os atos de autorização de funcionamento no Brasil 
de sociedade estrangeira, inclusive para aprovação de modificação no 
contrato ou no estatuto, sua nacionalização e a cassação de autorização 
de seu funcionamento, permitida a subdelegação249.      
 

Além da autorização de funcionamento em território brasileiro, uma das 

condições legais próprias da pessoa jurídica para a aquisição de imóvel rural é a 

apresentação de projeto de exploração agrícola, pecuário, industrial ou de 

colonização, o qual tem que estar alinhado e corresponder aos seus objetivos 

estatutários, dependendo esse projeto de aprovação pelos órgãos competentes. 

Essa condição é exigida tanto por parte da pessoa jurídica autorizada a funcionar no 

Brasil como da pessoa jurídica brasileira cujo capital social pertença na sua maioria 

à pessoa física residente no exterior ou pessoa jurídica com sede no exterior.  

 

Lutero de Paiva Pereira, sobre essa disposição legal, enfatiza: 

 
                                            
248 BRASIL. Decreto n° 8.060 de 29 de julho 2013. Altera os Decretos no 1.800, de 30 de janeiro de 

1996, que regulamenta a Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, e nº 5.664, de 10 de janeiro 
de 2006, para dispor sobre competências da Secretaria da Micro e Pequeno Empresa da 
Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Decreto/D8060.htm>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 

 
249 BRASIL. Decreto n° 5.664 de 10 de janeiro de 2006. Delega competência ao Ministro de Estado 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para autorizar o funcionamento no Brasil de 
sociedade estrangeira, bem como suas alterações estatutárias ou contratuais, nacionalização e 
cassação da autorização, nas formas previstas nos arts. 1.134, 1.139 e 1.141 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e nos arts. 59 a 73 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de 
setembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5664.htm>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 

 



122 
 

 

Com esta disposição legal impede-se que projetos agrícolas pretendidos 
por empresas estrangeiras sejam executados em desconformidade com 
regras nacionais, tanto em sentido do que se realizar, como e onde fazê-
lo, e isto para que os imóveis rurais sejam trabalhados dentro de uma 
política de desenvolvimento que interesse ao país250. 
 

Vicente Cavalcante Cysneiros identifica a pretensão do legislador ao 

determinar a vinculação entre os objetivos sociais da pessoa jurídica com o projeto 

que pretende implementar na terra: 

 

Com esta vinculação, o que pretendeu o legislador foi obstaculizar a 
aquisição por estrangeiro de imóveis rurais, que não coadjuvassem, ou 
fossem empregados como suporte à atividade precípua para os quais 
fossem autorizados a funcionar no país, prevenindo a imobilização de 
capital em terras rurais e especulação fundiária, com danosas 
consequências à nossa economia. Vinculada a aquisição à sua 
destinação, assegura o uso do imóvel zelando para que a terra utilizada 
preencha sua função econômica251.  
 

Diante disso se tem que não é qualquer pessoa jurídica estrangeira que 

pode adquirir imóvel rural em território brasileiro ainda que autorizada a aqui 

funcionar, pois seus objetivos sociais estatutários devem estar alinhados aos 

projetos rurais que deve implementar nas terras adquiridas.  

 

Discussão jurídica existiu com relação à empresa brasileira comandada 

majoritariamente por sócios pessoas físicas residentes no exterior ou por pessoas 

jurídicas com sede no exterior.  

 

A empresa brasileira nessas condições foi incluída nas disposições legais 

da Lei 5.709/1971 e seu Decreto regulamentador n° 74.965/1974, devendo, portanto, 

obedecer todas as limitações e restrições impostas à pessoa jurídica estrangeira, o 

que foi medida acertada, já que seria muito simples burlar todo o regramento da 

aquisição de imóvel rural por estrangeiros, bastando a simples constituição, por 

                                            
250 PEREIRA, Lutero de Paiva. Imóvel rural para estrangeiros. Curitiba: Juruá, 2012, p.75 
 
251 CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: Fabris, 1985, 

p.35. 
 



123 
 

 

estrangeiros, de uma empresa brasileira. Nesse sentido se posiciona Lutero de 

Paiva Pereira: 

 

Agindo profilaticamente e tentando impedir que o território nacional, 
notadamente em termos de áreas de produção agrícola, fosse entregue 
ao domínio do capital e do interesse estrangeiros, a Lei se houve com 
cautela ao limitar o direito da empresa brasileira cujo domínio societário 
se amolda aos termos do indigitado paragrafo primeiro, do seu art. 1º.252 
 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, que definiu no inciso I 

do artigo 171 o conceito de empresa brasileira, entendimentos existiram no sentido 

de que o disposto no artigo § 1º  do artigo 1° da Lei 5.709/1971 fora revogado em 

razão de que esta lei não poderia equiparar uma empresa brasileira à uma empresa 

estrangeira. Olavo Acyr de Lima Rocha253 se posiciona contrário a esse 

entendimento sustentando que a Lei 5.709/1971 reconheceu a natureza da pessoa 

jurídica brasileira, tendo a equiparado a uma pessoa jurídica estrangeira apenas 

para efeitos de aquisição de imóvel rural.  

 

De qualquer forma essa discussão perdeu objeto em razão da Emenda 

Constitucional n° 6 de 15 de agosto de 1995, que revogou o artigo 171 da 

Constituição Federal, estando em plena vigência o § 1º do artigo 1° da Lei 

5.709/1971, o que importa afirmar que a empresa brasileira comandada 

majoritariamente por sócios estrangeiros residentes ou com sede no exterior, está 

submetida às mesmas regras da empresa estrangeira no que se refere à aquisição 

de imóvel rural. 

 

Note-se ainda que em 1994 o consultor Geral da União - Luiz Alberto da 

Silva - da Consultoria Geral da União (CGU) emitiu o parecer AGU/LA-04/94 que foi 

adotado pelo Advogado Geral da União - Geraldo Magela da Cruz Quintão - pelo 

parecer GQ-22254 de 1994, este que foi ratificado em 1998 pelo parecer GQ-181255 

                                            
252 PEREIRA, Lutero de Paiva. Imóvel rural para estrangeiros. Curitiba: Juruá, 2012, p.78. 
 
253 ROCHA, Olavo Acyr  de Lima. O imóvel rural e o estrangeiro. São Paulo: LTR, 1999, p. 111. 
 
254 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Pareceres da Advocacia Geral da União: 1993-2002. p.103-

105. Disponível em:  
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mediante adoção do parecer AGU/LA-01/97, manifestando que a empresa brasileira, 

independente da sua composição societária não poderia ser equiparada à empresa 

estrangeira para fins de aquisição de imóvel rural, diante da revogação § 1º do artigo 

1° da Lei 5.709/1971 pela Constituição Federal de 1988 e da ausência de dispositivo 

constitucional nesse sentido. 

