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Bem Comum: 

Fim político subordinado à moral que pretensamente pode 

ser alcançado pelos cidadãos, desde que estejam unidos por sentimentos de 

solidariedade. Para que funcionem as estratégias montadas para obtenção desse 

fim, é indispensável à existência na sociedade em questão, de um mínimo de 

consenso sobre valores sociais como solidarismo. Diz-se também dos fatores 

propiciados pelo Estado com vistas ao bem-estar social1. 

 

Bem Estar Social: 

Sentimento de conforto (prazer, felicidade) experimentado 

pela coletividade por metas de desenvolvimento sócio-econômico. A legislação 

com fins sociais e culturais para assegurar esse quadro de satisfação coletiva é 

uma das principais articulações de natureza político-jurídica num Estado 

democrático2. 

 

Cidadão: 

Diz-se de uma pessoa humana como membro de uma 

comunidade política, perante a qual se vincula com direitos e deveres. O 

atendimento desses direitos e deveres é uma das mais fortes motivações para 
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É a lei magna na organização político jurídica da sociedade, 
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1 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. Florianópolis: OAB-SC, 
2000, p. 15.    
2 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. p. 16.    
3 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. p. 20.    
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legislação nacional e do organismo estatal, e instituidores de direitos e deveres do 

cidadão4. 

 

Direito Econômico  

Direito Econômico é o conjunto das normas do sistema do 

Direito Positivo ou a própria ciência que se ocupa do seu estudo, que têm por 

objeto a juridicização da política econômica do Estado5. 

 

Direito Econômico da Propriedade 

Está diretamente relacionado aos bens de produção, visto 

que há apenas um valor juridicamente protegido no sistema capitalista, qual seja 

o da Propriedade Privada dos bens de produção6.  

 

Planejamento Econômico 

O Estado passa a lançar técnicas de direção sobre os 

mercados, ao disciplinar juridicamente a atividade econômica7. 

 

Princípios 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, 

primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 

parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre 

o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 

como necessária à sua promoção8. 

 

Princípios Constitucionais: 

São expressões dos valores fundamentais da sociedade 

                                                 
4 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. p. 23.     
5 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. São Paulo: LTr, 
2001, p. 26. 
6GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p.19. 
7GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.20. 
8ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 70. 
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criadora do Direito. Como a Constituição não é somente um agrupamento de 

normas jurídicas, mas a concretização e positivação destes valores deve haver 

uma harmonia fundante entre os princípios e regras (normas jurídicas), como 

partes que coabitam em um mesmo ordenamento, sendo que os primeiros são 

espécies, e as segundas, gênero destas9. 

 

Propriedade  

Conjunto de toda a patrimonialidade que atribui o direito 

patrimonial a seu titular10, podendo ser conceituada sob três formas: Analítica, 
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conta o poder de senhorio sobre a coisa11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. 2 ed. Curitiba: Juruá, 
2006, p. 102.  
10 CRETELLA JUNIOR, José, Comentários à constituição de 1988, Vol. 1, 1990, p. 
300. 
11 OLIVEIRA, Álvaro Borges de. A função (f(x)) do direito das coisas. Novos Estudos 
Jurídicos, v. 11, p. 117-134, 2006.  
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RESUMO 

A presente dissertação tem por objeto a interpretação do 

princípio do direito econômico da propriedade – seu aspecto dinâmico. Insere-se 

a presente pesquisa na Área de Concentração do Mestrado em Ciência Jurídica 

da Univali, denominada como Hermenêutica e Principiologia Constitucional. Para 

encetar este trabalho trata-se no primeiro Capitulo da formação do Estado e a 

intervenção deste na atividade econômica. No segundo Capítulo, investiga-se o 

Princípio do Direito de Propriedade nas Constituições brasileiras. No terceiro 

Capítulo, aborda-se o Direito Econômico da Propriedade. As Considerações 

Finais trazem em seu bojo as respostas às hipóteses levantadas, onde se verifica 

que a interpretação a ser conferida ao Princípio do Direito de Propriedade não 

será similar enquanto Direito Fundamental (Art. 5º, XXII) e Princípio da Ordem 

Econômica (Art. 170, II), ambos previstos na CRFB/88, tendo em vista que o 

Princípio do Direito Econômico da Propriedade insere a propriedade no processo 

produtivo, sendo um meio eficaz para garantir a todos a existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, sendo assim, o direito de propriedade 

enquanto ordem econômica sofre mais limites se comparado com o referido 

princípio enquanto direito fundamental. O percurso teórico nesta investigação 

elabora-se sob a base lógica do Método Indutivo, com o auxílio das Técnicas do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional, da Pesquisa Bibliográfica e 

Jurisprudencial. A abordagem metodológica foi aplicada sob a orientação 

procedimental baseada na Fenomenologia Jurídica, através da Análise de 

Conteúdo sobre o fenômeno na sua dimensão teórica e prática.  
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ABSTRACT 

The subject of this dissertation is the interpretation of the 

principle of economic property law - its dynamic aspect. This study is part of the 

Area of Concentration of the Master's Degree in Legal Science of Univali, called 

Hermeneutics and Constitutional Principiology. It begins, in the first Chapter, by 

addressing the formation of the State, and its intervention in the economic activity. 

In the second Chapter, it investigates the Principle of Property Law in the Brazilian 

Constitutions. In the third Chapter, it addresses Economic Law of Property. The 

Final Considerations bring the responses to the hypotheses raised, in which it is 

seen that the interpretation to be given to the Principle of Property Law will not be 

similar while it is considered as Fundamental Law ((Art. 5º, XXII) and Economic 

Rule Principle (Art. 170, II), both contained in CRFB/88 (Brazilian Constitution), 

bearing in mind that the Principle of the Economic Law of Property inserts property 

in the productive process, being a more effective means of guaranteeing for all the 

dignified existence, according the dictates of social justice. Thus, property law as 

economic rule suffers more limits when compared with the above-mentioned 

principle as a fundamental right. The theoretical background in this investigation 

was designed on the logical base of the Inductive Method, with the help of the 

Techniques of Referent, Category of the Operational Concept, and Bibliographic 

and Jurisprudential Research. The methodological approach was applied on the 

procedural orientation based on Legal Phenomenology, through Analysis of 

Content on the phenomenon and its theoretical and Practical dimension.  
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INTRODUÇÃO 

A presente Dissertação12 tem como objeto13 a interpretação 

do Princípio do Direito Econômico da Propriedade – aspecto dinâmico, previsto no 

Art.170 da CRFB/88. 

O objetivo institucional14 é a obtenção do Título de Mestre 

em Ciência Jurídica pelo Programa de Mestrado em Ciência Jurídica do Curso de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - CPCJ/UNIVALI, enquanto 

que o objetivo geral15 é discutir a interpretação do Princípio do Direito Econômico 

da Propriedade - aspecto dinâmico. Os objetivos específicos16 serão 

distribuídos por capítulos da seguinte forma: primeiro Capítulo: constatar a 

formação do Estado e a sua intervenção na atividade econômica; segundo 

Capítulo: elaborar um histórico do Princípio da Propriedade nas Constituições 

brasileiras; terceiro Capítulo: analisar o Princípio do Direito Econômico da 

Propriedade – aspecto dinâmico. 

A delimitação17 do tema proposto nesta dissertação se dá 

pelo Referente18 da Pesquisa19: o conceito econômico de propriedade e sua 

função social. 

                                                 
12 “[...] é o produto científico com o qual se conclui o Curso de Pós-Graduação Stricto 
sensu no nível de Mestrado”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 8 ed. rev. Florianópolis: 
OAB/SC Editora - co-edição OAB Editora, 2003. p. 170. 
13 “[...] é o motivo temático (ou a causa cognitiva, vale dizer, o conhecimento que se 
deseja suprir e/ou aprofundar) determinador da realização da investigação”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do direito. p. 170. 
14 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para 
o pesquisador do direito. p. 161. 
15 “[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 
direito. p. 162. 
16 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para 
o pesquisador do direito. p. 162. 
17 “[..] apresentar o Referente para a pesquisa, tecendo objetivas considerações quanto 
as razões da escolha deste Referente; especificar em destaque, a delimitação do 
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A idéia que anima o trabalho, dada às novas concepções 

que o Estado trouxe para a propriedade, é caracterizá-la como um importante 

instrumento de geração de riquezas, enquanto bens de consumo e/ou produção. 

O Tema será desenvolvido na Área de Concentração do 

Mestrado em Ciência Jurídica da Univali, denominada como Hermenêutica e 

Principiologia Constitucional. 

Os problemas que de início se apresentam no desenvolver 

do trabalho consubstanciam-se na seguinte indagação: 

Qual a interpretação a ser conferida ao Princípio da 

Propriedade enquanto norma constitucional econômica, considerando o aspecto 

dinâmico da propriedade? 

Se o Princípio do Direito Econômico da Propriedade é poder 

ou dever do proprietário? 

Diante do problema formulado, elegeram-se as seguintes 

hipóteses: 

 

a) O Princípio do Direito de Propriedade deverá ser 

interpretado em consonância com os demais Princípios 

da Ordem Econômica, previstos no Art. 170 da CRFB/88 

(soberania nacional; função social da propriedade; livre 

                                                                                                                                                    

temática e/ou o marco teórico, apresentando as devidas Justificativas, bem como 
fundamentar objetivamente a validade da Pesquisa a ser efetuada”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 
direito. p. 160. 
18 “[...] 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”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. p. 62. 
19  “[...] atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a 
obtenção da cultura geral ou específica de uma determinada área, e na qual são 
vivenciadas cinco fases: Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; 
Relatório; e, Avaliação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do direito. p. 77. 
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concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio 

ambiente; redução das desigualdades regionais e 

sociais; busca do pleno emprego; tratamento favorecido 

para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 

no País); 

b) Parte da doutrina interpreta o Princípio da Propriedade 

enquanto Direito Fundamental (Art. 5º, XXII) e Princípio 

da Ordem Econômica (Art. 170, II) sem apresentar 

qualquer distinção conceitual; 

c) A Política Econômica adotada por cada Estado reflete 

sobre o Princípio do Direito Econômico da Propriedade; 

d) O Princípio do Direito Econômico da Propriedade é um 

poder do proprietário, afastando a obrigação de inserir a 

propriedade no processo produtivo, de bens de 

consumo e dos bens de produção, uma vez utilizada 

dentro destra perspectiva, a propriedade passa a ser um 

instrumento para a geração de riquezas. 

Este trabalho constituir-se-á de três capítulos. No primeiro 

Capítulo, abordou-se a formação do Estado e o Princípio da sua intervenção na 

atividade econômica, uma vez que o conteúdo do Princípio da Propriedade está 

diretamente ligado à evolução do Estado e da sociedade.  

Observa-se que o Direito da Propriedade foi previsto em 

todas as Constituições brasileiras, razão pela qual no segundo Capitulo foi objeto 

de estudo o Princípio do Direito de Propriedade nos textos constitucionais. 

O Princípio do Direito de Propriedade enquanto norma 

constitucional econômica e seu aspecto dinâmico foi objeto de análise no terceiro 

Capítulo. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerrará com as 

Considerações Finais, nas quais serão apresentados pontos conclusivos 



 17

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre o Direito Econômico da Propriedade – aspecto dinâmico. 

Quanto à Metodologia20 empregada, registra-se que na 

Fase de Investigação utilizar-se-á o Método Indutivo21, na Fase de Tratamento de 

Dados o Método Cartesiano, e o Relatório dos Resultados, expresso na presente 

Dissertação, é composto na base lógica Indutiva22. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica23.  

O conceito operacional das principais categorias que 

compõem a presente pesquisa24 estará sendo apresentado no desenvolvimento 

do trabalho, sendo que as categorias essenciais encontram-se relacionadas no 

Rol de Categorias localizado antes do Resumo. 

 

 

 

                                                 
20 “[...] postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser 
sistematicamente cumpridos no trabalho investigatório e que [...] requer compatibilidade 
quer com o Objeto quanto com o Objetivo”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 69. 
21 Forma de “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de 
modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”.PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 87. 
22 Sobre os Métodos e Técnicas nas diversas Fases da Pesquisa Científica, vide 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do direito. p. 86-106. 
23  Quanto às Técnicas mencionadas, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica.  cit.- especialmente p. 61 a 71,31 a 41, 45 a 58, e 99 125, nesta 
ordem. 
24 Finalmente, cumpre-nos advertir o leitor de que, por vezes, a Constituição da República 
Federativa do Brasil é citada como: Constituição Federal, CRFB, Carta Política, Magna 
Carta, Lei Republicana, Lei Maior, Lei Fundamental e Texto Constitucional. E o Supremo 
Tribunal Federal como: STF, Suprema Corte de Justiça, Corte Suprema, Pretório 
Excelso, Tribunal de Cúpula, Tribunal Constitucional, Supremo e Corte Máxima. 
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CAPÍTULO 1 

A FORMAÇÃO DO ESTADO E O PRINCÍPIO DA SUA 

INTERVENÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

1.1 O surgimento do Estado Liberal 

Para análise do Princípio da Propriedade será fundamental 

abordar a evolução do Estado, uma vez que o conteúdo do referido Princípio está 

diretamente ligado à evolução do Estado e da sociedade. 

Inicia-se o estudo pelo Estado Liberal por considerar a 

postura que o Estado adotou frente à atividade econômica e por conseqüência, 

frente ao Princípio da Propriedade.  

A substituição do Estado Absoluto pelo Liberal ocorreu por 

fatores históricos. O Estado Liberal25 é o resultado dos movimentos que 

questionavam o poder absoluto e os privilégios concedidos a uma pequena 

parcela da população. 

Foram as revoluções burguesas do século XVIII que 

materializaram o surgimento do Estado Liberal, concebido para atender aos 

interesses de uma determinada classe social – a burguesia26. 

Durante o período em que era questionado o poder absoluto, 

muitos textos foram elaborados, um exemplo é o panfleto de Emmanuel Joseph 

Sieyès, intitulado Qu’est-ce que le tiers état?27  

Celso Ribeiro Bastos informa que poucos meses antes do 

deflagrar da Revolução Francesa, o abade Emmanuel Sieyès publicou um 

                                                 
25Paulo Márcio Cruz utiliza a terminologia “Estado Constitucional”. In CRUZ, Paulo 
Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 37. 
26 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 37. 
27 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Que es el Tecer Estado? Madrid: Aguilar, 1973. Outro 
exemplo é a Declaração de Direitos de 1789 que consagrou a Propriedade como direito 
inviolável e sagrado, considerando-a um “direito natural e imprescritível do homem”. 
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pequeno panfleto intitulado Que é o Terceiro Estado? Sendo um dos mais 

famosos estopins revolucionários, representando um verdadeiro manifesto de 

reivindicações da burguesia na sua luta contra o privilégio e o absolutismo28. 

O referido panfleto é indispensável para a compreensão do 

pensamento burguês durante a Revolução Francesa. Na obra, Sieyès29 defendia 

que o Terceiro Estado suportava todos os trabalhos particulares (a atividade 

econômica, desde a exercida na indústria, no comércio, na agricultura, nas 

profissões científicas e liberais e até nos serviços domésticos) e ainda exercia a 

quase totalidade das funções públicas, excluídos apenas os lugares lucrativos e 

honoríficos, correspondentes a cerca de um vigésimo do total, os quais eram 

ocupados por membros dos dois outros estados – o alto clero e a nobreza – que 

eram, no seu entender, privilegiados sem méritos. Os nobres e o alto clero, 

privilegiados, constituíam um corpo estranho, que nada fazia e poderia ser 

suprimido sem afetar a essência da Nação. Muito pelo contrário, pois as coisas 

poderiam andar melhor sem o estorvo desse conjunto parasita30. 

Desse modo, a burguesia fez surgir o Estado Liberal, que 

consagrou a divisão dos poderes e determinados direitos aos indivíduos31. 