 

Essa posição da CGU foi por ela revista e alterada pelo parecer 

CGU/AGU 01/2008 – RVJ, do Consultor Geral da União - Ronaldo Jorge Araújo 

Vieira Junior - reconhecendo que o § 1º do artigo 1° da Lei 5.709/1971 foi 

devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e nesse compasso a 

empresa brasileira controlada majoritariamente por pessoa física estrangeira 

residente no exterior ou pessoa jurídica com sede no exterior, deve ser equiparada a 

empresa estrangeira para fins do disposto na Lei 5.709/1971: 

 

[...] 273. Por todo o exposto, divirjo da NOTA Nº AGU/GM - 24/2007, e 
sustento: a) que o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, foi 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, seja em sua redação 
originária, seja após a promulgação da Emenda Constitucional nº 6, de 
1995, por força do que dispunha o art. 171, § 1º, II e do que dispõem o 
art. 1º, I; art. 3º, II; art. 4º, I; art. 5º, caput; art. 170, I e IX; art. 172 e 
art.190;  b) para que a equiparação de pessoa jurídica brasileira com 
pessoa jurídica estrangeira prevista no dispositivo legal citado no item 
anterior ocorra, a fim de que sejam estabelecidos limites e restrições à 
aquisição e ao arrendamento de imóveis rurais é necessário que: i. o 
estrangeiro, pessoa física, seja não-residente ou a pessoa jurídica não 
possua sede no país; ii. o estrangeiro, pessoa física ou jurídica, descrito 
no item anterior, participe, a qualquer título, de pessoa jurídica brasileira; e 
iii. essa participação assegure a seus detentores o poder de conduzir as 
deliberações da assembleia geral, de eleger a maioria dos 
administradores da companhia e de dirigir as atividades sociais e orientar 
o funcionamento dos órgãos da companhia256. 

 
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=245005&ordenacao=1&id_s
ite=12742>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 

 
255 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Pareceres da Advocacia Geral da União: 1993-2002. p.718-

722. Disponível em:  
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=245005&ordenacao=1&id_s
ite=12742>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 
 

256 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Pareceres da Advocacia Geral da União. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAt
o=258351&ID_SITE=>. Acesso em 15 de nov. 2013. 
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O referido parecer foi adotado pelo Advogado Geral da União – Luís 

Inácio Lucena Adams – pelo Parecer LA-01 em 19 de agosto de 2010 e aprovado 

pelo Presidente da República, sendo publicado em 23/08/2010257. 

 

Assim, atualmente não há qualquer dúvida ou discussão a respeito da 

equiparação da pessoa jurídica brasileira comandada majoritariamente por sócio 

pessoa física estrangeira residente no exterior ou pessoa jurídica com sede no 

exterior, devendo essa empresa se submeter a todas as condições e limitações 

legais inerentes à aquisição da Propriedade de imóvel rural no território brasileiro. 

 

A Lei 5.709/1971 em seu artigo 6º e seu Decreto regulamentador n° 

74.965/1974 em seu artigo 13, tratando ainda da pessoa jurídica que for constituída 

na forma de sociedade anônima e se dedique a loteamento rural, explore 

diretamente áreas rurais, ou seja, proprietária de imóveis rurais não vinculados às 

suas atividades estatutárias, deverá obrigatoriamente adotar a forma nominativa de 

suas ações. 

 

Tal exigência se justificou na época pela necessidade de enquadramento 

da pessoa jurídica às regras da Lei 5.709/1971 e de seu decreto regulamentador, 

bem como às demais regras administrativas a respeito da matéria, pois se a 

sociedade anônima fosse constituída na forma de ações ao portador não haveria 

controle algum sobre a constituição de seu capital, não sendo possível identificar se 

ela seria uma sociedade composta majoritariamente por brasileiros ou por 

estrangeiros. 

 

 
 
257 O parecer do Advogado-Geral da União quando aprovado pelo Presidente da República e 

publicado juntamente com o despacho presidencial adquire caráter normativo e vincula todos os 
órgãos e entidades da Administração Federal, que ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. O 
parecer não publicado no Diário Oficial da União obriga apenas as repartições interessadas e os 
órgãos jurídicos da AGU ou a esta vinculados, a partir do momento em que dele tenham ciência. 
Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAt
o=258351&ID_SITE=>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 

 



126 
 

 

Com a Lei 8.021/1990258 que alterou o artigo 20 da Lei 6.404/1976259, 

essa exigência tornou-se irrelevante, já que esta lei determinou a forma nominativa 

das ações das sociedades anônimas, deixando de existir ações ao portador. 

 

Vicente Cavalcanti Cysneiros manifesta-se sobre essa exigência nos 

seguintes termos: 

 
Assim é que a conceituação de empresas brasileiras, para os efeitos do 
disposto no § 1º do artigo 1º da Lei 5.709/71, não elide a obrigatoriedade 
de se revestirem de forma nominativa as ações de empresas, com 
participação estrangeira que explorem imóveis rurais. A determinação 
legal visa precipuamente assegurar a eficácia da fiscalização do controle 
acionário das sobreditas sociedades anônimas.   
    

Apesar da Lei e do Decreto referirem-se genericamente à pessoa jurídica, 

essa condição somente era imposta às pessoas jurídicas brasileiras com 

participação de pessoas estrangeiras, pois essa condição legal objetivava o controle 

estatal da participação majoritária ou minoritária de estrangeiros na empresa, 

controle este que era desnecessário na pessoa jurídica estrangeira, para a qual não 

havia nenhuma restrição no que se refere à composição societária. 

 

Estavam ainda excluídas dessa exigência as autarquias, empresa 

públicas, e sociedades de economia mista, nos termos do § único do artigo 13 do 

Decreto 74.965/1974.    

 

O referido Decreto em seu artigo 20 dispõe que as suas normas aplicam-

se não somente às aquisições de imóveis, mas a todas as formas de alienação do 

imóvel rural, como no caso de fusão ou de incorporação de empresas, alteração do 

controle acionário ou de transformação de pessoa jurídica brasileira em estrangeira, 

o que é necessário para evitar mecanismos indiretos de burla à lei, através de 

                                            
258 BRASIL. Lei 8.021 de 12 de abril de 1990. Dispõe sobre a identificação dos contribuintes para 

fins fiscais, e dá outras providências. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8021.htm#art4>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 

 
259 BRASIL. Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art20>. Acesso em: 15 
de nov. 2013. 
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alterações na estrutura da pessoa jurídica ou outras formas simuladas de alienação.  

 

3.3.7 Formalização e Registro da Aquisição 

 

Dispõe da Lei 5.709/1971 em seu artigo 8º que aquisição de imóveis por 

estrangeiros só pode ocorrer mediante escritura pública, constituindo essência do 

ato. Tal disposição é necessária diante das exigências e limitações impostas pela lei 

a esta aquisição, pois o efetivo controle e fiscalização do cumprimento das 

exigências legais será efetivamente realizado quando da lavratura do instrumento 

público, sendo de menção obrigatória no corpo do instrumento as autorização 

necessárias bem como os documentos comprobatórios das exigências legais. Lutero 

de Paiva Pereira retrata bem a necessidade da escritura pública: 

 

Ao exigir que a compra e venda de imóvel rural envolvendo estrangeiro 
residente ou empresa estrangeira autorizada a funcionar no país, assim 
como empresa brasileira de capital predominantemente externo, e com as 
peculiaridades que indica, se processe somente mediante escritura 
pública conforme está expressamente consignado no artigo 8º de Lei 
5.709/71 a ideia é manter sob vigilância do Estado os negócios da 
espécie, pois é somente através  de instrumentos desta natureza que o 
controle de alienações de terras rurais com tal particularidade tem 
efetividade, principalmente quando se observa que para sua lavratura  é 
necessária a prévia autorização do Incra260. 
 

Assim, o tabelião constitui importante sujeito no processo de aquisição de 

imóveis por estrangeiros no Brasil na forma da Lei 5.709/1971, já que depende dele 

a lavratura do instrumento público que vai conferir o direito de Propriedade às 

pessoas que estão sujeitas às restrições legais ora tratadas, sendo de sua 

responsabilidade exigir do adquirente o estrito cumprimento das condições legais 

inerentes. 