Ives Gandra Martins afirma que a Revolução Francesa abre 

uma nova era para o Estado Moderno, na medida em que se encerra a fase das 

monarquias absolutas, ingressando a Europa na luta por juridicizar os direitos de 

governantes e governados em nível de faculdades e obrigações32.   

 Outro elemento que contribuiu para a substituição do 

Estado Absoluto pelo Liberal foi a doutrina econômica de Adam Smith. Para o 

                                                 
28 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional econômico. São Paulo: 
Celso Bastos Editora, 2003, p. 28/29. 
29 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Que es el Tecer Estado? Madrid: Aguilar, 1973. p. 5-15. 
30 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 58. 
31 Para Ivo Dantas o surgimento do Estado de Direito e do constitucionalismo estão 
ligados às idéias liberais, sobretudo, do liberalismo político, movimento ideológico que, 
como qualquer outro, está assentado em um determinado momento histórico in DANTAS, 
Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & constitucionalismo. 1ª ed. 
(ano 1999), 8ª reimpressão. Curitiba: Juruá, 2007, p. 29. 
32 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do 
brasil. 1º vol. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 105. 
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referido Autor cada qual teria sua fortuna de acordo com os meus méritos ou 

empreendimentos pessoais33.  

Desta forma, o Estado deveria garantir a liberdade para que 

a burguesia buscasse a sua fortuna, de acordo com o mérito de cada um, 

demonstrando que o Estado não exercia um papel positivo frente à atividade 

econômica.  

Sobre o pensamento liberal, Ivo Dantas explica que: 

A “omissão” era a palavra de ordem aceita e predominante na 
ideologia político-econômica de então. Função do Estado em 
outros termos era resguardar a liberdade dos indivíduos – frente à 
qual o Estado aparecia como violentador -, expressa nas 
Declarações de Direitos e Garantias, bem como não permitir que 
houvesse um retorno à concentração de poderes, os quais 
deveriam ser separados entre si.   

Do ponto de vista do pensamento liberal o mercado é uma 
barreira ao Estado, uma zona livre da sua intervenção e, portanto, 
um critério visível da liberdade individual34. 

Para o pensamento liberal o Estado só deveria agir quando 

existisse uma afronta à liberdade dos indivíduos, bem como para evitar a 

concentração de poderes.  

Observa-se que a formação do Estado Liberal legitimou os 

interesses da burguesia, que buscava, dentre outras garantias, maior segurança e 

certeza jurídica nas atividades econômicas que eram desenvolvidas.  

Eros Roberto Grau acrescenta: 

O Estado moderno nasce e se afirma como produto do 
capitalismo, ainda que se possa encontrar os primeiros traços do 
esboço de seu perfil em momentos históricos anteriores. Cumpre 
as funções de instalação das condições indispensáveis à 
produção capitalista e de produção de normas jurídicas 
necessárias à influência das relações econômicas (segurança e 

                                                 
33 NOGUEIRA DA SILVA, Paulo Napoleão. Curso de direito constitucional. 3ª. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p.58. 
34 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 33. 
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certeza jurídicas) e de arbitragem dos conflitos individuais e 
sociais (ordem e segurança)35. 

Para o pensamento liberal, as leis econômicas eram 

definidas como “leis naturais”, através das quais a Riqueza das Nações (título, 

aliás, da obra de Adam Smith, “pai” do liberalismo econômico) seria alcançada 

graças, unicamente, à iniciativa privada dos indivíduos36. 

O Estado deveria conferir liberdade ao individuo para que 

este produzisse e comercializasse, sendo a atividade econômica regulada pelas 

“leis naturais” afastando a intervenção do Estado. 

Um exemplo sobre a não interferência do Estado Liberal na 

atividade econômica foi descrito por Paulo Napoleão Nogueira da Silva: 

(...) o empresário podia fixar a duração da jornada de trabalho 
para os seus assalariados, assim como o salário e todas as 
demais condições do contrato de trabalho, sem que a autoridade 
pública nisso se imiscuísse.  

Em breve, como conseqüência da soberania da vontade 
individual, nas minas de carvão da Europa inteira, crianças de 5 
(cinco) anos trabalhavam a duzentos metros de profundidade, das 
6 às 23 horas! 37. 

Neste sentido, demonstra-se que em razão de sua 

performance competitiva em um mercado expansivista, o homem burguês sempre 

deixou em segundo plano os aspectos de sua sociabilidade ou solidariedade 

comunitária38, o lucro era o valor a ser tutelado, permanecendo o Estado alheio à 

forma que a atividade econômica se desenvolvia. 

Outro elemento que contribuiu para a substituição do Estado 

Absoluto pelo Liberal foi às idéias dos pensadores políticos do século XVIII, 

                                                 
35 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado et al. Desenvolvimento econômico e 
intervenção do estado na ordem constitucional – estudos jurídicos em homenagem 
ao professor Washington Peluso Albino de Souza. p. 59. 
36 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 130. 
37 NOGUEIRA DA SILVA, Paulo Napoleão. Curso de direito constitucional. p.59. 
38 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 47. 
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calcadas na razão pura (a Idade da Razão) em contraposição à doutrina espiritual 

da Igreja 39. 

A doutrina espiritual legitimou as ações dos nobres e do alto 

clero durante o Estado Absoluto, o que fez tardar o inconformismo daqueles que 

não recebiam os privilégios – os burgueses.   

Com a formação do Estado Liberal foram elaboradas as 

primeiras Constituições, que resumidamente, através da organização do Estado e 

da previsão dos direitos fundamentais limitavam a atuação do Estado.  

Pelo exposto, enfatiza-se que o Estado Liberal defendeu os 

interesses capitalistas dos burgueses, restando caracterizada a intervenção 

mínima do Estado, inclusive no tocante ao Princípio da Propriedade que neste 

momento histórico, era exercido de forma plena, sem qualquer interferência de 

terceiros, inclusive do Estado.  

O Princípio da Propriedade, visto como direito absoluto, foi 

conceito típico do Liberalismo Econômico, o qual aparecia como limite ao 

exercício do poder político40. 

No Estado Liberal o homem burguês materializou seus 

interesses, inviabilizando a intervenção do Estado na atividade econômica, com o 

intuito de obter mais lucros, sem considerar os custos sociais envolvidos. 

 

1.2 O Estado do Bem Estar 

O fim do Estado Liberal se deu ao iniciar o Estado do Bem 

Estar (Welfare state). A consagração desse novo modelo ocorreu com os textos 

constitucionais de 1917 no México41, de 1919 em Weimar. 

                                                 
39 NOGUEIRA DA SILVA, Paulo Napoleão. Curso de direito constitucional. p. 59. 
40 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 69. 
41 A Constituição Mexicana é um dos documentos precursores das transformações 
sociais que tiveram inicio no começo deste Século. In VAZ, Isabel. Direito econômico 
das propriedades. 1ª  ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 97. 
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O Estado Liberal que defendia a intervenção mínima cede 

lugar à presença do Estado que assume o papel e a responsabilidade de oferecer 

ao indivíduo um mínimo de condições para viver com dignidade42. 

A questão social foi responsável pela revisão dos conceitos 

de abstencionismo estatal que até então predominavam, fazendo com que o 

Estado passasse a assumir obrigações, consubstanciadas nos direitos sociais.     

Cesar Luiz Pasold pondera que o grande avanço do Estado 

Moderno foi o de estabelecer um ordenamento constitucional, no qual os Direitos 

Individuais estavam devidamente especificados e consagrados como “anteparos” 

aos abusos do Estado anterior, no qual reinava o absolutismo e predominava a 

vontade e os apetites do soberano, personificado no Rei ou no Imperador, em 

detrimento dos legítimos anseios e necessidades do Povo43. 

Eros Roberto Grau defende: 

Do Estado Liberal – caracterizado primordialmente pela sua 
destinação exclusiva à preservação da ordem, segurança e paz – 
passamos ao que se convencionou chamar, em largos traços, 
Estado Social – quando se concebe como instrumento de justiça 
social e desenvolvimento44. 

Com esse novo modelo, passa a ser exigido mais do Estado, 

sendo que essa intervenção representou uma nova perspectiva nas relações 

sociais e justiça social45. 

Paulo Márcio Cruz registrou em sua obra que o teórico 

alemão Hermann Heller46 foi o principal defensor da superação do Estado de 

                                                 
42 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 38. 
43 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. Florianópolis: 
OAB-SC, 2003, p. 57. 
44 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.18. 
45 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 217. 
46 Conforme registro realizado por Paulo Márcio Cruz: “Hermann Heller, filósofo alemão, 
nascido em Teschem, Alemanha e morto em Madrid, Espanha, em 1933, foi o autor que 
estabeleceu as bases teóricas para a constitucionalização da intervenção do Estado, 
tendo desempenhado papel fundamental na elaboração da Constituição de Weimar. Sua 
principal obra, Teoria do Estado, traça as linhas doutrinárias que sustentam a 
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Direito Liberal Formal pelo Estado Social de Direito ou Estado de Bem-Estar, cuja 

principal característica seria a intervenção do Estado nos domínios econômico, 

social e cultural47. 

O Estado do Bem Estar, interventivo, passou a representar o 

Estado de Direito, já que o conceito de liberdade deixou de ser vinculado à 

Propriedade e à individualidade a qualquer custo, e passou a estar intimamente 

ligado à condição social do indivíduo. Não seriam livres os homens que não 

tivessem as mínimas possibilidades sociais48. 

Desta forma, ao abandonar o absenteísmo liberal, o Estado 

passa a intervir, com o objetivo de oferecer ao indivíduo um mínimo de condições 

para viver com dignidade, dando origem à disciplina jurídica da atividade 

econômica.  

Neste sentido, Eros Roberto Grau destaca que a disciplina 

jurídica da atividade econômica, tal como a consideramos ao penetrar o âmbito 

dos estudos de Direito Econômico49, encontra suas origens na ação que o Estado, 

após o momento liberal, passa a desenvolver sobre o processo econômico50. 

O mesmo autor acrescenta que o Estado do Bem Estar 

caracteriza-se pelo exercício, de parte do setor público, de uma ação sistemática 

sobre a economia: nele, há uma estreita correlação entre os planos: político, 

econômico, justiça social e o desenvolvimento, que passam a ser perseguidos 

como ideais sociais. É nesse ponto, precisamente, que surge a disciplina jurídica 

da atividade econômica51. 

                                                                                                                                                    

participação do Estado nos domínios econômico, social e cultural, contrapondo-se ao 
absenteísmo liberal”. 
47 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 218. 
48 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 219. 
49 Direito Econômico é o conjunto das normas do sistema do Direito Positivo ou a própria 
ciência que se ocupa do seu estudo, que têm por objeto a juridicização da política 
econômica do Estado. In SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional 
econômico. São Paulo: LTr, 2001, p. 26. 
50 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.15. 
51 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.19. 
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Desse modo, a intervenção do Estado na atividade 

econômica será uma constante no Estado do Bem Estar, com o objetivo de atingir 

um ideal social legitimamente aceito. 

Ivo Dantas defende que: 

A Política Econômica Liberal em seus reflexos sobre a 
Constituição, já no século XVIII começa a sofrer uma 
metamorfose, com a aceitação de novos componentes para os 
textos constitucionais; o Estado não é mais totalmente alheio ao 
“social”, que, aos poucos, passa a regular esta matéria a nível 
constitucional, muito embora sua consagração definitiva só viesse 
a ocorrer com os textos de 1917 no México, de 1919 em Weimar e 
de 1921 na Polônia e Iugoslávia52. 

Rogério Gesta Leal afirma: 

A modernidade, porém, adversa à força como elemento de 
convencimento político, faz emergir a positivação dos direitos 
individuais tão festejados pelos movimentos revolucionários do 
final do século XVIII, que vem ao encontro dos interesses políticos 
da classe burguesa, pois pretende se instaurar nos poderes 
instituídos do governo para garantir os privilégios e a proposta de 
desenvolvimento social que possui53. 

O Estado Liberal que garantiu a liberdade e a intervenção 

mínima do Estado alimentou a desigualdade entre a população. Com o tempo 

verificou-se que o Estado deveria atuar onde a desigualdade social estava mais 

caracterizada; seria a forma de viabilizar igualdade de oportunidade para quem 

vivenciava situações muito distintas. 

Desta forma, o Estado passou a intervir em questões que o 

“mercado” defendia a maior liberdade, descaracterizando o Estado Liberal.  

Paulo Napoleão Nogueira da Silva expõe: 

O Estado Liberal foi obrigado a se descaracterizar parcialmente. 
Introduziram-se as normas cogentes de ordem pública, cujos 
efeitos eram irrenunciáveis pelos interessados. 

As normas cogentes começaram a ser editadas em relação ao 
campo mais crítico de exploração do mais fraco, o do Direito 
Laboral, ou Trabalhista. Surgiram, regulamentando a duração da 

                                                 
52DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 36. 
53 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 36. 
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jornada de trabalho, depois estabelecendo o descanso semanal 
remunerado, mais tarde um salário mínimo, o direito às férias, e 
assim sucessivamente.  

Destaca-se que a concepção política e jurídica do Princípio 

da Propriedade tida como direito absoluto vai vigorar, principalmente, nos países 

de colonização real, até o inicio do século XX, com o advento das constituições 

sociais54. 

No Estado do Bem Estar o Estado passa a intervir na ordem 

social e econômica. Eros Roberto Grau relata: 

Abandonando a postura de passividade diante do desenrolar do 
processo econômico, que a ideologia do liberalismo econômico 
prescrevia, passa o Estado, modernamente, a atuar de modo 
marcante no campo econômico. Aos ideais sociais de ordem, 
segurança e paz agregam-se aos de justiça social e 
desenvolvimento. A mão invisível smithiana é então substituída 
pela mão visível do Estado, conformadora do evolver do processo 
econômico. Justificada, jurídica e ideologicamente, no mundo 
capitalista, a ação do Estado no e sobre o processo econômico, o 
Direito desempenha um papel de extrema importância enquanto 
mecanismo de integração em todos os setores do econômico: 
deixa de ser um mero instrumento de harmonização de interesses 
e passa a cumprir a função de ferramenta para a obtenção de 
determinados fins; no campo especifico da ordem econômica, 
para a realização de justiça social e desenvolvimento55. 

Do Estado Liberal para o Estado do Bem Estar e atualmente 

questiona-se a existência de um novo Estado, influenciado pelo neoliberalismo56 – 

que alguns conceituaram como Estado Pós-Moderno, raciocínio que produz 

longos debates na academia. 

 

1.3 Globalização 

Sem aprofundar o tema sobre a existência ou não de uma 

nova forma de atuação ou organização do Estado, o fato é que a globalização e 

                                                 
54 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 51. 
55 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.58. 
56 Trata-se de ótica surgida na década de 1980, privilegiando os valores e regras de 
mercado como regulador das relações econômicas, com menor consideração às 
conseqüências sociais de sua aplicação. NOGUEIRA DA SILVA, Paulo Napoleão. Curso 
de direito constitucional. p. 64. 



 27

consequentemente, a política neoliberal produziu questionamentos sobre o papel 

do Estado, mais especificadamente, qual seria o tamanho do Estado, ou seja, até 

que ponto o Estado deveria intervir na atividade econômica. 

A relação entre Estado e atividade econômica é muito 

próxima. Verificou-se que a origem do Estado serviu os interesses de uma classe, 

a burguesia, que buscava maiores garantias para o desenvolvimento da atividade 

econômica. O Estado foi criado para atender interesses capitalistas, logo, 

qualquer mudança na estrutura econômica causa impactos na Ordem 

Constitucional. 

 O neoliberalismo provocou uma séria discussão sobre os 

limites do Estado na intervenção econômica, papel que está sendo questionado. 