 

Além do tabelião também tem papel fundamental o registrador, pois cabe 

a ele igual fiscalização no cumprimento integral das disposições legais inerentes, lhe 

sendo vedado registrar escritura pública ou qualquer documento que não tenha sido 

                                            
260 PEREIRA, Lutero de Paiva. Imóvel rural para estrangeiros. Curitiba: Juruá, 2012, p.47. 
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lavrado mediante a observância de todos os preceitos legais, conforme disposto no 

artigo 20 caput  e § único  do  Decreto 74.965/1974. 

 

A Lei 5.709/1971 dispõe expressamente em seu artigo 15 sobre a 

nulidade de pleno direito da aquisição que viole as suas prescrições, imputando 

responsabilidade civil e criminal ao tabelião que lavrar a escritura e ao registrador 

que a registrar, bem como a obrigação do adquirente de devolver o preço ao 

vendedor.  

 

A Lei 5.709/1971 em seus artigos 10 e 11 e o Decreto 74.965/1974 em 

seus artigos 15 e 16 ainda determinam a obrigatoriedade dos Cartórios de Registro 

de Imóveis de manter cadastro especial em livro auxiliar das aquisições de imóveis 

rurais por estrangeiros, bem como de enviar trimestralmente para a Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado a que tiver subordinado e ao Ministério da Agricultura, a 

relação das aquisições de imóveis rurais de que tratam a referida lei. Quando a 

aquisição envolver imóvel contido em área de segurança nacional, as informações 

também deverão ser enviadas para o Conselho de Defesa Nacional. 

 

Apenas uma exceção à obrigatoriedade da escritura pública previu o 

artigo 6° do Decreto 74.965/1974, podendo a aquisição ser formalizada por 

instrumento particular de compromisso de compra e venda quando o Estrangeiro 

pretenda imigrar para o Brasil e dentro de 3 (três) anos contados da data do contrato 

fixe domicílio no Brasil e explore economicamente o imóvel. 

 

Portanto, trata-se de uma compra e venda sob condição suspensiva, que 

somente se efetivará mediante o domicílio do Estrangeiro no Brasil e a exploração 

econômica do imóvel rural no prazo de 3 (três) anos. Esse prazo poderá ser 

prorrogado pelo Ministério da Agricultura ouvido o INCRA, caso seja apresentado 

motivo justificado pelo Estrangeiro sobre a impossibilidade de fixar domicílio no 

Brasil dentro do prazo, porém, de qualquer forma terá que comprovar que mesmo  

não domiciliado implementou no imóvel projetos de culturas permanentes.  
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Tratando dessa possibilidade de prorrogação do prazo, Olavo Acyr de 

Lima Rocha pontua: 

 
Como se vê, mais uma vez está evidenciado que o grande objetivo da lei 
é o de prover a efetiva ocupação do imóvel rural pelo estrangeiro, para 
fins de cultivo e produção. No que, aliás, se acha em conformidade, como 
tantas vezes salientamos, com os objetivos fundamentais da Lei Agrária, 
notadamente com o da função social da terra, fulcro do Direito Agrário de 
nossos temos.261  
 
O próprio dispositivo legal prevê a sanção ao adquirente se não cumprir 

com as condições, tornando ineficaz a compra e venda e proibindo definitivamente a 

aquisição do imóvel. Caso seja necessário ao vendedor demandar judicialmente o 

comprador objetivado a declaração de ineficácia da venda, perderá este em favor 

daquele todo o preço já pago.  

 

3.3.8 Estrangeiro de Nacionalidade Portuguesa 

 

Os portugueses sendo estrangeiros estão sob a égide da Lei 5.709/71, 

porém, por força do artigo 12 § 1º da Constituição Federal e dos Decretos 

70.391/72262, 70.436/72263 e 3.927/01264, possuem igualdade de direitos e 

obrigações civis com os brasileiros. 

 

Essa igualdade de direitos não é automática, pois depende do devido 

procedimento junto ao Ministério da Justiça com pedido dirigido ao Ministro da 
                                            
261 ROCHA, Olavo Acyr  de Lima. O imóvel rural e o estrangeiro. São Paulo: LTR, 1999, p.89. 
 
262 BRASIL. Decreto n° 70.391 de 12 de abril de1972. Promulga a Convenção sobre Igualdade de 

Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70391.htm>.  Acesso em: 16 de nov. 2013. 

 
263 BRASIL. Decreto n° 70.436 de 18 de abril de1972. Regulamenta a aquisição pelos portugueses, 

no Brasil, dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade e da outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D70436.htm>. Acesso em: 16 
de nov. 2013. 

 
264 BRASIL. Decreto n° 3.927 de 19 de setembro de 2001. Promulga o Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 
celebrado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000.  Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3927.htm>. Acesso em: 16 de nov. 2013. 
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Justiça quem poderá conceder a igualdade de direitos civis, preenchidas todas as 

condições legais e nos termos do Decreto n° 70.391/72. Sendo concedida ao 

português a igualdade de direitos civis passa a ser equiparado ao brasileiro para 

efeitos de aquisição de imóvel rural, não estando assim sujeito às regras, condições 

e limitações da Lei 5.709/71. 

 

3.3.9 Aquisição de Imóvel Rural pela Sucessão causa mortis 

 

A sucessão causa mortis constituindo uma das formas de aquisição da 

Propriedade tem relevância na aquisição de imóvel rural por estrangeiros, já que a 

sucessão legítima decorre da lei o que possibilita a um Estrangeiro ser instituído 

herdeiro de imóvel rural localizado em território brasileiro. 

 

A Lei 5.709/71265, no entanto, tratou dessa particularidade. O seu § 2º do 

artigo 1° pela redação original dispunha que: “As restrições estabelecidas nessa lei 

não se aplicam aos casos de transmissão causa mortis”, o que deixava espaço para 

que brasileiros contemplassem estrangeiros em seus testamentos constituindo uma 

forma indireta e legítima de escapar das restrições da “legislação de controle”266.      

 

Essa imperfeição foi corrigida pela Lei 6.572 de 30 de setembro de 

1978267 que deu nova redação ao § 2º do artigo 1° da Lei 5.709/71 nos seguintes 

termos: “As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos casos de 

sucessão legítima ressalvado o disposto no art. 7º”. 

 

Com isso, herdando o Estrangeiro imóvel rural localizado em território 

                                            
265 BRASIL. Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971. Regula a Aquisição de Imóvel Rural por 

Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e 
dá outras Providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5709.htm>. 
Acesso em: 18 de nov. 2013. 

 
266 Legislação de Controle: Expressão utilizada por Vicente Cavalcanti Cysneiros em referência à Lei 

5.709/1971 in CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto 
Alegre: Fabris, 1985, p.35. 

 
267 BRASIL. Lei 6.572 de 30 de setembro de 1978. Dá nova redação ao § 2º do art. 1º da Lei nº 

5.709, de 7 de outubro de 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-
1979/L6572.htm>. Acesso em: 18 de nov. 2013. 
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brasileiro pela sucessão legítima, não estará sujeito às regras, limitações e 

restrições da Lei 5.709/71 e seu decreto regulamentador, permanecendo, no 

entanto, sujeita aos regramentos da Lei, a aquisição pela sucessão testamentária.    

 

Vicente Cavalcanti Cysneiros retratou o alcance da Lei 5.709/71 no que 

se refere à sucessão legítima e testamentária: 

 

O corolário das disposições do artigo 2º da Lei 5.709/71, com a redação 
dada pelo art. 1º  da Lei 6.572, é de que as restrições contidas na norma 
não se aplicam aos casos de sucessão legítima. Assim, o cidadão  
estrangeiro que, consoante a vocação hereditária, herdar imóvel rural no 
território brasileiro, não sofrerá a abrangência da legislação de controle. 
Se, porém a herança recai sobre herdeiro não incluído na vocação 
sucessória legal, se contempla herdeiro, instituído em razão de sucessão 
testamentária ou legado, aplica-se a legislação de controle268. 
 

Ressalta-se que mesmo que o Estrangeiro receba o imóvel rural pela 

sucessão legítima e estando esse imóvel localizado em área considerada 

indispensável à segurança nacional dependerá, o registro do formal de partilha, de 

autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional, o que significa dizer que existe 

possibilidade de um Estrangeiro, ainda que contemplado com o direito hereditário, 

seja impedido de exercer a Propriedade do imóvel herdado, o que poderia ser 

resolvido pelo instituto da desapropriação.      

 

3.3.10 Aquisição de Imóvel Rural pela Usucapião 

 

O Estrangeiro, pessoa física ou jurídica, pode adquirir a Propriedade de 

imóvel rural pela usucapião em todas as suas modalidades cabíveis. Haverá, porém, 

a conjugação das restrições da aquisição da Propriedade por estrangeiros com as 

condições e requisitos da usucapião de acordo a modalidade invocada. 

 

Portanto, não há nenhuma vedação quanto à aquisição do imóvel rural 

por estrangeiros pela prescrição aquisitiva, todavia, o adquirente além de comprovar 

                                            
268 CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: Fabris, 1985, 

p.80. 
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os requisitos legais da usucapião requerida, também deverá suprir todas as 

condições, limitações e regramentos da Lei 5.709/71, seu decreto regulamentador e 

demais condições administrativas, sem o que não será declarada a Propriedade pela 

usucapião ainda que presentes todos os requisitos legais desse instituto jurídico.  

 

Segundo Vicente Cavalcanti Cysneiros: 

 
No caso da aquisição por usucapião, aos requisitos de lapso de tempo, 
posse e res habilis para as duas modalidades “extraordinário e ordinário” 
e justo título e boa-fé para o ordinário, aplicada a legislação específica 
quanto à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, a estes requisitos 
que informam o fato gerador do direito, somam-se às exigências 
contempladas na lei especial, que, de resto, tem assento constitucional.    
 

As condições legais da Lei 5.709/71 deverão ser cumpridas já durante o 

processamento da ação de usucapião e não somente quando do registro da 

sentença, pois as condições legais da lei restritiva somam-se às condições e 

requisitos de cada espécie de usucapião, como referido pelo autor acima citado. 

 

3.4 ANÁLISE DA EFICÁCIA DA LEI 5.709/71 E SEU DECRETO 
REGULAMENTADOR 

 

Diante do estudo efetuado sobre a Lei 5.709/71 e seu decreto 

regulamentador, conclui-se que essas normas constituem mecanismos legais para o 

controle estatal da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil. Trata-se de 

disposição legal compacta, porém, de grande eficácia abrangendo todas as 

circunstâncias legais previstas para o caso concreto, oferecendo respostas diretas e 

claras o que a torna um mandamento legal de aplicação efetiva.      

 

O Brasil, apesar de todos os seus problemas sociais e econômicos é, no 

cenário mundial, um país em ascensão e por isso cobiçado tanto pelo viés 

econômico pela iniciativa privada internacional, como pelo viés político e também 

econômico por muitos Estados estrangeiros, tendo em vista a sua posição 

geográfica, amplitude territorial, faixa de fronteira, costa litorânea, riquezas naturais 
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entre outros fatores.     

 

Por conta disso se faz necessário e indispensável o controle da ocupação 

territorial do Estado Brasileiro, fato que foi constatado já na época colonial. A defesa 

da Soberania e da segurança nacional sempre foram constantes em toda história do 

país, o que se pode ver nas próprias Constituições Brasileiras.  

 

A Lei 5.709/71 e seu Decreto regulamentador constituem, 

incontestavelmente, normas que garantem ao Estado Brasileiro a defesa da sua 

Soberania, da sua integridade territorial e da sua segurança nacional e, de forma 

indireta, contribuem para com a preservação de seus interesses econômicos que 

acabam irradiando efeitos nas políticas sociais e ambientais do país. 

 

Não se tratam de normas que representam entrave ou qualquer 

desestímulo a investimentos estrangeiros no país, pois não proíbem a aquisição de 

imóveis rurais por estrangeiros, mas tão somente limitam e condicionam essa 

aquisição, garantindo a estrangeiros a aquisição de imóveis rurais, desde que 

observadas e cumpridas as exigências legais.        

 

Tais normas não ferem o Princípio Constitucional da Propriedade, pois 

com ele se amoldam perfeitamente, sobretudo, frente ao Princípio da Função Social 

da Propriedade e da Propriedade como Princípio da ordem econômica.  

 

São normas que estão alinhadas com valores importantes do direito 

agrário brasileiro como a função social da terra, reforma agrária, desenvolvimento 

rural, justiça social no meio rural, a preservação do meio ambiente e a 

sustentabilidade, pois constituem mecanismos de controle estatal da utilização do 

solo rural e de fomento do agronegócio, tão importante para a economia nacional.    

 

Comentando sobre a Lei 5.709/71, sintetizou Olavo Acyr de Lima Rocha: 

  
Ao assim proceder a lei amarrou-se aos fins concretos da Política Agrária 
e aos fins ideais do Direito Agrário expressos na Lei Agrária e imanentes 
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ao Direito Agrário, além de encontrar motivações em princípios e normas 
programáticas da própria Constituição Federal, com maior destaque para 
o da função social da propriedade.269 
 

A Lei 5.709/71 e seu Decreto regulamentador são claros em definir as 

consequências da inobservância de seus comandos legais, proclamando a nulidade 

dos atos de aquisição e a responsabilização dos notários e registradores, o que a 

torna ainda mais imperativa e de aplicação efetiva.  

 

Cabe, no entanto, aos órgãos governamentais competentes, a estrita 

observância dos preceitos legais quando da emissão das autorizações necessárias 

e prescritas na lei, posto ser destes atos administrativos, quando exigidos, que 

depende a efetiva aplicação da lei.  

 

Tão ou mais importante é fiscalização estatal posterior que deve ser feita 

quando a aquisição foi condicionada à apresentação de projetos de exploração 

agrícola, pecuário, industriais ou de colonização, a fim de que se puna 

adequadamente o descumprimento legal e sirva de medida pedagógica evitando o 

incentivo ao descumprimento.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
269 ROCHA, Olavo Acyr  de Lima. O imóvel rural e o estrangeiro. São Paulo: LTR, 1999, p.123.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Propriedade é uma categoria de grande dimensão jurídica e de 

interesse em praticamente todas as áreas do conhecimento, diante da sua íntima 

relação com o ser humano. Em todos os seus diversos sentidos seja no âmbito 

jurídico, político, social, sociológico ou filosófico, a Propriedade de alguma forma 

está presente na vida do ser humano em sociedade, que incessantemente a busca a 

fim de conquistar segurança, estabilidade, conforto, prestígio ou Poder, já que essa 

busca faz parte do próprio instinto de sobrevivência humana. 

 

Em nome desse instinto é que a Propriedade já foi e continua sendo alvo 

de tantas disputas e guerras, tanto no âmbito individual como entre Estados e 

nações, movidos pelos interesses dos mais variados que estão sempre fundados no 

apossamento de bens, terras, riquezas, informações e outros bens de interesse 

individual ou estatal. 

 

Na condição jurídica, a Propriedade é reconhecida como importante 

direito capaz de garantir a igualdade, a justa distribuição de bens e riquezas de um 

Estado, a justiça social, a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e um 

estado de bem estar. Por outro lado, o direito de Propriedade mal conduzido e 

dimensionado, pode resultar na tirania, desigualdade, opressão e toda sorte de 

injustiça social, política e econômica. 