Neste sentido, Manoel Jorge e Silva Neto afirma: 

No período histórico subsequente ao predomínio das idéias 
liberais, quando, constatadas as graves desigualdades 
provocadas a partir da consolidação do Estado absenteísta, 
voltou-se a humanidade para a consecução de um mínimo em 
termos de garantias materiais de existência dos indivíduos, houve 
inegável fortalecimento da intervenção do Estado no domínio 
econômico. Se o Estado de Bem–estar (Welfare State) 
pressupõe o prestígio dos direitos sociais, elevados que são ao 
status de instrumento reparador dos desníveis socioeconômicos, 
parece claro que o Estado necessita intervir mais fortemente na 
economia. Hoje, diferentemente, muito se tem discutido a 
respeito do verdadeiro papel do Estado em termos de 
intervenção do jaez, quando até mesmo se chega a sustentar 
estarem completamente superadas as idéias que impõem 
presença ativa do ente estatal no segmento econômico57. 

O limite que o Estado deve intervir na atividade econômica é 

matéria controvertida, registre-se que na introdução de sua obra, Paulo Márcio 

Cruz58 afirma que “não há, atualmente, neste ambiente jurídico cada vez menos 

endógeno, como desprezar as possibilidades de fenômenos como a globalização 

passarem a estar refletidos no constitucionalismo e nas constituições, mesmo que 

com intensidades e pautas variáveis”. 

                                                 

57
 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. São Paulo: LTr, 

2001, p. 135. 

58 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 14. 
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A globalização materializou a política neoliberal, sendo 

possível constatar as seguintes conseqüências: 

a) um intenso processo de “terceirização” de várias das 

atividades típicas do Estado, promovidas a partir de premissas neoliberais59; 

b) redução do tamanho ao Estado, com a consequente 

pregação de um absentismo do Poder Público na área econômica e a retirada de 

direitos trabalhistas e previdenciários conseguidos ao longo dos anos pela classe 

trabalhadora60; 

c) relativização do conceito clássico de soberania, pois já 

não são os governos do Estado que manejam sozinhos os rumos da economia. 

Os “mercados” podem, atualmente, inviabilizar muitos Estados, principalmente os 

ditos emergentes ou em desenvolvimento61. 

A política neoliberal é objeto de várias críticas por parte da 

doutrina, não esgotando o tema, transcrevem-se alguns entendimentos neste 

sentido. 

Ivo Dantas pondera que em vários Estados europeus onde 

as idéias neoliberais tinham sido muito bem recepcionadas, hoje são vistas como 

fracassadas, tanto que os socialistas na França e os trabalhistas na Inglaterra 

impuseram-lhe séria derrota eleitoral, rejeitando-se, pouco a pouco, os princípios 

salvadores em que se apoiava (desregulamentação da economia e a flexibilização 

                                                 
59 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 22. Neste sentido, 
acrescenta-se que os “Planos de Estabilização Econômica” do governo Collor e o 
“Projeto de Reconstrução Nacional” pretendem justamente privatizar empresas estatais. 
É um regime constitucional das Propriedades que está no cerne da maioria das Medidas 
Provisórias adotadas, exigindo novas reflexões sobre o papel do Estado, enquanto sujeito 
do Direito das Propriedades e ator, cujo desempenho se pretende reduzir, no campo das 
atividades econômicas. In VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 13. 
60 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 14. 
61 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 52. 
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das normas trabalhistas), o mesmo ocorrendo na Alemanha, que sinalizou no 

sentido do rompimento de sua adesão ao neoliberalismo62. 

Manoel Jorge e Silva Neto manifesta seu descontentamento, 

tendo em vista que a ausência do Estado no domínio econômico ocorrerá 

justamente no momento em que os Estados “não ricos” precisam da intervenção 

do Estado para promover o desenvolvimento social: 

Em prol da ausência total do Estado do domínio econômico, 
sustém-se que a economia globalizada não comporta a existência 
de sistemas jurídicos assecuratórios da intervenção no trato das 
relações entre os atores sociais; estaríamos, portanto, 
singelamente, retornando à idéia da invisible hand de Adam 
Smith. É o novo liberalismo. Ou neoliberalismo. Tanto faz o nome 
que se queira atribuir à moda não-intervencionista, à febre 
“modernizadora”. Importa, sim, deixar evidente que é, no mínimo, 
um paradoxo lógico advogar a tese da ausência do Estado do 
domínio econômico exatamente em momento histórico onde o 
capital especulativo vai produzindo seriíssimos abalos nas 
economias dos “emergentes” dentre os quais se inclui o Brasil, 
promovendo o recrudescimento do nível de desemprego e o 
alargamento do abismo social entre os pobres e ricos 63. 

Observa-se que a redução do tamanho do Estado, não 

implica no retorno as atividades e limites de atuação quando do pensamento 

liberal.  

O Estado passa a desenvolver novas formas de atuação, 

utilizando o direito positivo como instrumento de implementação de políticas 

públicas64. 

                                                 
62 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 108. 
63 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 139. 
64 Para Eros Roberto Grau políticas públicas designa todas as atuações do Estado, 
cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na vida social. O mesmo autor 
explica que o Estado deixa, desde então, de “intervir” na ordem social exclusivamente 
como produtor do direito e provedor de segurança, passando a desenvolver novas formas 
de atuação, para que faz uso do direito positivo como instrumento de sua implementação 
de políticas públicas – atua não apenas como terceiro-árbitro, mas também como 
terceiro-ordenador. Desta forma, o Estado contemporâneo rompe a rigidez da separação 
entre Estado e sociedade, qual cristalizada no momento inicial, liberal, do Estado. 
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado et al. Desenvolvimento econômico e 
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O Estado Liberal pregou uma intervenção mínima do Estado, 

ao passo que o Estado do Bem Estar, com o objetivo de diminuir as 

desigualdades sociais, consagrou a intervenção do Estado no domínio social e 

econômico. Já o neoliberalismo defende a redução do tamanho do Estado. 

Nesse sentido, a evolução do Estado implicou na 

reformulação do Princípio da Propriedade na medida em que deixou de ser 

exclusivamente um direito absoluto, para desempenhar uma função em beneficio 

de toda a coletividade, inclusive quando praticada a política neoliberal.  

 

1.4  A Constituição como fruto de uma ideologia65 

A Constituição é fruto do trabalho do Poder Constituinte 

Originário. Segundo definição da doutrina clássica, “poder” constituinte originário 

corresponde à possibilidade (poder) de elaborar e colocar em vigência uma 

Constituição em sua globalidade. Esta, por sua vez, entende-se como o 

documento básico e supremo de um povo que, dando-lhe a necessária unidade, 

organiza o Estado, dividindo poderes (constituídos) e atribuindo competências, 

que assegura a necessária proteção aos direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos e traça outras regras que terão caráter cogente para o legislador 

ordinário (definindo com isso, ainda que em linhas gerais, qual o sentido que 

validamente se poderá esperar do restante do ordenamento jurídico), para o 

                                                                                                                                                    

intervenção do estado na ordem constitucional – estudos jurídicos em homenagem 
ao professor Washington Peluso Albino de Souza. 59. 
65 Não se trata do sentido filosófico ou político amplo, de ideologia, nem mesmo de cada 
ideologia política geralmente referida, tal como a capitalista, a socialista, a comunista etc. 
Independentemente dessa configuração, referimo-nos aos princípios que sejam 
fundamentais na ordem jurídica considerada, mesmo que isoladamente se identifiquem 
com alguma daquelas ideologias políticas acima referidas. A ideologia a que nos 
referimos é a aquela definida, em Direito Positivo, no Estado de Direito, pela Constituição 
vigente, em cada época e em cada país. In SOUZA, Washington Peluso Albino de. 
Primeiras linhas de direito econômico. São Paulo: LTr, 1999, p. 32/33. 
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governante (oferecendo os contornos aceitáveis de sua atuação) e para a maior 

parte das funções públicas da República66. 

O Poder Constituinte caracteriza-se por ser inicial, ilimitado e 

autônomo. É inicial, pois sua obra – A Constituição – é a base da ordem jurídica. 

É ilimitado e autônomo, pois não está de modo algum limitado pelo direito 

anterior, não tendo que respeitar os limites postos pelo direito positivo 

antecessor67. 

Compete ao Poder Constituinte Originário elaborar o 

documento básico e supremo de um Estado, organizando os poderes e 

conferindo a necessária proteção aos direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos. 

A titularidade do Poder Constituinte Originário pertence ao 

povo, mas em via de regra, são os representantes do povo que exercem este 

poder. 

Para Ricardo Cunha Chimenti: 

A legitimidade de uma Constituição vem da correspondência entre 
o seu conteúdo e as aspirações da sociedade por ela organizada. 
Nasce do Poder Constituinte Originário, cujo titular é o povo, ainda 
que fora das democracias este lhe seja temporariamente 
subtraído68. 

Celso Ribeiro Bastos escreve sobre o princípio da legalidade 

e sobre o princípio da hierarquia das normas, tendo em vista que os atos jurídicos 

infraconstitucionais deverão estar formal e materialmente, de acordo com os 

preceitos constitucionais elaborados pelo Poder Constituinte Originário. 

Dos atos jurídicos infraconstitucionais cobra-se a legalidade. 
Devem eles estar de acordo com o preceituado formalmente e, se 
for o caso, materialmente em nível hierárquico superior. 

                                                 
66 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 2ª ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 27/28. 
67 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 54.  
68 CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA, Márcio Elias; SANTOS, Marisa. 
Curso de direito constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 13. 
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Das Constituições, por seu turno, é cobrada legitimidade, que vem 
a ser a maior ou menor correspondência entre os valores e as 
aspirações de um povo e o constante em seu texto. 

Constata-se assim que a Constituição não se contenta com a 
legalidade formal, requerendo uma dimensão mais profunda, a 
única que a torna intrinsecamente válida. Assim sendo, uma 
Constituição não representa uma simples positivação do poder. É 
também uma positivação de valores jurídicos69. 

A Constituição materializa as formas de atuação do Estado, 

estabelecendo o quanto o Estado atuará na atividade econômica, respeitando o 

que está assentado em um determinado momento histórico.  

Ivo Dantas expõe que a Constituição, vista como documento 

político-jurídico, não é algo isolado da realidade sócio-econômica, produto, 

simplesmente, da vontade dos homens que compõem uma Assembléia 

Constituinte, mas, pelo contrário, um documento que tem em si um conteúdo 

ideológico, sobre o qual influencia, decisivamente, o fenômeno econômico70. 

Para Paulo Márcio Cruz deverá existir a correspondência 

lógica entre ordenamento jurídico estatal e a vontade política de uma 

comunidade. 

Como todo ordenamento, o ordenamento jurídico estatal aparece 
como um conjunto ou sistema que forma uma unidade, no sentido 
de que suas normas respondem a pautas – ou linhas – comuns, 
que justificam sua consideração como um todo. Essas linhas 
comuns derivam da mesma natureza do Estado como 
comunidade política organizada. O ordenamento jurídico estatal é 
a expressão de cada comunidade – ou nação – política estatal. 
Com isto pode-se afirmar que, forçosamente, este ordenamento 
reflete a vontade política de uma comunidade quanto a seus 
valores e objetivos essenciais, ou seja, as decisões básicas que 
configuram este Estado e que conferem unidade e coerência à 
sua organização. Estas decisões versarão sobre os valores nos 
quais se funda (como o capitalismo, o jusnaturalismo, o socialismo 
etc.) e sobre a distribuição do poder social e político. O 
ordenamento jurídico é, necessariamente, um reflexo da realidade 
material obtida através das decisões políticas, da Constituição 
material ou da articulação institucional. É esta realidade que torna 

                                                 
69 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. p. 28. 
70 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 13. 
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possíveis a unidade e coerência das normas deste mesmo 
ordenamento71. 

Se a Constituição é o documento supremo de um Estado, 

fruto do Poder Constituinte Originário, que compete estabelecer as regras e 

princípios que serão obrigatoriamente observados por todos, resta concluir que a 

ordem desejável influencia e instiga o conteúdo da Constituição Econômica e que 

o momento histórico determinará a limite da intervenção do Estado junto à 

atividade econômica, razão pela qual, durante o desenvolvimento deste trabalho, 

serão analisadas as Constituições brasileiras e a forma que o Poder Constituinte 

Originário disciplinou a intervenção do Estado na atividade econômica, mais 

precisamente, como o Princípio da Propriedade foi disciplinado. 

 

1.5 A intervenção do Estado na atividade econômica 

Entende-se como intervenção a atividade desenvolvida pelo 

Estado no domínio econômico, tendo em vista que toda e qualquer atividade 

econômica, sujeita-se ao poder regulamentar do Estado72. 

Para Ivo Dantas o ponto essencial nos estudos referente à 

Ordem Econômica é, sem dúvida, aquele referente aos Limites Constitucionais da 

Execução Direta da Atividade Econômica do Estado, o que significa dizer-se que, 

ao tratarmos da matéria, nos encontramos diante do tamanho do Estado73. 

O pensamento liberal pregava que o econômico não deveria 

ser a preocupação do Estado, mas com o tempo, o Estado passou a ocupar-se 

com o funcionamento do sistema econômico, dedicando-lhe espaço no próprio 

texto constitucional, através da denominada Constituição Econômica74, ou seja, o 

Estado assumiu o papel e a responsabilidade de oferecer ao indivíduo um mínimo 

de condições para viver com dignidade.  
                                                 
71 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 53/54. 
72 STF, ADI 3.112, voto do Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2-5-07, DJ de 26-
10-07. 
73 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 90. 
74DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 58. 
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No Estado do Bem Estar foi produzida uma adaptação do 

sistema econômico, de maneira que, mesmo mantendo-se a maioria da atividade 

no âmbito da iniciativa privada, o Estado passou a exercer um importante papel 

como orientador e diretor da economia75. 

Registre-se que sempre existiu uma estreita relação entre a 

intervenção estatal via previsão constitucional e o sistema econômico de cada 

momento, mesmo que tal relação não estivesse explicitamente no texto da 

Constituição. Só no começo do século XX as constituições começaram a prever a 

intervenção com alguma intensidade, em aspectos relevantes da vida 

econômica76. 

A partir do clima de guerra, o Estado passa a intervir 

coativamente sobre o processo econômico, de modo intenso e reiterado. O 

fenômeno intervencionista se manifesta nos Estados capitalistas, envolvidos ou 

não no conflito, inclusive no Brasil, patenteado nos Decretos de 1918, que criam o 

Comissariado de Alimentação Pública, estabelecem a fixação dos preços, no 

varejo, de gêneros de primeira necessidade e autorizam a desapropriação e 

requisição de bens e mercadorias pelo Poder Publico77. 

No desenvolvimento deste trabalho será observado que a 

fase inaugurada no Brasil com a Constituição de 1934 é considerada por muitos 

como a era da institucionalização do intervencionismo estatal, principalmente por 

causa das limitações ao exercício do Princípio da Propriedade (Art. 113, 

parágrafos nº. 17, 18, 19), à liberdade econômica (Art. 115, 117, Parágrafo único) 

e do “amparo à produção”, já com vistas à “proteção social do trabalhador” e aos 

interesses econômicos do país (Art.121)78. 

                                                 
75CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 235. 
76 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 220. 
77 Decreto n. 13.069, de 12 de junho de 1918, Decreto n. 13.167, de 29 de agosto de 
1918 e Decreto n. 13.533, de 03 de setembro de 1918.  
78 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 166. 
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Com a previsão constitucional, o Estado ao disciplinar 

juridicamente a atividade econômica, passa a lançar técnicas de direção sobre os 

mercados79 - o que foi denominado como “Planejamento Econômico”. 

José Luiz Quadros de Magalhães esclarece que a 

intervenção do Estado na atividade econômica poderá ocorrer em duas situações:  

a) através da elaboração de normas para o disciplinamento 

da economia, realizando-se, assim, o planejamento desta;  

b) através da prática concreta de atos econômicos pelo 

Estado, seja de forma direita, seja indiretamente, por meio de empresas criadas 

para tanto, como empresas públicas ou sociedade de economia mista80. 

Pondera-se que o Estado não poderá deixar que “as leis de 

mercado” sejam aplicadas em detrimento de toda uma coletividade que necessita 

da intervenção para minimizar as consequências da política neoliberal, daí porque 

a necessidade do Estado propor e aplicar o Planejamento Econômico. 

A CRFB/88 dispõe que o Planejamento Econômico deverá 

observar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

disciplinados no Art.3º, quais sejam: construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação81. 

Para Manoel Jorge e Silva Neto: 

A importância do Direito Econômico se elevou a partir do 
momento em que o Estado passou a se ocupar do cumprimento 
de obrigações comissivas referentes à saúde, à assistência e 
previdência social, à educação, ao amparo à família e aos idosos, 

                                                 
79 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p. 20. 
80 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direitos humanos na ordem jurídica interna. 
1ª. ed. Belo Horizonte: Interlivros de Minas Gerais, 1992. v. 1. 300. p. 214/215.  
81 No desenvolvimento deste trabalho, será demonstrado que a CRFB/88 proclamou o 
capitalismo, enquanto modelo econômico, mas tal opção não repugna adotar medidas 
tendentes à concretização dos direitos sociais. 
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todas, em suma, garantias incorporadas à Ordem Social na 
Constituição de 1988. 

Se essa é a essência do Estado brasileiro concebido em 1988, ou 
seja, uma sociedade política que preserva a livre iniciativa, mas é 
ciosa quanto à proteção das garantias sociais, o Direito 
Econômico não pode ficar alheio à realidade, máxime quando os 
desígnios da política econômica devem ser centrados igualmente 
na consecução dos direitos sociais82. 

Assim, não é mais suficiente o Estado permanecer como o 

garantidor das regras de mercado e como mediador da ordem e segurança entre 

as relações de produto e a vontade da classe trabalhadora. É exigida dele agora 

uma postura de maior significação junto à sociedade e, também, junto ao 

mercado, com o objetivo de atender a justiça social. 

Compete ao Estado observar as relações econômicas, 

devendo intervir no mercado e mexer em suas regras de funcionamento 

estabelecidas pelas elites dominantes83, se necessário para atingir a justiça 

social. 

Marcos Juruena Villela Souto informa que de acordo com a 

CRFB/88, os limites da intervenção do Estado nas atividades econômicas 

deverão considerar os princípios estabelecidos no Art.170, enquanto que o 

Art.173, textualmente determina que: 

Artigo 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 
lei84. 

Outra forma de intervenção do Estado nas atividades 

econômicas é o Plano Diretor. Para Rogério Gesta Leal: 

Uma das formas de exercício das políticas públicas é o Plano 
Diretor das cidades, o qual, enquanto idéia política e mesmo 
constitucional, surge como instrumento que deve promover o 

                                                 
82SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 129. 
83 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
104/105. 
84 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Aspectos jurídicos do planejamento econômico. 
São Paulo: Lumen Juris, 2000, p.26. 
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adequado planejamento e controle do uso, parcelamento e 
ocupação do solo urbano85.  

O Município brasileiro hoje, portanto, independentemente do 
número de habitantes que possua, para atender aos preceitos 
constitucionais da política urbana, já delineados pelo princípio de 
que a Propriedade e a cidade têm uma Função Social, deve, 
através da Lei Orgânica, dispor sobre os mecanismos de 
participação popular e os prazos para elaboração e aprovação do 
Plano Diretor da cidade86. 

O Plano Diretor é uma possibilidade criada pelo próprio 

Estado para ampliar as condições e possibilidades de eficácia dos direitos 

fundamentais consagrados no texto constitucional brasileiro, demonstrando que a 

Administração Pública em especial tem uma função não só ordenadora e 

reguladora, mas fundamentalmente interventora, a fim de que se observem os fins 

e prioridades definidos política e juridicamente. 

Atualmente o Estado tem sido caracterizado como um 

implementador de políticas públicas, estas entendidas como modalidades de 

intervenção do Estado na ordem econômica, social e política nacional87. 

Verifica-se que a intervenção do Estado na atividade 

econômica não acontecerá de forma absoluta, nos termos da CRFB/88, neste 

sentido tem decido o STF: 

É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define 
opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre 
iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva 
de que o Estado só intervirá na economia em situações 
excepcionais. Mais do que simples instrumento de governo, a 
nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem 
realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de 
ação global normativo para o Estado e para a sociedade, 
informado pelos preceitos veiculados pelos seus Arts.1º, 3º e 170. 
A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela 
empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao 
contemplá-la, cogita também da ‘iniciativa do Estado’; não a 
privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. Se 
de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro 
determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes 
a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao 
desporto [Arts. 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217, § 3º, da 
Constituição]. Na composição entre esses princípios e regras há 

                                                 
85 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 133. 
86 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 135. 
87 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 108. 
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de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público 
primário. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, são 
meios de complementar à formação dos estudantes. (ADI 1.950, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 3-11-05, DJ de 2-6-06). No 
mesmo sentido: ADI 3.512, julgamento em 15-2-06, DJ de 23-6-
06. 

E ainda:  

Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da 
livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da 
defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, 
em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, 
por via legislativa, regular a política de preços de bens e de 
serviços, abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento 
arbitrário dos lucros. (ADI 319, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento 
em 3-3-93, DJ de 30-4-93) 

Por fim, a intervenção do Estado na economia será 

materializada com respeito aos princípios da Ordem Econômica 

constitucionalmente tutelados. 

A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e 
regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos 
princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CRFB, Art.170. O 
princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem 
econômica: CRFB, Art.1º, IV; Art.170. Fixação de preços em 
valores abaixo da realidade e em desconformidade com a 
legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da 
atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre 
iniciativa. Contrato celebrado com instituição privada para o 
estabelecimento de levantamentos que serviriam de 
embasamento para a fixação dos preços, nos termos da lei. 
Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores 
inferiores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente 
econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indenizar por 
parte do poder público. CRFB, Art. 37, § 6º. Prejuízos apurados na 
instância ordinária, inclusive mediante perícia técnica. (RE 
422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 5-12-05, DJ 
de 24-3-06). 

Por outro lado, registre-se que parte da doutrina defende 

que a intervenção do Estado na atividade econômica deverá ser reduzida, sendo 

justificada, exclusivamente, para reprimir o abuso do poder econômico88. 

                                                 
88 Abuso do poder econômico é a conduta no mercado que prejudica o nível eficiente de 
competição; são as práticas restritivas, decorrentes de acordos entre empresas 
(colusões) que impedem, falseiam ou limitam a concorrência, e as práticas monopolistas, 
consistentes na exploração abusiva de uma posição dominante sobre o mercado ou parte 



 39

A intervenção do Estado na racionalização dos circuitos de 
distribuição, na formação e no controle dos preços, deve ater-se à 
repressão ao abuso do poder econômico, vale dizer, ao controle e 
punição das práticas comerciais restritivas e seus reflexos sobre 
os preços dos bens e serviços 89. 

José Alfredo de Oliveira Baracho escreve sobre o princípio 

da subsidiariedade. Com fundamento neste princípio, a autoridade só deveria 

fazer o que é preciso para bem comum, quando os particulares não podem, não 

sabem ou não querem fazer por si mesmos. A necessidade da intervenção da 

autoridade se estabelece, pois, eventualmente, e cessa rapidamente assim que 

os particulares voltem a manifestar capacidade para resolver o problema sem 

ajuda alheia90. 

Destarte, finaliza-se o Capítulo inferindo-se que a 

substituição do Estado Absoluto pelo Liberal ocorreu por fatores determinantes: 

os privilégios concedidos a uma pequena parcela da população; a doutrina 

econômica de Adam Smith e por fim, as idéias dos pensadores políticos do século 

XVIII, calcadas na razão pura em contraposição à doutrina espiritual da igreja 

fizeram surgir o Estado Liberal. 

O Estado Liberal defendeu os interesses dos burgueses, 

restando caracterizada a intervenção mínima do Estado, razão pela qual o 

Princípio da Propriedade era visto como um direito absoluto. 

O modelo inicial de Estado evoluiu para o Estado do Bem 

Estar. Neste modelo ideológico o Estado assume a função de reduzir os impactos 

provocados pela ideologia anterior, com a missão de trazer efetividade aos ideais 

de justiça social reivindicados pela sociedade. O Princípio da Propriedade 

continua a ser garantido, mas desde que atendida à Função Social. 

                                                                                                                                                    

substancial dele. FARIA, Werter R. Constituição econômica liberdade de iniciativa e 
concorrência. Porto Alegre: Fabris, 1990, p. 58. 
89 FARIA, Werter R. Constituição econômica liberdade de iniciativa e concorrência. 
p. 120. 
90 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado et al. Desenvolvimento econômico e 
intervenção do estado na ordem constitucional – estudos jurídicos em homenagem ao 
professor Washington Peluso Albino de Souza. p. 129. 
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Para Álvaro Borges de Oliveira a propriedade não deve 

exercer a 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 sociedade91. O mesmo autor 

ressalta que a função social da propriedade só existe quando a propriedade for 

pública, enquanto propriedade privada há de se falar em Inserção Social. 

Com a globalização o papel do Estado volta a ser 

questionado – até que ponto o Estado poderá intervir na atividade econômica. 

Ressalta-se que a Constituição de cada país estabelecerá 

os parâmetros de intervenção do Estado na atividade econômica, conforme a 

ideologia adotada, razão pela qual, o objeto de estudo no Capítulo seguinte será o 

conteúdo das constituições brasileiras promulgadas e/ou outorgadas de 1824 até 

1988, pontuando sobre o Princípio da Propriedade e a Função Social. 

Ratifica-se que nos momentos em que o Estado atua no 

domínio econômico com o objetivo de concretizar os direitos sociais ou reduzir os 

impactos das “leis de mercado”, concretiza-se o fenômeno da intervenção, sendo 

que a política adotada pelo Poder Constituinte Originário servirá como parâmetro, 

uma vez que toda e qualquer atividade econômica, sujeita-se ao poder 

regulamentar do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Uma definição da propriedade. Pensar (UNIFOR), v. 
13, p. 10, 2008.  
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CAPÍTULO 2 

O PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE NAS  

CONSTITUIÇOES BRASILEIRAS 

 

A fonte essencial do Direito Constitucional é o texto da 

Constituição escrita, organizado sistematicamente, unificado, que tem uma força 

superior vinculante e cuja reforma depende de ritos especiais e com um grau de 

dificuldade, normalmente, muito elevado, se comparado com o processo 

legislativo infraconstitucional92. 

Dentre as várias formas de classificação, verifica-se que 

uma Constituição poderá ser sintética ou analítica. Observa-se a transformação 

das denominadas Constituições Sintéticas (típicas do séc. XIX) para Constituições 

Analíticas, assim consideradas essas últimas por serem compostas de um grande 

número de Títulos, Capítulos, Artigos, Incisos e Parágrafos, que não apresentam 

um texto enxuto, conciso, sintético.  

Neste Capítulo será analisado o Princípio da Propriedade e 

a Função Social nas Constituições brasileiras visto que desde a Constituição do 

Império do Brasil de 1824, que no Art.179, número 22, garantia a propriedade em 

toda a sua plenitude, até as limitações da Carta vigente, o Princípio da 

Propriedade vem-se mantendo93. 

Inicialmente, torna-se oportuno estabelecer que 

Propriedade, no sentido etimológico proprietas (latim) deriva de proprius – 

designando o que pertence a uma pessoa. 

No Direito Civil a Propriedade encontra-se no Livro de 

Direitos das Coisas o qual de forma lógica pode ser dividido em Posse e Direito 

Real, este por sua vez subdividido em Propriedade, Superfície, Servidão, 

                                                 
92 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 77/78. 
93 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 138. 
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Usufruto, Uso, Habitação, Promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e Anticrese. 

A Propriedade é o âmago dos Direitos Reais, é o Direito Real por excelência94.  

O Código Civil não disciplinou o conceito de Propriedade95, 

limitando-se apenas a estabelecer: 

Artigo 1228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 

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

que injustamente a possua ou detenha. 

A Propriedade é um instituto jurídico flexível e dinâmico, pois 

sofre alterações no curso da história em função das mudanças políticas, sociais e 

econômicas. A Propriedade apresenta característica preponderantemente 

nacionalista, na medida em que seus contornos são formados de acordo com os 

princípios e valores vigentes em um determinado Estado, de acordo com a sua 

caracterização política, econômica e social. 

O presente Capítulo demonstrará que desde a Constituição 

de 1824 (Art. 179, nº. 22), o Princípio da Propriedade foi disciplinado no 

ordenamento jurídico pátrio. Em algumas Constituições adotou-se o referido 

princípio de forma plena, em outras, foram atribuídos alguns condicionantes ao 

seu exercício. 

 

                                                 
94 OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Uma definição de propriedade.   
95 Sobre o conceito de propriedade, Álvaro Borges de Oliveira expõe que este será 
verificado sob três formas: analítica; descritiva e; sintética. Analiticamente 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. Vale ressaltar que devido ao Código Napoleônico algumas 
doutrinas atuais trouxeram equivocadamente o conceito de propriedade como sendo o 
“direito de usar, gozar e dispor das coisas”, carece assim esclarecimentos. Se estes 
doutrinadores tivessem o cuidado de observar que o nosso Código Civil é previdente, 
perceberiam que o Art.1.228 diz que o proprietário tem é faculdade de usar, gozar e 
dispor da coisa e não direito, além do que não se pode confundir propriedade com 
proprietário. O proprietário possui um direito subjetivo sobre a coisa e não um direito 
como querem algumas doutrinas. Desta forma 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 o detenha ou possua injustamente. 
Descritivamente leva-se em consideração ao conceituar propriedade algumas de suas 
características, tais como: pública, privada, plena, restrita, corpórea, incorpórea, 
perpetua, resolúvel, móvel, imóvel e exclusiva. Sinteticamente leva-se em consideração 
o poder de senhorio sobre a coisa. In OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Uma definição de 
propriedade.  



 43

2.1 A Constituição Política do Império do Brasil - 1824  

O Brasil foi declarado independente em 1822, consagrando-

se como nação livre e soberana, à luz do constitucionalismo clássico ou do 

constitucionalismo histórico, assim considerado o movimento de idéias construído 

em torno do célebre Art.16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, que dispunha que: “Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não 

for assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem 

Constituição”96. 

A Constituição Política do Império do Brasil, outorgada em 

1824, que dentre os poderes estava o Poder Moderador97, quanto ao Princípio da 

Propriedade, materializou o pensamento liberal, nos termos consagrados na 

origem do Estado Liberal. 

O Art.179 garantia a inviolabilidade dos Direitos Civis, e 

Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tinha por base a liberdade, a segurança 

individual, e a Propriedade, na forma seguinte: 

Artigo 179 A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Império, pela maneira seguinte. 

(...) 

XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua 
plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e 
emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente 
indenizado do valor dela; 

(...) 

XXVI. Os inventores terão a Propriedade das suas descobertas, 
ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio 
exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da 
perda. 

                                                 
96 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 161. 
97 O Poder Moderador era a chave de toda a organização política, “delegado 
privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro 
Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, 
equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos”, conforme disposto no Art.98 daquela 
Carta Política in MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. p. 161. 
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Constitucionalmente estava assegurado o uso pleno da 

Propriedade, sem impor qualquer tipo de condicionante ao seu exercício, sem 

fazer referência às regras de ordem social ou econômica, salvo de forma 

excepcional98. 

Geraldo Vidigal defende que a Constituição brasileira de 

1824 assegurou o Princípio da Propriedade em toda a sua plenitude; a liberdade 

do trabalho, indústria e comércio; a Propriedade das invenções, mas não revelou 

preocupações com a atividade econômica99. 

Desse modo, a Constituição Política do Império do Brasil, 

outorgada em 1824, legitimou o Princípio da Propriedade em sua plenitude, da 

forma defendida quando do surgimento do Estado Liberal. 