 

No Brasil a Propriedade sempre foi uma categoria que gerou muitas 

discussões e controvérsias. Iniciou-se como Propriedade pública pertencente à 

Coroa Portuguesa que passou a distribuir módulos de terras a particulares pelo 

sistema sesmarial, pelo qual não se conferia direito de Propriedade, mas tão 

somente posse e ocupação. Diante da grande dimensão do Estado Brasileiro 

originou-se os grandes latifúndios, ou seja, grandes áreas de terras ocupadas por 

poucos, o que justifica atualmente a necessidade de reforma agrária promovendo 

justa distribuição da terra. 
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A evolução histórica da Propriedade no Brasil foi marcada pela 

normatização constitucional e infraconstitucional deste importante direito. A 

Constituição Imperial de 1824 previu em seu artigo 179 inciso XXI a garantia do 

direito de Propriedade e em 1850 foi criada a Lei de Terras (Lei n° 601) que constitui 

um marco do direito agrário brasileiro. Nessa linha seguiram as Constituições 

seguintes e o Código Civil de 1916, porém, sempre proclamando o absolutismo da 

Propriedade.  

 

Iniciou-se a mitigação desse absolutismo da Propriedade com a 

Constituição de 1946, onde nasceu o embrião da sua função social, que veio 

expressa na Constituição de 1967.  Em 1964 surge o Estatuto da Terra (Lei 4.504), 

que se tratou de importante mecanismo executor da reforma agrária e promotor da 

política agrícola do país.  

 

A CRFB/88 veio para implementar a constitucionalização da Propriedade 

e afastar definitivamente o seu caráter de direito absoluto e individualista, elevando a 

Propriedade a Princípio Constitucional. O Código Civil de 2002 disciplinou a 

Propriedade já constitucionalizada ressaltando valores fundamentais como utilidade 

pública, interesse social, proteção da fauna e da flora, valores históricos, equilíbrio 

ecológico e cuidados com o ar e a água.  

 

Com isso se vê, nessa evolução, a grande importância que a Propriedade 

tem e exerce na vida das pessoas, do país e do planeta. Dela irradiam efeitos para a 

vida social, política, jurídica, econômica e ambiental de uma nação. 

 

A Soberania é fundamento do conceito de Estado e direito de Poder do 

qual é titular uma coletividade. É uma categoria de importante para a própria 

construção do direito. Da sua evolução histórica se compreende que a Soberania é 

fruto de uma construção histórica fundada em inúmeras teorias, cada qual com seu 

significado em seu correspondente momento histórico. Passou de Poder do 

soberano ao Poder do povo, mostrando com isso a sua íntima relação com os 

fundamentos do Estado.  
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Com o Estado Moderno, a Soberania passou a ter outros contornos não 

somente ligados ao mundo jurídico externo dos Estados, mas também internamente 

passando a ser indispensável para a construção da sociedade internacional numa 

relação simbiótica com as políticas internas de cada Estado. 

 

Atualmente a Soberania não está somente relacionada com a segurança 

nacional e a integridade territorial, mas também com a integração econômica dos 

Estados nacionais, com a cooperação intergovernamental e com a 

supranacionalidade, exigindo por conta disso uma conciliação entre a Soberania e a 

globalização.   

 

A Soberania Brasileira foi positivada já na Constituição do Império de 

1824 e assim seguiu nas demais constituições. Na Constituição de 1934                 

se apresentou como Soberania Popular, proclamando-se que todo Poder emana do 

povo e em nome dele é exercido. Na CRFB/88 a Soberania veio expressada como 

fundamento do Estado Brasileiro, reafirmando-se a Soberania Popular.    

  

A Soberania trata-se de Princípio Constitucional delineado no artigo 4º 

inciso I da CRFB/88, regedor das relações internacionais do país, estas que devem 

se pautar pelo direito da integridade nacional e direito de conservação, sobretudo, 

em um país como o Brasil, detentor de grandes dimensões territoriais, grandes áreas 

de fronteira, enorme faixa litorânea, riquezas naturais em abundância, uma das 

maiores reservas de água doce do planeta e vasta área de floresta como a 

Amazônia. 

 

A Soberania na CRFB/88 constitui Princípio Constitucional da ordem 

econômica previsto no inciso I do artigo 170, tendo, segundo Eros Roberto Grau, 

dupla função, como instrumento para garantir a todos uma existência digna e como 

objetivo a ser alcançado no que se refere à realização de políticas públicas voltadas 

a garantir a participação da sociedade brasileira em condições de igualdade no 

mercado internacional.270  

                                            
270 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e 



138 
 

 

A Soberania não pode constituir um entrave para o desenvolvimento 

sustentável do planeta, mas uma força política, social e econômica aberta ao mundo 

globalizado com fins a promover a integração, assistência e solidariedade entre as 

nações. Constitui fundamental instrumento que permite ao Estado alcançar seus fins 

internos e externos em condições de igualdade com qualquer outro Estado. 

 

A aquisição da Propriedade imóvel rural por estrangeiros no Brasil vem 

apresentada no terceiro capítulo desta Dissertação, cujo objetivo maior foi investigar 

a legislação aplicável e avaliar a relação existente entre o tema e os Princípios 

Constitucionais da Propriedade e da Soberania trabalhados no primeiro e segundo 

capítulos. 

 

A CRFB/88 em seu artigo 5° estabelece a plena igualdade entre todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país, proclamando a inviolabilidade ao direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à Propriedade. Contudo, essa 

igualdade não é absoluta, já que a própria Constituição assim como a lei 

infraconstitucional, preveem restrições a estrangeiros o que se dá em virtude de 

aspectos como a Soberania, o interesse e a segurança nacional, a integridade 

territorial e o controle econômico.  

 

A condição de Estrangeiro no Brasil está disciplinada pelo Estatuto do 

Estrangeiro (Lei 6.815/ 1980), sendo que será considerado Estrangeiro residente no 

Brasil somente aquele a quem for conferido o visto permanente nos termos do artigo 

26 a 28 do Decreto n° 86.715/1981.   

 

As restrições de direitos a estrangeiros pode se dar em vários níveis, 

principalmente no que se refere aos direitos políticos e civis. Na política agrícola está 

a restrição que constituiu o tema principal desta Dissertação, que é a aquisição de 

imóvel rural. A CRFB/88 em seu artigo 190 determinou que a lei ordinária deverá 

regular e limitar  essa forma de aquisição. 

 

 
crítica).14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 230. 
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O imóvel rural é definido pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), como 

sendo o prédio rústico de área contínua qualquer que seja a sua localização que se 

destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro industrial, quer através de 

planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Esse conceito se 

pauta pelo critério da destinação. Para o direito tributário, o imóvel rural é aquele que 

se localiza fora do perímetro urbano de uma cidade, se pautando assim pelo critério 

da localização.  

      

A Propriedade rural é o tipo de Propriedade que mais importância tem 

para os fenômenos jurídicos da função social, da reforma agrária, bem como para 

temas atuais como a preservação do meio ambiente, sustentabilidade e 

globalização. Exerce papel de fundamental para a vida em sociedade, seja no social, 

político ou econômico, gerando emprego, renda, divisas e riquezas. 

  

Sobre as restrições legais para aquisição de imóveis por estrangeiros 

residentes no Brasil, elas só existem com relação a imóveis rurais e áreas 

reservadas por razões de segurança, não havendo restrições com relação a imóveis 

urbanos senão as também oponíveis a brasileiros natos. 

 

As restrições começaram a ser disciplinadas já na época do Brasil Império 

pelo artigo 1º da Lei 601/1850 e pelo artigo 82 do Decreto Imperial n° 1.318/1954 

que estabeleceu colônias militares ou núcleos de população brasileira em áreas de 

fronteira. 