 

2.2 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil - 1891 

O Decreto n. 1, de 15 de novembro de 1889, instituiu a 

República e a Federação. O Texto Constitucional promulgado em 24 de fevereiro 

de 1891100 teve como traço característico o abandono da forma unitária, 

adotando-se, portanto, o Federalismo. Passaram os Estados a ter competências 

próprias, com governo próprio, assumindo, portanto, a feição federalista. O regime 

escolhido foi o representativo, com um Presidencialismo à moda norte-

americana101, rompendo com a idéia do Poder Moderador, o Brasil adotou a 

tripartição dos Poderes102. 

                                                 
98 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 60. 
99 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do direito econômico. São Paulo: RT, 
1977. p. 22. 
100 Como curiosidade, informa-se que a Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil de 1891 abandonou a religião oficial. Como conseqüência, retirou o controle dos 
cemitérios da Igreja, passando-o aos Municípios. Houve certo exagero no repúdio aos 
valores religiosos, proibindo-se o ensino religioso em escolas públicas e retirando-se os 
efeitos civis do casamento religioso. In ARAUJO, Luiz Alberto David et al. Curso de 
direito constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 80. 
101 Constata-se considerável influência do constitucionalismo norte americano na 
Constituição de 1891, não sendo aleatório o nome dado pelo Constituinte, qual seja: 
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Os direitos fundamentais foram regulamentados no Art. 72 e 

seguintes, mas sem alterar de forma significativa as regras instituídas na Carta 

Política antecedente, no tocante ao Princípio da Propriedade: 

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

(...) 

§ 17 - O Direito de Propriedade mantém-se em toda a sua 
plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, mediante indenização prévia; 

(...) 

§ 27 - A lei assegurará também a Propriedade das marcas de 
fábrica.  

 

Geraldo de Camargo Vidigal defende que a Emenda 

Constitucional n. 3, de setembro de 1926 assinalaria o declínio do liberalismo no 

Brasil103, afirmativa que será confirmada após a análise da Constituição de 1934. 

Até a Revolução de 1930, a preocupação do 

constitucionalismo brasileiro para com o econômico e o social, era mínima, sendo 

de anotar-se que a elevação dessas matérias em nível de normas constitucionais 

ocorreu a partir do texto de 1934, cujas raízes, embora pouco referidas, 

encontram-se na Reforma sofrida pela Constituição de 1891, no ano de 1926, 

através da qual se permitia ao Congresso Nacional legislar sobre Comércio 

exterior e interior, podendo autorizar as limitações exigidas pelo bem público104. 

A Emenda de 1926 atribuiu também competência ao 

Congresso para legislar sobre o trabalho. Naquela oportunidade a questão social 

                                                                                                                                                    

“Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil”. (grifo nosso). Gilmar Ferreira 
Mendes questiona a forma que algumas matérias foram regulamentadas, sem, contudo, 
atentar para a realidade brasileira. In MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio 
Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 255. 
102 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 79. 
103 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do direito econômico. p. 79. 
104 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 58/59. 
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passou a configurar um objetivo de Política Econômica, embora o contrato de 

trabalho tenha hoje seu estatuto próprio. Mas a inspiração e a origem do status 

conquistado podem ser atribuídas a uma opção política, ditada pela necessidade 

de harmonizar os interesses do capital e do trabalho105.  

Desta forma, a Constituição da Republica dos Estados 

Unidos do Brasil - 1891 regulamentou o Princípio da Propriedade, mas sem 

alterar de forma significativa as regras instituídas na Constituição Política do 

Império do Brasil de 1824, considerando as idéias liberais da época.    

 

2.3 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil - 1934 

Foi a Constituição de 1934 que primeiro consagrou, no Título 

IV, logo após os Direitos e Garantias Individuais, os princípios ”Da Ordem 

Econômica e Social”.    

A ideologia defendida no Estado do Bem Estar passa a 

constar nos textos constitucionais brasileiros de forma mais significativa com a 

Constituição de 1934, passando pela primeira vez a estar disciplinado o caráter 

social da Propriedade.  

A Constitucionalização dos direitos humanos e sociais em 

geral atende a um movimento histórico e político bem localizado no tempo e no 

espaço106. A sociedade passa a exigir de maneira mais acentuada a intervenção 

do Estado, principalmente, no domínio dos direitos sociais. 

Nos termos da Constituição de 1934: 

Artigo 113 A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

(...) 

17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser 
exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei 

                                                 
105 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 125. 
106 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
106. 
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determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa 
indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado 
o direito à indenização ulterior.  

18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos 
quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo 
prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.  

19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e 
comércio e a exclusividade do uso do nome comercial.  

20) Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é 
assegurado o direito exclusivo de produzi-Ias. Esse direito 
transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei 
determinar.  

 
Desse modo, o Princípio da Propriedade continuou a ser 

garantido, restando estabelecido que o mesmo não poderia ser exercido contra o 

interesse social e coletivo, portanto, o interesse individual deverá estar em 

consonância com o interesse social – da ideologia Liberal evolui-se para a 

ideologia do Bem Estar. 

Rogério Gesta Leal escreve: 

O próprio conceito de Propriedade como Função Social, 
introduzido pela Carta Política de 1934, em seu Art. 113, nº. 17 
surge como um grande marco formal do direito positivo brasileiro 
em matéria de Propriedade urbana e mesmo em sede de 
urbanismo, eis que a partir daí se tem um parâmetro legal de 
orientação sobre a natureza jurídica e política da Propriedade, 
sujeitando-a, inclusive, às limitações da lei impostas ao particular 
em benefício do tão decantado bem comum107. 

O mesmo Autor acrescenta que superado o conceito 

absolutista de Propriedade, tal como um direito inviolável e sagrado, para quem a 

Propriedade não é exclusivamente direito subjetivo do proprietário, a Constituição 

de 1934 introduz o conceito de Função Social da Propriedade, herdada da 

Constituição de Weimar de 1919. O detentor da riqueza deverá restringir o 

exercício do Princípio da Propriedade conforme o interesse social da coletividade, 

devendo adequar-se às relações de vizinhança impostas pelo direito civil e ao 

                                                 
107 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 89. 
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interesse social concretizado nas limitações urbanísticas à Propriedade 

Privada108. 

No mesmo sentido, Isabel Vaz defende que até a 

Constituição de 1934: 

Eram utilizadas técnicas destinadas a garantia e à segurança da 
propriedade para serem exercitadas pelos que já eram detentores 
da riqueza, principalmente de natureza imobiliária. Nenhuma 
preocupação com o bem-estar da maioria da população, com o 
desenvolvimento integrado da sociedade, nem com os direitos das 
classes trabalhadoras fazia parte das cogitações dos 
legisladores109.  

Para Paulo Bonavides: 

No entanto, é fora da Declaração de Direitos que a preocupação 
social e o revestimento novo desses direitos proclamados pela 
Constituição se exterioriza com toda a força e explicitude, 
apontando para os rumos inéditos que o constitucionalismo pátrio 
tomou. 

A introdução de dois títulos, desconhecidos à Constituição 
republicana de 1891, e relativos, um à ordem econômica e social, 
outro à família, educação e cultura, vem patentear a guinada 
constitucional no sentido de estabelecer juridicamente uma 
democracia social. 

Mas a declaração mesma, a despeito de assemelhar-se bastante 
à de 1891, logo no Art.113, reportando-se à inviolabilidade dos 
direitos à liberdade, à segurança individual e à Propriedade, faz 
ampliação que não deve passar despercebida: a que se refere “à 
subsistência”, ignorada no texto de 1981. E mais, quando 
disciplina o Direito de Propriedade, furta-se a garanti-lo “em toda 
plenitude”, como fora na Constituição de 1891. Inova também de 
maneira substancial ao dispor que esse direito não poderá ser 
exercido contra o interesse social ou coletivo110. 

O Princípio da Propriedade sofreu profundas alterações, 

especialmente com a mudança do paradigma jurídico-político ocorrida com o 

advento do Estado do Bem Estar. A concepção absolutista da Propriedade 

fundada nos ideais do liberalismo presente na Constituição do Império de 1824, 

na Constituição de 1891 e no Código Civil de 1916, enquanto direito sagrado e 

                                                 
108 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
89/90. 
109 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 146. 
110BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 4ª ed. 
Brasília: OAB Editora, 2002, p. 328. 
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inviolável, passa a ser substituída por um direito com um conteúdo novo 

subordinado às exigências sociais. 

Desta forma, a primeira Constituição a destinar um Capítulo 

próprio à Ordem Econômica foi a Constituição de 1934 e ainda, ao disciplinar o 

Princípio da Propriedade, inovou de maneira substancial ao dispor que esse 

direito não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo. 

Por fim, registre-se que a Constituição de 1934 passou a 

consagrar também que para o exercício de determinadas atividades, a 

Propriedade deveria ser de brasileiros natos, demonstrando a intervenção do 

Estado no domínio econômico. Neste sentido: 

Artigo 131 É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, 
políticas ou noticiosas a sociedades anônimas por ações ao 
portador e a estrangeiros. Estes e as pessoas jurídicas não 
podem ser acionistas das sociedades anônimas proprietárias de 
tais empresas. A responsabilidade principal e de orientação 
intelectual ou administrativa da imprensa política ou noticiosa só 
por brasileiros natos pode ser exercida. A lei orgânica de imprensa 
estabelecerá regras relativas ao trabalho dos redatores, operários 
e demais empregados, assegurando-lhes estabilidade, férias e 
aposentadoria111. 

Desta forma, a Constituição de 1934 foi pioneira ao dedicar 

um Capítulo próprio à Ordem Econômica e ainda ao disciplinar que o Princípio da 

Propriedade não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo. 

 

 

 

                                                 
111 Similar disposição será encontrada na Constituição de 1946, Art.160 que dispõe que: 
“é vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente 
noticiosas, assim como a de radiodifusão, a sociedades anônimas por ações ao portador 
e a estrangeiros. Nem esses, nem pessoas Jurídicas, excetuados os Partidos Políticos 
nacionais, poderão ser acionistas de sociedades anônimas proprietárias dessas 
empresas [...]”. Registre-se que a CRFB/88, no Art. 222 relativizou tal disposição, hoje 
pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a 
brasileiros natos ou naturalizados, há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a 
gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. 
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2.4 A Constituição dos Estados Unidos do Brasil - 1937 

Outorgada por Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, 

após ter sido dissolvida a Câmara dos Deputados e Senado Federal, bem como 

sido revogada a Constituição de 1934, a nova Lei Maior foi inspirada no modelo 

fascista e, consequentemente, apresentava traço fortemente autoritário. 

Fortaleceu o Poder Executivo, permitindo, entre outras providências, uma efetiva 

participação no processo legislativo. Reduziu o papel do Parlamento e as 

autonomias Estaduais. Formalmente havia três Poderes, mas o Legislativo e o 

Judiciário tiveram suas funções esvaziadas112. 

A Constituição de 1937 ficou conhecida como “Carta do 

Estado Novo” a qual, mesmo tendo ficado na situação a que denominou-se 

Constitucionalismo Aparente, pois nunca entrou, de fato, em vigor, pela não 

realização do plebiscito previsto no seu texto, trouxe consigo uma virtude no 

tocante ao tema em análise: consagrou a expressão “Ordem Econômica”, embora 

em seu conteúdo (Arts.137 a 139) tenha indicado normas referentes ao Direito do 

Trabalho e à Previdência Social113. 

Gilmar Ferreira Mendes ao escrever sobre a não realização 

do plebiscito informa que quantos se dedicaram ao estudo da Carta Política de 

1937, muitos dos quais observaram que a rigor ele nem sequer vigorou de direito, 

porque jamais realizado o plebiscito destinado a legitimá-la como Constituição114. 

Se na Constituição de 1934 constava o Princípio da 

Propriedade o qual não poderia ir contra o interesse social e coletivo, o mesmo 

não aconteceu com a Constituição de 1937 que no Art.122 disciplinou: 

Artigo 122 A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

                                                 
112ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 81. 
113DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 61. 
114 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 171. 
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14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O 
seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe 
regularem o exercício; 

 
A Constituição de 1937 imposta pela ditadura de Vargas 

silenciou quanto ao caráter social da Propriedade, o qual aparece novamente na 

Constituição de 1946, que condicionava seu uso ao Bem Estar Social. 

 

2.5 A Constituição dos Estados Unidos do Brasil – 1946 

Com a redemocratização de 1946, novo texto constitucional 

foi promulgado, voltando a identificar a “Ordem Econômica e Social”, isto em seu 

Título V115. 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 volta a 

condicionar o Princípio da Propriedade ao Bem Estar Social, nos seguintes 

termos: 

No Titulo IV, Capítulo II ao tratar dos Direitos e das 

Garantias Individuais prevê: 

Artigo 141 A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à 
Propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 16 É garantido o Direito de Propriedade, salvo o caso de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 
Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, 
as autoridades competentes poderão usar da Propriedade 
particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia, 
assegurado o direito a indenização ulterior.  

 
E no Título V que trata da Ordem Econômica e Social, 

dispõe que: 

                                                 
115DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 62. 
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Artigo 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.  

 

Observa-se que a Constituição de 1946 tratou do Princípio 

da Propriedade sob dois ângulos distintos:  

a) como direito individual, no Capítulo dos Direitos e 

Garantias Individuais; 

b) quanto ao seu uso, no Capítulo da Ordem Econômica e 

Social, atrelando esta Propriedade ao alcance de um objetivo denominado “Bem 

Estar Social”. 

O mesmo tratamento foi conferido pelo Constituinte quando 

da elaboração da CRFB/88.  

Desta forma a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 

1946, com a redemocratização, mais uma vez condicionou na ordem interna, o 

Princípio da Propriedade ao Bem Estar Social. 

 

2.6 A Constituição da República Federativa do Brasil - 1967 

O texto constitucional de 1967, em sua redação original, 

determinava no Título III, Art.157 os princípios da Ordem Econômica, respeitada a 

seguinte redação: 

Artigo 157 A Ordem Econômica tem por fim realizar a justiça 
social, com base nos seguintes princípios: 

I - liberdade de iniciativa; 

II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; 

III - função social da Propriedade; 

IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção; 

V - desenvolvimento econômico; 

VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo 
domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento 
arbitrário dos lucros.  
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O Princípio da Propriedade na condição de Direito e 

Garantia Individual foi previsto no Art.150, § 22 da seguinte forma: 

Artigo 150 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 termos seguintes: 

(...) 

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

 
Observa-se que a Constituição de 1967 garantiu o Princípio 

da Propriedade como um Direito Individual, sem manter a previsão que este 

Princípio deveria estar em sintonia com o Bem Estar Social, da forma 

estabelecida na Carta Política de 1946. A Função Social da Propriedade estava 

prevista enquanto Princípio da Ordem Econômica. 

 

2.7 Emenda Constitucional nº. 1 - 1969 

Teórica e tecnicamente, não se tratou de uma Emenda, mas 

de uma nova Constituição, razão pela qual se refere neste trabalho. 

A Emenda Constitucional nº. 1, de 1969 pouco alterou as 

normas constitucionais previstas na Constituição de 1967, quanto ao Princípio da 

Propriedade e a Função Social. 

O Capítulo que trata dos “Direitos e Garantias Individuais”, 

dispõe: 

Artigo 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 termos seguintes: 

(...) 

§ 22 que é assegurado o Direito de Propriedade, salvo o caso de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse 
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social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, 
facultando-se ao expropriado aceitar o pagamento em título de 
dívida pública, com cláusula de exata correção monetária. Em 
caso de perigo público iminente, as autoridades competentes 
poderão usar da Propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior. 

 
No Capítulo da Ordem Econômica e Social116, repetiu o teor 

da norma constitucional anterior, acrescentando dentre os Princípios da Ordem 

Econômica e social, o princípio da “expansão das oportunidades de emprego 

produtivo”.  

Uma forma de intervenção do Estado na atividade 

econômica, resultado do momento político que o Brasil vivenciava em 1969, resta 

demonstrado no Art. 153, § 34 que disciplina que uma lei “disporá sobre a 

aquisição da Propriedade rural por brasileiro e estrangeiro residente no país, 

assim com por pessoa natural ou jurídica, estabelecendo condições, restrições, 

limitações e demais exigências, para a defesa da integridade do território, a 

segurança do Estado e justa distribuição da Propriedade”. 

Quanto ao Princípio da Propriedade e a Função Social, 

ratifica-se que a Emenda Constitucional nº. 1, de 1969 pouco alterou as normas 

constitucionais previstas na Constituição de 1967. 

 

2.8 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

A CRFB/88 inicia, no seu Preâmbulo, destacando o caráter 

político do Estado instituído em termos de Estado Democrático, em face de uma 

sociedade caracterizada como fraterna, pluralista e sem preceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica de controvérsias. Como referencias valorativos da sociedade, são 

                                                 
116 Artigo 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento 
nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: I - liberdade de iniciativa; II 
- valorização do trabalho como condição da dignidade humana; III - função social da 
propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção; V - 
repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e VI - expansão das 
oportunidades de emprego produtivo. 
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destacados a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça, cabendo ao Estado assegurá-los, bem como garantir o 

exercício dos direitos sociais e individuais.  

Pode-se dizer que este Preâmbulo aponta um elenco de 

valores e sua possível organização, seus instrumentos de revelação, os fins 

propostos e as condicionalidades essenciais117. 

A CRFB/88 dispõe no Art.1º que 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: 

a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político. 

No Art. 3º estabelece os objetivos fundamentais, são eles: 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional118; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Ao tratar dos Direitos e Garantias Fundamentais disciplinou 

no Art. 5º, XXII e XXIII, respectivamente, que é garantido o Direito de Propriedade 

e que a Propriedade atenderá a sua Função Social. 

No Art. 170 e seguintes regulamentou a “Ordem Econômica 

e Financeira”, fazendo constar o Princípio do Direito de Propriedade Privada e a 

Função Social dentre os Princípios da Ordem Econômica. 
                                                 
117 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
99/100. 
118 Precisamos conhecer o significado da expressão “desenvolvimento nacional”. No 
contexto das normas constitucionais e do próprio Artigo em que a expressão foi prevista, 
tem o sentido do desenvolvimento econômico e social, e não de crescimento, puro e 
simples. O desenvolvimento nacional caracteriza-se por ser um processo que gera 
transformações na estrutura econômica e contribui para elevar os níveis social, cultural e 
político da nação. O objetivo básico do Estado, no que respeita à garantia do 
desenvolvimento nacional, é inseparável dos fins indicados nos outros incisos do Art. 3º 
da Constituição: a configuração da futura sociedade, a diminuição dos desníveis entre 
pessoas e regiões e o bem-estar igualitário de toda a população in Werter R. Faria. 
Constituição econômica liberdade de iniciativa e concorrência. p. 119. 
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Desse modo, os pontos chaves deste trabalho são princípios 

constitucionais, ora referidos no Título II que trata dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, ora inscritos no Título VII que trata da Ordem Econômica e 

Financeira. 

O Poder Constituinte Originário assegurou o Princípio da 

Propriedade e ainda, que a Propriedade atenderá a Função Social, princípios que 

representam valores fundamentais para a interpretação, integração, 

conhecimento e aplicação do Direito Positivo, vinculando o Estado e os cidadãos 

à observância das normas inscritas no texto constitucional. 

Paulo Márcio Cruz acrescenta: 

Os 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 fundamentais de determinadas sociedade e de seu 
ordenamento jurídico. A partir deles todas as outras normas 
devem ser criadas, interpretadas e aplicadas119. 

Várias são as classificações propostas. Paulo Márcio Cruz 

propõe uma síntese classificatória, dividindo os princípios constitucionais em três 

tipos: os político-ideológicos, os fundamentais gerais e os específicos120. 

Os princípios constitucionais político-ideológicos são aqueles 

que possuem dimensão axiológica fundamental. Pode-se dizer que funcionam 

como os “princípios dos princípios”. Na CRFB/88, como exemplos de princípios 

constitucionais político-ideológicos, podem-se citar aqueles inscritos no seu Art. 

4º, como o da independência nacional, o da prevalência dos direitos humanos, o 

da autodeterminação dos povos, entre outros. Eles possuem o condão de orientar 

os demais princípios inscritos na Constituição e possuem um grau de concretude 

muito baixo. 

Já os princípios constitucionais fundamentais gerais, ao 

contrário dos princípios constitucionais político-ideológicos, possuem um alto grau 

de concretude e aplicabilidade. Na CRFB/88 estes princípios constitucionais 

aparecem no Art.5º e seus muitos incisos. 

                                                 
119 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 106. 
120 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 113. 
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Por fim, os princípios constitucionais específicos são aqueles 

que orientam uma determinada parte do Direito Constitucional. 

Acrescenta o Autor que os princípios constitucionais 

específicos possuem características muito próximas daquelas encontradas nas 

regras jurídicas, principalmente quanto à sua auto-aplicabilidade. São princípios 

jurídicos. Já os princípios constitucionais fundamentais são objeto de acalorados 

debates sobre sua auto-aplicabilidade, afastando-se das características 

encontradas nas regras jurídicas e são, ao mesmo tempo, princípios jurídicos e 

políticos. Os princípios político-ideológicos, por seu caráter eminentemente 

axiológico, afastam-se muito da regra jurídica, servindo como parâmetro para a 

sua construção, porém sem compartilhar de praticamente nenhuma de suas 

características121. 

O princípio da Função Social da Propriedade é um exemplo 

de princípio constitucional fundamental geral, portanto, possui um alto grau de 

concretude e aplicabilidade, se comparado com os princípios constitucionais 

político-ideológicos. Já o Princípio da Propriedade é um exemplo de princípio 

constitucional específico do Direito Civil e Econômico, tendo em vista que orienta 

uma parte do Direito Constitucional, aqui representada pelo Direito Civil e pelo 

Direito Econômico. 

Desta forma, o tema objeto de análise, abarca duas 

classificações de princípios constitucionais (princípio constitucional fundamental e 

princípio constitucional específico). 

 

2.8.1 O Princípio da Propriedade e a Função Social como um Direito 

Fundamental na CRFB/88 

Inicialmente, no Capítulo dos Direitos e Deveres Individuais 

e Coletivos foi disciplinado no Art. 5º, XXII e XXIII, respectivamente, que é 

garantido o Princípio do Direito da Propriedade e que a Propriedade atenderá a 

sua Função Social: 

                                                 
121 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 114. 
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Artigo 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. 

 
Registre-se a consagração de outros preceitos também 

relacionados ao Princípio da Propriedade122. 

Ao tipificar os Direitos e Garantias Fundamentais de acordo 

com o conteúdo, a doutrina apresenta a classificação em Primeira, Segunda123, 

Terceira124 e para alguns, Quarta125 Dimensão. O Princípio da Propriedade é um 

Direito Fundamental de 1ª Dimensão126. 

                                                 
122 Artigo 5º, XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; XXV - no 
caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; XXVI - a 
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; XXVII - aos 
autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, 
nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito 
de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade 
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 
123 Os direitos fundamentais de 2ª Dimensão são os direitos sociais que exigem a 
intervenção do Estado, por meio das prestações de serviços sociais públicos. O Estado 
assume uma prestação positiva, como forma de reduzir as desigualdades sociais, 
conferindo igualdade de oportunidades. In CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do 
direito constitucional. p. 163. 
124 Os direitos fundamentais de 3ª Dimensão são os direitos difusos, que objetiva proteger 
bens comuns, não individualizáveis, mas que são condição essencial para a qualidade de 
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Os Direitos Fundamentais de 1ª Dimensão são os “direitos e 

garantias de liberdade”, são os direitos negativos diante do Poder do Estado, que 

devem ser exercidos de forma absoluta sem a interferência de terceiros.  

Reporta-se ao que foi trabalhado no primeiro Capitulo deste 

trabalho. Naquele momento, buscou-se demonstrar que a burguesia fez surgir o 

Estado Liberal que representou a divisão dos Poderes e a consagração de 

determinados direitos aos indivíduos, tudo alicerçado no pensamento liberal, 

pondo fim ao Estado Absoluto. 

O Princípio da Propriedade, para o pensamento liberal, 

deveria ser exercido de forma plena, sem qualquer interferência de terceiros.  

O Princípio da Propriedade por muito tempo foi exercido de 

forma absoluta. As duas primeiras Constituições brasileiras (1824 e 1891) 

garantiram a Propriedade, baseadas no pensamento liberal, sem, contudo, 

vincular a Função Social, situação que não persiste nos tempos atuais. 

Antes da análise do Princípio da Função Social da 

Propriedade, também prevista no CRFB/88 com status de Direito Fundamental, 

de forma bastante breve, transcreve-se dois entendimentos jurisprudenciais127 

emitidos pelo STF quanto ao Princípio da Propriedade. 

Atenta-se que a interpretação das normas constitucionais 

realizadas pelos tribunais são consideradas como fonte – direta ou indireta – do 

                                                                                                                                                    

vida de cada indivíduo. In CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito 
constitucional. p. 163/164. 
125 Os direitos fundamentais de 4ª Dimensão são os direitos que se referem à informática 
e à manipulação genética lato sensu, ou biodireito, encontram-se, todavia, em estágio 
ainda embrionário, quando analisados sob o prisma do constitucionalismo 
contemporâneo. A preocupação presente já em muitas discussões técnicas e políticas 
referem-se a forma de controle e regulação destas atividades. In CRUZ, Paulo Márcio. 
Fundamentos do direito constitucional. p. 164. 
126 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 158. 
127 Pode-se considerar como fonte – direta ou indireta – do Direito Constitucional, a 
interpretação que das normas constitucionais fazem os tribunais e a doutrina. In CRUZ, 
Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 88. 
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Direito Constitucional128, justificando a inclusão de alguns entendimentos 

jurisprudenciais no desenvolvimento deste trabalho. 

A primeira jurisprudência refere-se ao processo de reforma 

agrária. O STF afastou a prática do uso arbitrário da força, mesmo quando se 

trate de imóveis supostamente improdutivos, visto que o Princípio da Propriedade 

não é absoluto, ou seja, não poderá ser exercido de forma plena, mas o 

proprietário só poderá ser penalizado, se for o caso, após o devido processo 

legal: 

O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em 
bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso 
arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação 
possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente 
improdutivos, notadamente porque a Constituição da República — 
ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do Direito de 
Propriedade (CRFB, Art. 5º, XXII) — proclama que 'ninguém será 
privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal' (Art. 5º, 
LIV). (ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 4-4-
02, DJ de 23-4-04) 

A segunda jurisprudência trata de uma ação que questionou 

o Princípio da Propriedade daqueles que eram proprietários de armas antes da 

vigência do Estatuto do Desarmamento, sendo assegurado o direito a justa e 

adequada indenização, senão vejamos: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 10.826/2003. Estatuto do 
desarmamento. O direito do proprietário à percepção de justa e 
adequada indenização, reconhecida no diploma legal impugnado, 
afasta a alegada violação ao Art. 5º, XXII, da Constituição Federal, 
bem como ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. (ADI 
3.112, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2-5-07, DJ 
de 26-10-07) 

Quanto à disposição constitucional que vincula o Princípio 

da Propriedade à Função Social ratifica-se que a regra foi introduzida no 

ordenamento jurídico pátrio pela Carta Política de 1934. 

Já com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789, que proclamou a Propriedade individual e sagrada, e com as 

constituições revolucionárias do mesmo período, eram admitidos certos limites e 

restrições ao Princípio da Propriedade. Esses limites se baseavam, 

                                                 
128 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 88. 
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principalmente, na possibilidade de expropriação. Mas tratava-se de limitações 

submetidas a severos requisitos formais. 

A partir do fim da Primeira Guerra Mundial e de seus efeitos 

na vida social, os países europeus, principalmente, passaram a subordinar o uso 

e gozo do Princípio da Propriedade ao interesse social. A grande maioria dos 

países passou a vincular o Princípio da Propriedade à sua respectiva Função 

Social129. 

Esta subordinação da Propriedade à sua Função Social 

possui diversas manifestações. A primeira delas é a que causa mais impacto no 

mundo atual e reside na generalizada criação de limites ao uso e disponibilidade 

da Propriedade, de modo a permitir que o todo social esteja entre os seus 

objetivos. Exemplo deste fato são as limitações impostas ao uso do solo, típicas 

do planejamento urbano contemporâneo130. 

Manoel Jorge e Silva Neto131 explica que o Princípio da 

Propriedade e a sua vinculação a Função Social, embora não previsto no mesmo 

inciso, estão regulamentados no mesmo artigo da Carta Política, afastando 

qualquer dúvida sobre uma possível hierarquia entre as garantias em comento, 

demonstrando existir igual validade valorativa entre eles: 

O Art. 5º, XXII: “é garantido o direito de propriedade”, muito mais 
do que salvaguardar o direito fundamental de Propriedade, é um 
dos enunciados declarativos do modelo econômico abraçado pelo 
constituinte originário: o capitalista. 

Diferentemente do sistema liberal, a Constituição de 1988 vincula 
a Propriedade à sua Função Social (Art. 5º, XXIII), cumprindo 
ressaltar que o elaborador do novo Estado, receoso quanto ao 
fato de que alguém viesse a defender hierarquia entre as 
garantias em comento, resolveu pela positivação em incisos 
distintos e próximos um do outro tanto para atestar a completa 
paridade valorativa entre eles, como, por outro lado, para 
consolidar a idéia de que não existe Propriedade sem atendimento 
à sua Função Social. 

Como corolário da necessidade de reverência à Função Social, 
dotou a Constituição os poderes públicos de instrumento capaz de 
efetivar o postulado: o poder geral expropriatório – Art. 5º, XXIV. 

                                                 
129 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 231/232. 
130 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 232. 
131 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 107. 
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O poder expropriatório do Estado não é absoluto, sem peias; 
diversamente, necessita estar conforme o regramento 
constitucional ou legal, sob pena do Poder Judiciário declarar a 
nulidade dos atos administrativos relacionados à desapropriação. 

Inegável, pois, que a Função Social da Propriedade é, como 
consta nas Constituições, um princípio informativo do Direito de 
Propriedade que depende de melhor e constante explicitação 
(ampliativa e não limitativa) pelo legislador ordinário. A idéia do 
conteúdo fica saliente na própria expressão, porém seus limites 
são indefinidos e permitem interpretações não-coincidentes; neste 
sentido, deve-se buscar critérios de eleição da melhor 
hermenêutica e significação ao termo, tendo em vista, 
necessariamente, os objetivos e finalidades que se pretende 
alcançar nesse país, matéria estampada no título primeiro da 
Carta Política de 1988132. 

A Função Social da Propriedade, também prevista no 

CRFB/88 com status de Direito Fundamental, destacou-se por meio da evolução 

do Estado, uma vez que assume o papel e a responsabilidade de oferecer ao 

indivíduo um mínimo de condições para viver com dignidade, ou seja, a questão 

social foi responsável pela revisão do papel do Estado, fazendo com que este 

passasse a assumir prestações positivas em beneficio dos cidadãos. 

Ao reportar este raciocínio para o Princípio da Propriedade, 

constata-se que no Estado Liberal a propriedade era exercida de forma plena pelo 

seu titular, não existindo qualquer limitação. Com a evolução do Estado, a Função 

Social passou a estar associada ao Princípio da Propriedade. 

A propriedade continua a ser um direito subjetivo, porém 

com uma Função Social. Não consubstancia mais um direito subjetivo justificado 

exclusivamente pela sua origem, mas que remanesce na medida em que 

entendemos que o seu funcionamento é inseparável da consideração do seu uso. 