 

No Brasil República várias foram as disposições legais que limitaram a 

aquisição de imóvel rural por estrangeiros. A Constituição de 1934 deu preferência a 

capital e pessoas nacionais para o estabelecimento de indústrias em áreas de faixa 

de fronteira e atribuiu ao Poder Executivo a regulação da utilização de terras 

públicas nessas áreas. A Constituição de 1967/1969 delegou à lei ordinária a 

regulação da aquisição de imóvel rural por estrangeiros.    
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Em 1971 foi criada a Lei 5.709 a qual foi regulamentada pelo Decreto 

74.965/1974, que passou a constitui a legislação norteadora da matéria e que se 

encontra em atual vigência. A CRFB/88 regulou a matéria em seu artigo 190271 

dispondo: “A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de Propriedade 

rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que 

dependerão de autorização do Congresso Nacional”. 

    

Os sujeitos a quem a Lei 5.709/1971 é endereçada são os estrangeiros, 

pessoas físicas, residentes no país, as pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a 

funcionar no Brasil e as pessoas jurídicas brasileiras, cuja maioria do capital social 

seja de pessoas físicas estrangeiras residentes no exterior ou pessoas jurídicas 

estrangeiras com sede no exterior.  

 

A primeira exigência da lei refere-se à autorização governamental, 

havendo apenas uma exceção, quando a primeira aquisição é feita por Estrangeiro 

pessoa física e a área for menor do que três módulos. Em qualquer outra situação é 

necessário autorização governamental que é concedida pelo INCRA. Se a área 

estiver compreendida em área considerada indispensável à segurança nacional, a 

aquisição dependerá de autorização do Conselho de Defesa Nacional. Se pessoa 

jurídica pretende adquirir área maior do que 100 módulos de exploração indefinida, 

dependerá de autorização do Congresso Nacional.  

 

A segunda exigência da lei está relacionada com o tamanho do imóvel 

rural. Uma pessoa física somente poderá adquirir área de até 50 módulos de 

exploração indefinida. Para a pessoa jurídica não há limitação, porém, como visto 

acima está condicionada à autorização do Congresso Nacional, caso a área for 

maior do que 100 MEI. A soma das áreas adquiridas por estrangeiros não pode 

ultrapassar a ¼ da área do município em que se localizam e, estrangeiros da mesma 

nacionalidade, não podem ser proprietários de mais de 40% dessa área. Por fim 

                                            
271 BRASIL.  Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
28 de jan. 2014. 
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loteamentos rurais efetuados por empresas particulares terão que ter ocupação 

mínima, por brasileiros, de 30% da área.   

 

A terceira exigência é inerente à localização do imóvel rural. A limitação do 

tamanho da área está dimensionada em Módulos de Exploração Indefinida (MEI), 

cuja área é definida pelo INCRA que varia de 5 a 100  hectares de acordo com a 

Zona Típica de Módulo (ZTM) que varia de município para município. Disso se tem 

que de acordo com o município a limitação do tamanho da área a ser adquirida será 

maior ou menor. 

 

A quarta exigência é relativa à exploração da atividade econômica. A 

pessoa física estrangeira que adquirir área maior do que 20 módulos, deverá 

apresentar ao INCRA declaração da destinação a ser dada e o respectivo projeto de 

exploração. A pessoa jurídica só poderá adquirir imóvel rural com a finalidade de 

implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização que 

estejam alinhados ao seu objeto social. 

 

A Lei 5.709/1971 e seu decreto regulamentador prevê ainda que a 

aquisição de imóvel rural por estrangeiros só pode ocorrer mediante escritura 

pública devidamente registrada em cartório. A observância das condições legais é 

essencial ao ato sob pena de nulidade absoluta e responsabilização do notário e do 

registrador. 

 

No caso de Estrangeiro de nacionalidade portuguesa, por força da 

CRFB/88 e dos Decretos 70.391/1972, 70.436/1972 e 3.927/2001, poderá ele contar 

com igualdade de diretos e obrigações civis com os brasileiros, mediante 

procedimento junto ao Ministério da Justiça e uma vez concedido não estará sujeito 

ás regras da Lei 5.709/1971.         

 

Na hipótese da aquisição de imóvel rural por Estrangeiro pela sucessão 

legítima causa mortis, não se aplicará as condições e restrições da Lei 5.709/1971, o 

que não ocorre na sucessão testamentária. O Estrangeiro poderá ainda adquirir a 
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Propriedade rural pela Usucapião, porém, além de todos os requisitos da 

modalidade de usucapião invocada, também todas as restrições e condicionantes da 

Lei 5.709/1971 deverão ser observadas. 

 

Diante da análise e do estudo minucioso da Lei 5.709/1971 e seu decreto 

regulamentador, considerando a evolução da legislação constitucional e 

infraconstitucional a respeito da matéria, é próprio concluir que se trata de 

importante norma legal que atende perfeitamente os fins a que ela se destina que é 

disciplinar a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil.  

 

O tratamento diferenciado que se dá a essa forma específica de aquisição 

da Propriedade é necessário servindo de mecanismo de controle a fim de 

resguardar interesses maiores e primordiais do Estado Brasileiro como a sua 

Soberania, a integridade territorial, a segurança nacional e o controle econômico, 

sobretudo, do agronegócio que é pilar da economia brasileira.  

 

As restrições legais apontadas nessa Dissertação encontram suporte 

constitucional estando alinhadas ao Principio Constitucional da Propriedade, que 

garante a todos os brasileiros e estrangeiros aqui residentes o direito à Propriedade, 

observadas as limitações e condições legais.  

 

Tais restrições não representam qualquer entrave às relações econômicas 

internacionais ou a investimentos estrangeiros no país, já que não impedem esses 

investimentos apenas os limitam e controlam.  

 

A Lei 5.709/1971 e seu decreto regulamentador são, dessa forma, normas 

eficazes que desempenham papel de fundamental importância já que, alinhadas aos 

Princípios da Propriedade e da Soberania, garantem ao Estado Brasileiro a 

preservação de sua integridade territorial, da segurança nacional e dos seus 

interesses econômicos.                                                                                                                    

 

 



143 
 

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 
 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Pareceres da Advocacia Geral da União. 
Disponível em: 
http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalha
do.aspx?idAto=258351&ID_SITE=. Acesso em 15 de nov. 2013. 
 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Pareceres da Advocacia Geral da União:1993-
2002. Disponível em: 
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=245005&orden
acao=1&id_site=12742>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 
 
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Vergílio Afonso da 
Silva. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
AMARAL, Roberto. Ciência, tecnologia e soberania nacional: dificuldades para a 
construção de um projeto nacional. Brasília : Senado Federal, 2011. 
 
BARROSO Lucas Abreu e PASSOS, Cristiane Lisita. Direito agrário 
contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
  
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: 
Saraiva, 1996. 
 
_________. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste 
C.J.Santos. 10 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.  
 
BODIN, Jean. Os seis livros da república. Livro primeiro. Tradução, introdução e 
notas José Carlos Orsi Morel. Revisão técnica José Ignácio Coelho Mendes Neto.   
São Paulo: Ícone, 2011.    
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
  
BORGES, Antonino Moura. Curso completo de direito agrário. Leme-SP: Edijur, 
2006. 
  
BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 11  ed. rev.  São 
Paulo: Saraiva, 1998.  
 