Trata-se então, de um direito subjetivo com uma função necessariamente 

social133. 

                                                 
132 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
117/118. 
133 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.120. 
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Como expressão da imposição de restrições ao exercício do 

Princípio da Propriedade, a Função Social, nas suas manifestações exteriores, 

não é senão mera projeção do poder de polícia134. 

A Função Social da Propriedade impõe ao proprietário o 

dever de exercitá-lo em beneficio de outrem e não, apenas, de não exercitá-lo em 

prejuízo de outrem135. 

Em síntese: ao mesmo tempo em que assegura ao 

individuo, como direito seu, a Propriedade, a Constituição exige que esta tenha 

em si uma Função Social, isto é, o seu uso estará condicionado ao Bem Estar da 

sociedade. Tal posição é típica do Estado Social surgido do Primeiro Pós-Guerra 

(1914-1918), onde se obtém um ponto intermediário entre o uso ilimitado da 

Propriedade (liberalismo econômico) e o uso coletivo (socialismo econômico)136. 

Destaca-se a utilização do Plano Diretor e da 

Desapropriação como instrumentos para a efetivação da Função Social da 

Propriedade urbana e da cidade, e mesmo da concepção de Estado ou Município 

Democrático de Direito, afiguram-se apenas como alguns dos mecanismos aptos 

ao desiderato, sempre contando, é inevitável, com a vontade institucional dos 

modelos de representação oficial137. 

Muito embora a CRFB/88 tenha mantido a tradição do 

constitucionalismo brasileiro no sentido da Propriedade ser vista como direito 

individual, este não é um sentido absoluto, mas sim, passível de limitações, nos 

termos do Art.5º, XXIII ora vigente, para não esquecermos que no Código Civil 

este posicionamento também está assegurado138. 

Registre-se que o Código Civil, em consonância com os 

preceitos constitucionais em vigor disciplina que: 
                                                 
134 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.121. 
135 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.121/122. 
136DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 72. 
137 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
164. 
138 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 89. 
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Artigo 1228, § 1º O Direito de Propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 
modo que sejam preservados, de conformidade com o 
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, 
o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem 
como evitada a poluição do ar e das águas. 

 
Álvaro Borges de Oliveira propõe uma nova análise sobre 

determinadas categorias relacionadas ao Direito de Propriedade. Os poderes 

inerentes da propriedade seriam: o poder de gozar, dispor, reaver e a 

exclusividade; a Inserção Social estaria materializada, por exemplo, quando da 

observância do ordenamento jurídico no tocante ao Plano Diretor, Usucapião, 

IPTU Progressivo; e por fim, a Restrição que seriam, dentre outros, os casos de 

Desapropriação, Direito de Vizinhança e Tombamento139. 

Quanto a Função Social, o referido Autor defende que a 

função social da propriedade só existe quando a propriedade for pública, 

enquanto propriedade privada há de se falar em Inserção Social, considerando 

que a propriedade não deve exercer a 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 

sociedade140. 

Por fim, registre-se que na presente fase histórica, as 

limitações impostas ao Princípio da Propriedade encontram sua razão de ser no 

interesse social, na utilidade ou necessidades pública141. 

O Princípio da Propriedade e Função Social enquanto Direito 

Fundamental deverão receber o mesmo tratamento, visto que os interesses da 

sociedade e do proprietário se completam e se compensam, os princípios não 

poderão ser exercidos de forma absoluta. 

Desde a Constituição de 1934 o Princípio da Propriedade e 

a Função Social foram previstas nos textos constitucionais, com exceção da 

Constituição de 1937 que silenciou quanto a Função Social da Propriedade. 

                                                 
139 OLIVEIRA, Álvaro Borges de. A função (f(x)) do direito das coisas.  Novos Estudos 
Jurídicos -  NEJ - Vol. 11 - n. 1 - p. 117-133 / jan-jun 2006. 
140 OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Uma definição da propriedade. Revista Jurídica 
Cesumar, v. 8, n. 2, p. 401-414, jul./dez. 2008. 
141 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 60. 
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2.8.2 Princípios da Ordem Econômica na CRFB/88  

Além do Princípio da Propriedade e sua Função Social, 

outros princípios da Ordem Econômica, serão analisados a seguir, com o intuito 

de contextualizar a proposta deste estudo com os demais Princípios da Ordem 

Econômica. 

Na condição de princípio constitucional específico, a 

CRFB/88 dispõe no Art. 170 e seguintes sobre a “Ordem Econômica e 

Financeira”. 

Artigo 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: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização 
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

 
O Princípio da Propriedade e da Função Social da 

Propriedade, enquanto valores a serem tutelados por todos, constante da Ordem 

Econômica serão analisados no próximo Capítulo. Para a análise dos referidos 

princípios, impõe-se a compreensão dos outros princípios também referidos no 

Art. 170 da CRFB/88, o que será realizado na sequência. 

A valorização do trabalho humano, previsto no caput do Art. 

170 da CRFB/88, representa o trabalho livre, competindo ao intérprete analisá-lo 
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em consonância com o Art. 7º do texto constitucional142. Neste sentido, Ivo Dantas 

defende: 

(...) que o trabalho a que se refere à Constituição, não é o trabalho 
escravo, mas sim, o trabalho livre, e para tanto a própria Lei 
procura assegurar-lhe esta aludida valorização, quando, no Art. 7º 
estabelece “direitos dos trabalhadores urbanos e rurais” que visem 
à “melhoria de sua condição social”143. 

Quanto à livre iniciativa, registre-se que este princípio, 

exceto na Constituição de 1891, esteve presente no Direito Constitucional 

Brasileiro: Carta 1824 (Art. 174, inciso 24), Constituição de 1934 (Art. 115), Carta 

de 1937 (Art. 135), Constituição de 1946 (Art. 145) e EC 1/69 (Art.160, I)144. 

O Princípio da livre iniciativa é fundamento da República e 

da Ordem Econômica. Este princípio nada mais é do que uma cláusula geral cujo 

conteúdo é preenchido pelos incisos do Art. 170. Esses princípios claramente 

definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém 

social, e que pode, conseqüentemente, ser limitada, através da intervenção do 

estado na atividade econômica145. 

                                                 
142Neste sentido o STF entendeu: “A má-fé do candidato à vaga de juiz classista resta 
configurada quando viola preceito constante dos atos constitutivos do sindicato e declara 
falsamente, em nome da entidade sindical, o cumprimento de todas as disposições legais 
e estatutárias para a formação de lista enviada ao Tribunal Regional do Trabalho - TRT. 
O trabalho consubstancia valor social constitucionalmente protegido [Art.1º, IV e 170, da 
CRFB/88], que sobreleva o direito do recorrente a perceber remuneração pelos serviços 
prestados até o seu afastamento liminar. Entendimento contrário implica sufragar o 
enriquecimento ilícito da Administração". (RMS 25.104, Rel. Min. Eros Grau, julgamento 
em 21-2-06, DJ de 31-3-06). 
143DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 68.  
144DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 68. 
145Neste sentido o STF decidiu com fundamento no princípio da livre iniciativa e da livre 
concorrência: “American Virginia Indústria e Comércio Importação Exportação Ltda. 
pretende obter efeito suspensivo para recurso extraordinário admitido na origem, no qual 
se opõe a interdição de estabelecimentos seus, decorrente do cancelamento do registro 
especial para industrialização de cigarros, por descumprimento de obrigações tributárias. 
(...) Cumpre sublinhar não apenas a legitimidade destoutro propósito normativo, como 
seu prestígio constitucional. A defesa da livre concorrência é imperativo de ordem 
constitucional (Art. 170, inc. IV) que deve harmonizar-se com o princípio da livre iniciativa 
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Para José Afonso da Silva a liberdade de iniciativa envolve a 

liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa ou liberdade do 

contrato. Consta do Art. 170, como um dos esteios da ordem econômica, assim 

como de seu parágrafo único, assegura a todos o livre exercício de qualquer 

                                                                                                                                                    

(Art.170, caput). Lembro que ‘livre iniciativa e livre concorrência, esta como base do 
chamado livre mercado, não coincidem necessariamente. Ou seja, livre concorrência nem 
sempre conduz à livre iniciativa e vice-versa (cf. Farina, Azevedo, Saes: Competitividade: 

Mercado, Estado e Organizações, São Paulo, 1997, cap. IV). Daí a necessária presença 
do Estado regulador e fiscalizador, capaz de disciplinar a competitividade enquanto fator 
relevante na formação de preços’ Calixto Salomão Filho, referindo-se à doutrina do 
eminente Min. Eros Grau, adverte que ‘livre iniciativa não é sinônimo de liberdade 
econômica absoluta (...). O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido no 
caput do Art.170 da Constituição Federal, nada mais é do que uma cláusula geral cujo 
conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente 
definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que 
pode, conseqüentemente, ser limitada.’ A incomum circunstância de entidade que 
congrega diversas empresas idôneas (ETCO) associar-se, na causa, à Fazenda 
Nacional, para defender interesses que reconhece comuns a ambas e à própria 
sociedade, não é coisa de desprezar. Não se trata aqui de reduzir a defesa da liberdade 
de concorrência à defesa do concorrente, retrocedendo aos tempos da ‘concepção 
privatística de concorrência’, da qual é exemplo a ‘famosa discussão sobre liberdade de 
restabelecimento travada por Rui Barbosa e Carvalho de Mendonça no caso da Cia. de 
Juta (Revista do STF (III), 2/187, 1914)’, mas apenas de reconhecer que o fundamento 
para a coibição de práticas anticoncorrenciais reside na proteção a ‘ambos os objetos da 
tutela: a lealdade e a existência de concorrência (...). Em primeiro lugar, é preciso garantir 
que a concorrência se desenvolva de forma leal, isto é, que sejam respeitadas as regras 
mínimas de comportamento entre os agentes econômicos. Dois são os objetivos dessas 
regras mínimas. Primeiro, garantir que o sucesso relativo das empresas no mercado 
dependa exclusivamente de sua eficiência, e não de sua 'esperteza negocial' — isto é, de 
sua capacidade de desviar consumidores de seus concorrentes sem que isso decorra de 
comparações baseadas exclusivamente em dados do mercado.’ Ademais, o caso é do 
que a doutrina chama de tributo extrafiscal proibitivo, ou simplesmente proibitivo, cujo 
alcance, a toda a evidência, não exclui objetivo simultâneo de inibir ou refrear a 
fabricação e o consumo de certo produto. A elevada alíquota do IPI caracteriza-o, no 
setor da indústria do tabaco, como tributo dessa categoria, com a nítida função de 
desestímulo por indução na economia. E isso não pode deixar de interferir na decisão 
estratégica de cada empresa de produzir ou não produzir cigarros. É que, determinada a 
produzi-lo, deve a indústria submeter-se, é óbvio, às exigências normativas oponíveis a 
todos os participantes do setor, entre as quais a regularidade fiscal constitui requisito 
necessário, menos à concessão do que à preservação do registro especial, sem o qual a 
produção de cigarros é vedada e ilícita”. (AC 1.657-MC), voto do Min. Cezar Peluso, 
julgamento em 27-6-07, DJ de 31-8-07) 
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atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei146. 

Para Vittorio Ottaviano: 

É certamente o princípio básico do liberalismo econômico. Surgiu 
como um aspecto da luta dos agentes econômicos para libertar-se 
dos vínculos que sobre eles recaiam por herança, seja do período 
feudal, seja dos princípios do mercantilismo. No início, e durante o 
século passado até a Primeira Grande Guerra (1914-1918), a 
liberdade de iniciativa econômica significava garantia aos 
proprietários da possibilidade de usar e trocar seus bens; garantia, 
portanto, do caráter absoluto da Propriedade; garantia de 
autonomia jurídica e, por isso, garantia aos sujeitos da 
possibilidade de regular suas relações do modo que tivessem por 
mais conveniente; garantia a cada um para desenvolver 
livremente a atividade escolhida147. 

José Afonso da Silva conclui que a liberdade de iniciativa 

econômica privada será legitima quando exercida com base no interesse da 

justiça social e ilegítima, quando exercida com o objetivo de puro lucro e da 

realização pessoal do empresário148. 

Na interpretação do texto constitucional, considerando tratar-

se de um sistema e como tal deverá ser interpretado, ressalta-se que “os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa” são fundamentos da República Federativa 

do Brasil (CRFB/88, Art. 1º, IV). Desta forma, valorizar o trabalho e a livre 

iniciativa é preservar o equilíbrio que deverá existir entre interesses tão 

antagônicos, não constituindo equívoco do Constituinte o fato de estipular tal 

regramento. 

Ao estabelecer quais seriam os princípios da Ordem 

Econômica, o Poder Constituinte Originário, não os estabeleceu de forma 

aleatória. Na prática, o respeito a um princípio poderá confrontar com outro 

princípio, mas ambos terão a mesma hierarquia. 

                                                 
146 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 793. 
147 OTTAVIANO, Vittorio. Il governo del´economia: i principi giuridici. In Tratado di 
diritto commerciale e di diritto dell´economia. Vol 1. La constituzione econômica. P. 
200/202. 
148 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 794.  
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Sobre o princípio da livre iniciativa, verifica-se como o STF 

decidiu quando da importação de pneumáticos usados, que poderiam implicar na 

grave lesão a saúde pública e dano ambiental em contraponto ao princípio do livre 

exercício da atividade econômica: 

(...) Suspensão de tutela antecipada. Importação de pneumáticos 
usados. Manifesto interesse público. Grave lesão à Ordem e a 
saúde públicas. (...) Importação de pneumáticos usados. 
Manifesto interesse público. Dano Ambiental. Demonstração de 
grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem 
administrativa, tendo em conta a proibição geral de não 
importação de bens de consumo ou matéria-prima usada. 
Precedentes. Ponderação entre as exigências para preservação 
da saúde e do meio ambiente e o livre exercício da atividade 
econômica (Art. 170 da Constituição Federal). Grave lesão à 
ordem pública, diante do manifesto e inafastável interesse público 
à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225 
da Constituição Federal). Precedentes. Questão de mérito. 
Constitucionalidade formal e material do conjunto de normas 
(ambientais e de comércio exterior) que proíbem a importação de 
pneumáticos usados (...). No mesmo sentido: STA 171-AgR, Rel. 
Min. Ellen Gracie, julgamento em 12-12-07, DJE de 29-2-08. STA 
118-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 12-12-07, DJE de 
29-2-08. 

Se o Princípio da Livre Iniciativa não é absoluto, uma vez 

que, no caso em concreto, poderá ser flexibilizado se apurada grave lesão à 

saúde pública e dano ambiental, conforme jurisprudência acima transcrita, da 

mesma forma, o STF entendeu que: "O princípio da livre iniciativa não pode ser 

invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do 

consumidor"149, ou seja, o interesse social prevalecerá, já que o Princípio do Livre 

Exercício da Atividade Econômica deverá ser interpretado de forma conjunta com 

os demais princípios tutelados constitucionalmente. 

E por fim, o STF decidiu que para a exploração do serviço 

de transporte rodoviário interestadual de passageiros, a proteção da livre iniciativa 

não eximirá a empresa da observância dos atos normativos: 

Transporte rodoviário interestadual de passageiros. Não pode ser 
dispensada, a título de proteção da livre iniciativa, a regular 
autorização, concessão ou permissão da União, para a sua 
exploração por empresa particular150. 

                                                 
149 (RE 349.686), Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 14-6-05, DJ de 5-8-05) 
150 (RE 214.382, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 21-9-99, DJ de 19-11-99) 
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Quanto ao princípio da soberania nacional, informa-se que o 

Art. 1º da CRFB/88 prevê a soberania como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil enquanto que o Art. 4º da CRFB/88 consagrou a 

independência nacional como princípio de suas relações internacionais. Por fim, o 

Art. 170 declara que a soberania nacional é também, um Princípio da Ordem 

Econômica. 