BRASIL. Ato Complementar nº 45, de 30 de janeiro de 1969. Dispõe sobre a 
aquisição de propriedade rural por estrangeiro. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 jan. 1969. Disponível em:  
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=45&tipo_norma=A



144 
 

 

CP&data=19690130&link=s>. Acesso em: 02 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de 
fevereiro de 1891. Diário Oficial da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de 
Janeiro, RJ, 24 fev. 1891.  Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm>. 
Acesso em: 04 de maio 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 18 de 
setembro de 1946. Diário Oficial da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de 
Janeiro, RJ, 19 set. 1946. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_0303/constituicao/constitui%C3%A7ao91.    
 
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de 
julho de 1934. Diário Oficial da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de 
Janeiro, RJ, 16 jul. 1934.  Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 05 
de out. 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 
1988. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 out. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 
Acesso em: 27 de jun. 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 24 de janeiro de 
1967. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 jan. 1967. 
Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao67.htm#novaredaçao>.  
Acesso em: 02 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. 
Coleção de Leis do Império, Rio de Janeiro, RJ, 22 mar.  1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. 
Acesso em: 04 de maio 2013.   
 
BRASIL. Decreto n° 1318 de 30 de Janeiro de 1854. Manda executar a Lei nº 
601, de 18 de Setembro de 1850. Coleção de Leis do Brasil – CLBR, Rio de 
Janeiro, RJ, 1854. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM1318.htm>.   Acesso 
em: 1° de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 3.927 de 19 de setembro de 2001. Promulga o Tratado de 
Amizade, Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a 
República Portuguesa, celebrado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000.  Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set. 2001. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3927.htm>. Acesso em: 16 de 
nov. 2013. 
 



145 
 

 

BRASIL. Decreto n° 5.664 de 10 de janeiro de 2006. Delega competência ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para autorizar 
o funcionamento no Brasil de sociedade estrangeira, bem como suas alterações 
estatutárias ou contratuais, nacionalização e cassação da autorização, nas formas 
previstas nos arts. 1.134, 1.139 e 1.141 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, e nos arts. 59 a 73 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 
1940. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2006.   
Disponível em: 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5664.htm>. 
Acesso em: 15 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 70.391 de 12 de abril de1972. Promulga a Convenção sobre 
Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 mar. 1972. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70391.htm>.  Acesso em: 16 de nov. 
2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 70.436 de 18 de abril de1972. Regulamenta a aquisição pelos 
portugueses, no Brasil, dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade 
e da outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 19 mar. 1972.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D70436.htm>. Acesso em: 16 
de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 74.965 de 26 de novembro de 1974. Regulamenta a Lei nº 
5.709, de 7 de outubro de 1971, que dispõe sobre a aquisição de imóvel rural por 
estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar 
no Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 nov. 1974. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D74965.htm>. Acesso em: 
06 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 8.060 de 29 de julho 2013. Altera os Decretos no 1.800, de 30 
de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, e 
nº 5.664, de 10 de janeiro de 2006, para dispor sobre competências da Secretaria da 
Micro e Pequeno Empresa da Presidência da República. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 jul. 2013.  Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8060.htm>. 
Acesso em: 15 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 86.715 de 10 de dezembro de 1981. Regulamenta a Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no  
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 dez. 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D86715.htm>. Acesso em: 15 
de nov.2013.  
 
 



146 
 

 

BRASIL. Decreto nº 84.685, de 6 de Maio de 1980. Regulamenta a Lei nº 6.746, de 
10 de dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
- ITR e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 07 mai. 1980. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-84685-6-maio-1980-
434098-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 de out. 2013. 
 
BRASIL. Decreto-Lei n° 1.164 de de 1º de abril de 1971. Declara indispensáveis à 
segurança e ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de 
cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal, e 
dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
02 abril. 1971.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1164.htm>.  Acesso em: 09 de 
nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto-Lei n° 494 de 10 de março de 1969. Regulamenta o Ato 
Complementar nº 45, de 30 de janeiro de 1969, que dispõe sobre a aquisição de 
propriedade rural por estrangeiro. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 11 mar. 1969. Disponível em:  
<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126088/decreto-lei-494-69>. Acesso 
em 02 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto-Lei n° 924 de 10 de outubro de 1969. Exclui das disposições do 
Decreto-lei nº 494, de 10 de março de 1969, as aquisições de áreas rurais 
necessárias aos empreendimentos industriais que menciona. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 out. 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0924.htm>. Acesso 
em 02 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Lei 6.815 de 19 de agosto de 1980. Estatuto do Estrangeiro. Define a 
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 ago. 1980. 
Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm>. Acesso em 19 
de out. 2013. 
 
BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 de nov. 
2013. 
 
BRASIL. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Institui o Código Civil dos Estados 
Unidos do Brasil. Diário Oficial dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 05 
jan. 1916.  Disponível  em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l3071.htm>. 
Acesso em: 04 de maio 2013. 
 
BRASIL. Lei 5.709 de 07 de outubro de 1971. Regula a Aquisição de Imóvel Rural 
por Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a 
Funcionar no Brasil, e dá outras Providências. Diário Oficial da República Federativa 



147 
 

 

do Brasil, Brasília, DF, 11 out. 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5709.htm>. Acesso em: 02 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Lei 5.868 de 12 de dezembro de 1972. Cria o Sistema Nacional de 
Cadastro Rural, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 14 dez. 1972. <Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5868.htm>. Acesso em: 29 de out. 2013. 
 
BRASIL. Lei 6.572 de 30 de setembro de 1978. Dá nova redação ao § 2º do art. 1º 
da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 03 out. 1978. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6572.htm>. Acesso em: 18 de 
nov. 2013. 
 
BRASIL. Lei 6.746 de 10 de dezembro de 1979. Altera o disposto nos arts. 49 e 50 
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 dez. 
1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-
1979/L6746.htm>. Acesso em: 29 de out. 2013. 
 
BRASIL. Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, 
Título VII, da Constituição Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 26 fev. 1993.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 26 de out. 2013. 
 
BRASIL. Lei 9.393 de 19 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por 
Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9393.htm>. Acesso: em: 26 de out. 2013. 
 
BRASIL. Lei n° 601 de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas 
do Império. Coleção de Leis do Brasil - CLBR, Rio de Janeiro, RJ, 1850. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm. Acesso em: 1° de nov. 
2013. 
 
BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro  de  1964. Dispõe sobre o Estatuto da 
Terra, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 31 nov. 1964.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 24 de jun. 2013.   
 
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 out. 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm>. Acesso em 26 de out. 2013. 
 
 
 



148 
 

 

BRASIL. Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981. Altera disposições da Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que "define a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração, e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 dez. 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6964.htm>. Acesso em 19 de out. 2013. 
 
BRASIL. Lei 8.021 de 12 de abril de 1990. Dispõe sobre a identificação dos 
contribuintes para fins fiscais, e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 abril, 1990. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8021.htm#art4>. Acesso em: 15 de nov. 
2013. 
 
BRASIL. Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por 
Ações. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 dez. 1976.  
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art20>. 
Acesso em: 15 de nov. 2013. 
 
BRASIL. Decreto n° 55.891 de 31 de março de 1965. Regulamenta o Capítulo I do 
Título I e a Seção III do Capítulo IV do Título II da Lei nº 4.504, de 30 de novembro 
de 1964 - Estatuto da Terra. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 08 abril 1965. Disponível em:  
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d55891.htm.> Acesso em: 
28 de out. 2013. 
 
BRASIL. Decreto-Lei n° 2.375 de 24 de novembro de 1987. Revoga o Decreto-lei 
nº 1.164, de 1º de abril de 1971, dispõe sobre terras públicas, e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 nov. 
1987 Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2375.htm#art11>. Acesso em: 09 
de nov. 2013. 
 
 
BRASIL. Decreto-Lei n° 2.627 de 26 de setembro de 1940. Dispõe sobre a 
sociedade por ações. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
26, jan. 1940. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del2627.htm#art59>. Acesso em 15 de nov. 2013. 
 
CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987,   
v.1. 
 
CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. 11 
reimp. Coimbra: Almedina, 2012. 
  
Carta das Nações Unidas. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/cartonu.htm>. Acesso em: 02 de set. 
2013. 
 
 



149 
 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Direitos humanos: direitos e deveres fundamentais 
em matéria de propriedade. Disponível em:  
<http://www.cjf.jus.br/revista/numero3/artigo11.htm> acesso em 04/09/2012.  
CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito romano. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1967.  
 
CRUZ, Paulo Márcio. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. 
Curitiba: Juruá, 2007.  
 
CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR Zenildo. E-book. p. 48.  Globalização, 
transnacionalidade e sustentabilidade. Itajaí – Univali, 2012, disponível em: 
<http://www.univali.br/ppcj/ebook>.Acesso em: 12 de jul. 2013. 
 
CYSNEIRO, Vicente Cavalcanti. O estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: 
Fabris, 1985. 
 
DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do estado e 
ciência política.  São Paulo: RT, 2007.. 
 
Declaração dos Direitos Internacionais do Homem. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-
Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/declaracao-internacional-dos-
direitos-do-homem-1919.html>. Acesso em: 19 de out. 2013. 
 
DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Tradução de Márcio Pugliesi. São Paulo: 
Ícone, 1996.  
 
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos 
teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. 1 ed., 2.tir. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994. 
 
FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira.v.1. São Paulo:Saraiva, 
1989.  
 
FERRER, Gabriel Real. Teoria general de la sostenibilidade y competências de 
la Unión. La sostenibilidad em los tratados. Alicante-ES. Universidad de Alicante, 
27 maio de 2013. Aula ministrada na disciplina Políticas de Sustentabilidade na 
União Européia do curso de Mestrado da Univali. 
 
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina urbanista da propriedade. São Paulo:  
Revista dos Tribunais, 1980.  
 
 
 
 



150 
 

 

FRIEDRICH, Tatyana Scheila. Nem Mata Hari, nem Sidney Reilly: Barack Obama. 
Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1412093&tit=Nem-
Mata-Hari-nem-Sidney-Reilly-Barack-Obama>. Acesso em: 16 de out. 2013. 
 
GODOY, Luciando de Souza. Direito agrário constitucional: o regime da 
propriedade. São Paulo: Atlas, 1998.  
 
GOMES, Orlando. Direitos reais. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
 
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4.ed.São Paulo: Ática, 1985.  
 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 
(interpretação e crítica). 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
 
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
 
GUIMARÃES, Roberto P. A ética da sustentabilidade e a formulação de políticas de 
desenvolvimento. In: VIANA, Gilney; SILVA, Marina; DINIZ, Nilo. (Org.). O desafio 
da sustentabilidade. Um debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Fundação 
Perceu Abramo, 2008. 
 
HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta São 
Paulo: Mestre Jou, 1968. p.289. Título original: Staatslehre. 
 
HESSE, Konrad.  Elementos de direito constitucional da República Federal da 
Alemanha. Tradução de Luís Afonso Heck da 20ª edição. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Editor,1998. Título original: Grundzüge des verfassungsrechts der  
Bundesrepublik Deutschland. 
  
INCRA. Instrução Normativa n ° 76 de 23 de agosto de 2013.  Dispõe sobre a 
aquisição e arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente 
no País e pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-
normativa-76-2013_258139.html>. Acesso em 06 de nov. 2013. 
 
JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado. Tradução de Fernando de Los Rios. 
2 ed. Buenos Aires: Albatros, 1970.  
 
JHERING, Rudolf Von. Hospitalidade no passado. Tradução de Clovis Bevilaqua. 
1891,p.17. In: BEVILAQUA, Clovis. Princípios elementares de direito internacional 
privado. 4. ed. Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1944.  
 
KELSEN, Hans.Teoria geral do direito e do Estado. Tradução por Luís Carlos 
Borges. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
 



151 
 

 

LACERDA, M. Linhares de. A reforma agrária brasileira: teoria e prática. São 
Paulo: Alba, 1966.    
 
LACERDA, M. Linhares de. Tratado das terras do Brasil. 1960. In: VARELA, Laura 
Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito 
brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.  
 
LOCKE, John. Segundo tratado sobre governo civil: ensaio sobre a origem, os 
limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa 
Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
MACHIAVELLI, Niccolo. O príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 19. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. Título original: Il principe. 
 
MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 6 ed. Goiânia: AB, 2005.  
 
MELLO, Celso de Albuquerque. A Soberania através da história. In: Anuário:Direito 
e Globalização  coordenado por Celso de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. 
 
MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
MOREIRA, Aroldo. A propriedade sobre diferentes conceitos. Rio de Janeiro: 
Forense, 1986. 
 
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O Viajante e sua sombra. Tradução de Antonio 
Carlos Braga e Ciro Nioranza. São Paulo: Escala, 2007. Título original: Der 
Wanderer und sein Schatten. 
 
OLIVEIRA,  Borges Alvaro de.  Uma definição  de propriedade.   Disponível   em: 
<http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/download/798/1693>. Acesso em: 11 de jul.  
2013. 
 
OLIVEIRA, Raul José Galaad. O princípio da soberania como paradigma de 
interpretação constitucional. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2073>. 
Acesso em: 05 de out. 2013. 
 
OPTIZ, Osvaldo. OPTIZ, Silvia. Tratado de direito agrário brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 1983.  
 
PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011.  
 
PAUPÉRIO, Artur Machado. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1958.  
 



152 
 

 

PEREIRA, Lutero de Paiva. Imóvel rural para estrangeiros. Curitiba: Juruá, 2012.  
 
PESSOA, Mário. O direito da segurança nacional. São Paulo: RT, 1971. 
 
PILATI, José  Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris,  2011. 
 
REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984. 
 
ROCHA, Olavo Acyr  de Lima. O imóvel rural e o estrangeiro. São Paulo: LTR, 
1999.   
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrato Social.  Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril 
Cultural. 1983. 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Ensaio sobre a origem das 
línguas. Tradução de Lourdes Santos Machado. Introduções e notas de Paul 
Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. 4 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
 
RUSCHEL, Ruy Ruben. Direito constitucional em tempos de crise. Porto Alegre: 
Sagra Luzzatto, 1997. 
 
SAVIGNY, Fridrich Karl von. Traité de droit romain. Trad. Francesa Guenoux, 8º 
vol., Paris, Fermin Didot Freres, 1851. In: CYSNEIROS, Vicente Cavalcanti. O 
estrangeiro e a propriedade rural. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1985.  
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: 
Malheiros, 2003. 
 
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 5 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 
 
SMITH, Roberto.  Propriedade da terra e transição. Estudo da formação da 
propriedade privada da terra e transição para o capitalismo no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1990. 
 
SODERO, Fernando Pereira. O modulo rural e suas implicações jurídicas. São 
Paulo: LTR, 1975. 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica do Brasil. 11. ed. São Paulo: Difel, 
1982.   
 
STOEBERL, Jorge. A propriedade como princípio constitucional. Revista 
Jurídica (FURB. Online) - CCJ ISSN 1982-4858, v. 16, p. 157-174, jan/jul 2012.    
 
STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral 
do Estado.  4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2004. 



153 
 

 

 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
 
VALENTE, Maria Jovita Wolney. AGU Normas. Caderno 2. Brasília: AGU, 2013. 
Disponível em:  
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=245005&orde
nacao=1&id_site=12742>. Acesso em: 15 de nov. 2013. 
 
VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de 
história do direito brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 