Para José Afonso da Silva a partir da Constituição de 1988, 

a Ordem Econômica brasileira, ainda de natureza periférica, assumiu o dever de 

empreender a ruptura de sua dependência em relação aos centros capitalistas 

desenvolvidos. Essa é uma tarefa que o Constituinte, em última análise, confiou à 

burguesia nacional, na medida em que constitucionalizou uma Ordem Econômica 

de base capitalista. Vale dizer, o Constituinte de 1988 não rompeu com o sistema 

capitalista, mas quis que se formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, 

não dependente151.  

Os reduzidos reflexos da crise mundial no Brasil demonstrou 

o quanto o Brasil é forte, o que implica na mantença de considerável soberania, 

em tempos de globalização. 

Outro princípio geral da Ordem Econômica é o da livre 

concorrência. Como o Princípio da Propriedade, a concorrência é um corolário da 

liberdade de iniciativa e da atuação econômica152. 

A livre concorrência é a manifestação da liberdade de 

iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de 

poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros153. 

Para Ivo Dantas a simples enunciação do inciso IV do 

Art.170 da CRFB/88 consagra as características do Estado Liberal. Contudo, esta 

                                                 
151 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 792.  
152 FARIA, Werter R. Constituição econômica liberdade de iniciativa e concorrência. 
p. 58. 
153 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 795.  
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não é a intenção do ordenamento como um todo, à luz de uma análise sistêmica, 

pelo que se observa do Art. 173, § 4º154. 

Manoel Jorge e Silva Neto afirma que o Estado brasileiro 

consolidou o modelo protetivo dos trabalhadores ao regular a atividade econômica 

para evitar o império de posições dominantes abusivas sendo certo que o controle 

de mercados por empresas ou grupo de empresas é o caminho mais rápido para 

o desrespeito à liberdade de concorrência155. 

Quanto ao princípio da livre concorrência, registre-se que o 

STF materializou o entendimento que ofende o princípio da livre concorrência lei 

municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo 

ramo em determinada área156. 

Da mesma forma, o STF consagrou o princípio da livre 

concorrência ao decidir que a edição de listas ou catálogos telefônicos não é 

competência exclusiva das concessionárias de serviço de telefonia, caso contrário 

restaria caracterizada a reserva de mercado157. 

Quanto ao princípio de defesa do consumidor (CRFB/88, Art. 

170, V), Ivo Dantas afirma que a CRFB/88 inovou ao colocar a matéria como um 

dos incisos-princípios em que será assentada a atividade econômica, sendo de 

                                                 
154DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 73. 
155 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 147. 
156 Súmula 646 STF. 
157 "Serviços de Telecomunicações. Exploração. Edição de Listas ou Catálogos 
Telefônicos e Livre Concorrência. Se, por um lado, a publicação e distribuição de listas ou 
catálogos telefônicos constituía um ônus das concessionárias de serviço de telefonia — 
que podem cumpri-lo com ou sem a veiculação de publicidade — não se pode dizer que 
estas tinham exclusividade para fazê-lo. O Art. 2º da L. 6.874/80 (‘A edição ou divulgação 
das listas referidas no § 2º do Art.1º desta Lei, sob qualquer forma ou denominação, e a 
comercialização da publicidade nelas inserta são de competência exclusiva da empresa 
exploradora do respectivo serviço de telecomunicações, que deverá contratá-las com 
terceiros, sendo obrigatória, em tal caso, a realização de licitação’) era inconstitucional — 
tendo em vista a Carta de 1969 — na medida em que institui reserva de mercado para a 
comercialização das listas telefônicas em favor das empresas concessionárias. RE 
desprovido." (RE 158.676, Rel. p/ o ac. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14-8-07, 
DJ de 5-10-07) 
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mencionar-se que, antes dela, o assunto já era tratado no nível de legislação 

ordinária através da Lei 7.347, de 24/07/1985 voltada para a Ação Civil Pública158. 

Para Luiz Alberto David Araújo a defesa do consumidor foi 

objeto de dupla previsão no texto constitucional – no inciso V do Art. 170, como 

princípio de Ordem Econômica e no inciso XXXII do Art. 5º, como Direito 

Fundamental. É importante destacar que, fazendo uso da expressão defesa, a 

Constituição Federal reconheceu no consumidor a parte mais vulnerável da 

relação de consumo. Logo, o Estado deve intervir nas relações de consumo para 

compensar esse desequilibro. É o chamado princípio da vulnerabilidade159. 

Quando o Estado assegura a livre concorrência, está 

também defendendo o interesse dos consumidores, impondo a iniciativa privada o 

respeito às normas existentes, para a garantia da paz social. 

O STF decidiu que as instituições financeiras também estão 

sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, materializando a intervenção do 

Estado na atividade econômica, através da elaboração de normas para o 

disciplinamento daqueles que diretamente estão envolvidos com a atividade 

econômica160. 

Outro princípio geral da Ordem Econômica é a defesa do 

meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

                                                 
158DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 74. 
159ARAUJO, Luiz Alberto David et al. Curso de direito constitucional. p. 419. 
160 “Embargos opostos pelo Procurador Geral da República. Contradição entre a parte 
dispositiva da ementa e os votos proferidos, o voto condutor e os demais que compõem o 
acórdão. Embargos de declaração providos para reduzir o teor da ementa referente ao 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.591, que passa a ter o seguinte 
conteúdo, dela excluídos enunciados em relação aos quais não há consenso: Art. 3º, § 
2º, do CDC. Código de Defesa do Consumidor. Art.5º, XXXII, da CB/88. Art.170, V, da 
CRFB/88. Instituições financeiras. Sujeição delas ao Código de Defesa do Consumidor. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. As instituições financeiras 
estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de 
Defesa do Consumidor. ‘Consumidor’, para os efeitos do Código de Defesa do 
Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade 
bancária, financeira e de crédito. Ação direta julgada improcedente." (ADI 2.591 -ED, Rel. 
Min. Eros Grau, julgamento em 14-12-06, DJ de 13-4-07) 
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ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação. 

É outra inovação no texto constitucional, visto que os seus 

precedentes não continham nenhuma regra sobre meio ambiente. A CRFB/88 não 

se contentou em enumerá-lo como um dos princípios da atividade econômica, 

mas lhe dedicou todo o Capítulo VI do Título VIII (Art. 225, incisos e parágrafos), 

afirmando, no caput do referido artigo, que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações161. 

É fundamental observar que o escopo básico da CRFB/88 é 

a proteção ao meio ambiente enquanto espaço da vida humana. Em outras 

palavras, o objeto da tutela é o homem na sua relação com o meio. Nesse 

sentido, indicando a defesa do meio ambiente como princípio da Ordem 

Econômica reforça esse aspecto. Logo, imperativa a conclusão de que a proteção 

do meio ambiente deve estar aliada ao progresso econômico e vice-versa, 

constituindo, por esse caminho, a noção do chamado desenvolvimento 

sustentável162. 

José Afonso da Silva afirma que a defesa ao meio ambiente, 

elevado ao princípio da Ordem Econômica, tem o efeito de condicionar a atividade 

produtiva ao respeito do meio ambiente e possibilita ao Poder Público intervir 

drasticamente, se necessário, para que a exploração econômica preserve a 

ecologia163. 

O STF assim decidiu: 

 A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia 
com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio 
ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser 
comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente 
de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se 

                                                 
161 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & constitucionalismo. p. 
75/76. 
162 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
constitucional. p. 419/420. 
163 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 796. 
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tiver presente que a atividade econômica, considerada a 
disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre 
outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio 
ambiente’ (CRFB, Art. 170, VI), que traduz conceito amplo e 
abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 
ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e 
de meio ambiente laboral. Os instrumentos jurídicos de caráter 
legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela 
efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as 
Propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que 
provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, 
cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar 
graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado 
este em seu aspecto físico ou natural. (ADI 3.540-MC, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgamento em 1-9-05, DJ de 3-2-06) 

Quanto ao princípio da Ordem Econômica que trata da 

redução das desigualdades regionais e sociais, previsto no Art. 170 da CRFB/88, 

observa-se que esse princípio também constitui, por expressa previsão do Art. 3º, 

III um dos objetivos fundamentais da República Federativa brasileira. Foi uma 

opção do Constituinte atribuir ao modelo econômico uma finalidade dirigente da 

realidade econômica, em busca do chamado estado do Bem Estar Social. Assim, 

a intervenção estatal na economia deve ser marcada por esse pronunciado 

critério de eqüidade, quer na atuação por serviços diretamente prestados à 

população, quer incentivos ou fomentos de caráter econômico164. 

A dimensão continental do Brasil consagra, como 

consequência, além de diferença culturais e sociais, diferenças econômicas, 

resultando-se, nesta perspectiva, a inferioridade da região Nordeste no qual 

predomina uma economia ainda baseada, quase que unicamente, na agricultura, 

e onde o nível de renda per capita é dos mais baixos, prevalecendo o 

analfabetismo, as chamadas doenças sociais etc. O texto constitucional, através 

de um princípio programático ou de eficácia contida, fixa como seu objetivo, pelo 

menos, reduzir tais desigualdades, para o que, a teor do Art. 174 § 1º, a “a lei 

estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais 

de desenvolvimento”. Exemplo concreto, neste sentido, encontra-se no Art. 42 

das Disposições Transitórias, onde se determinou que durante quinze anos, a 

União aplicará, dos recursos destinados à irrigação: vinte por cento na Região 

                                                 
164 ARAUJO, Luiz Alberto David et al. Curso de direito constitucional. p. 420. 
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Centro-Oeste e cinqüenta por cento na Região Nordeste, preferencialmente no 

semi-árido165. 

Outro princípio geral da Ordem Econômica é a busca do 

pleno emprego. Em uma visão realista, pretende-se com o enunciado, a abolição 

do subemprego, biscateiro, bóia-fria. Para tanto, os programas de incentivos, 

sobretudo, nas áreas mais pobres do território nacional, terão papel decisivo para 

que alcance a realização plena do princípio aqui enunciado166. 

O último princípio da Ordem Econômica previsto no Art.170 

da CRFB/88 é o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 

no país.  

Desta forma, se a CRFB/88 adota, de modo explícito e 

peremptório, o modelo econômico capitalista, já que assegura como um dos 

fundamentos do Estado brasileiro a livre iniciativa (Art. 1º, IV); inclui dentre as 

garantias individuais a Propriedade (Art. 5º, XXII); impede a utilização de exações 

tributárias com efeito de confisco (Art.150, IV); protege a livre concorrência (Art. 

170, IV); limita a intervenção direta do Estado no domínio econômico (Art.173, 

caput); estabelece regramento expresso à desapropriação para fins de reforma 

agrária (Art.184 e §§), conjugando, tudo isso, a um modelo de sistema normativo 

destinado a efetivar o Bem Estar e a justiça sociais, resta claro, claríssimo, que a 

ideologia a ser impressa ao planejamento econômico deve levar em conta a 

ponderação de interesses consumada pelo constituinte originário, o que equivale 

dizer, noutros termos: o modelo econômico é, indiscutivelmente, de natureza 

capitalista, mas tal opção não repugna adotar medidas tendentes à concretização 

dos direitos sociais. 

Os princípios da Ordem Econômica, disciplinados no Art. 

170 da CRFB/88, devem em interpretados em sintonia, embora representarem 

                                                 
165 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 78. Registre-se que o prazo previsto no Art. 42 das Disposições 
Transitórias passou de quinze para vinte e cinco anos, nos termos da Emenda 
Constitucional n.º 43, de 15/04/2004. 
166 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & constitucionalismo. p. 
78. 
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interesses antagônicos (é o que ocorre, por exemplo, com os princípios da livre 

concorrência e livre iniciativa em contraposição com os princípios da defesa do 

consumidor e defesa do meio ambiente), sendo a forma encontrada pelo 

Constituinte para atingir os objetivos fundamentais (construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação), nos termos do Art. 3º da CRFB/88. 
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CAPÍTULO 3 

DIREITO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE 

 

3.1 Conceito e objeto do Direito Econômico 

Inicia-se este Capítulo com o conceito de Direito Econômico, 

visto como um ramo autônomo do Direito167. 

Direito Econômico é o conjunto das normas do sistema do 

Direito Positivo ou a própria ciência que se ocupa do seu estudo, que têm por 

objeto a juridicização da Política Econômica do Estado168. 

Fabio Konder Comparato afirma que o Direito Econômico é 

conjunto de técnicas jurídicas de que lança mão o Estado contemporâneo na 

realização de sua Política Econômica169. 

Para Eros Roberto Grau, Direito Econômico é o sistema 

normativo voltado à ordenação do processo econômico, mediante a regulação, 

sob o ponto de vista macro-juridico, da atividade econômica, de sorte a definir 

uma disciplina destinada à efetivação da Política Econômica estatal170. 

Washington Peluso Albino de Souza afirma que o Direito 

Econômico é o ramo do Direito que tem por objeto a ”juridicização”, ou seja, o 

tratamento jurídico da Política Econômica e, por sujeito, o agente que dela 

participe. Como tal, é o conjunto de normas de conteúdo econômico que assegura 

a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de acordo com a 

                                                 
167 Significa que dispõe de sujeito, objeto, normas e campo próprios que não permitem 
confundi-lo com os demais ramos do Direito, compondo-se com eles em perfeita 
harmonia. In SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito 
econômico. São Paulo: LTr, 1999, p. 27/28. 
168 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 26. 
169 COMPARATO, Fabio Konder. O indispensável direito econômico, in Ensaios e 
Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 465. 
170 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p. 31. 
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ideologia adotada na ordem jurídica. Para tanto, utiliza-se do princípio da 

economicidade171. 

Dos conceitos apresentados constata-se que a doutrina 

caminha na mesma direção ao conceituar o Direito Econômico como sendo o 

conjunto das normas do Direito Positivo que consagram a realização da Política 

Econômica, de acordo com a ideologia adotada, estabelecendo a intensidade da 

intervenção do Estado no domínio econômico. 

Na condição de sujeitos da atividade econômica atuam os 

indivíduos, o Estado, as empresas, os órgãos nacionais, internacionais e 

comunitários, bem como os titulares de direitos difusos e coletivos172. Observa-se 

que a gama de sujeitos é ampla, competindo ao Direito Econômico conciliar os 

interesses que na grande maioria das situações estão em confronto. 

Para a compreensão do conceito de Direito Econômico 

torna-se indispensável estabelecer o que vem a ser “Política Econômica” e 

“princípio da economicidade”.  

Política Econômica é a posição que o Estado adota, para 

obtenção dos fins considerados corretos dentro de uma determinada posição 

ideológica, que informarão o estabelecimento de uma Ordem Econômica 

desejável que se concretiza em uma determinada linha de Programação 

Econômica173. 

A ordem desejável influência e instiga o conteúdo da 

Constituição Econômica174 – resultado das relações entre o Econômico e o 

                                                 
171SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 27.  
172 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 
29. 
173DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 21. 
174 A presença de temas econômicos, quer esparsos em artigos isolados por todo o texto 
das Constituições, quer localizados em um de seus “títulos” ou “capítulos”, vem sendo 
denominada “Constituição Econômica”. In SOUZA, Washington Peluso Albino de. 
Primeiras linhas de direito econômico. p. 218. 
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Jurídico – que, por sua vez, traça os limites e parâmetros a serem levados em 

conta pela Política Econômica, numa verdadeira engrenagem dialética175. 

A Política Econômica é o conjunto de medidas postas em 

prática pelo Estado para atender a objetivos econômicos176 que se subdivide em 

várias espécies: Política Econômica Monetária que trata das variações do valor da 

moeda, sobretudo na inflação e respectiva correção, constitui um dos mais 

destacados problemas oferecidos ao desafio do Direito Econômico177; Política 

Econômica de Preços que analisa e propõe o tabelamento de preços e o 

tratamento jurídico a ser conferido na inflação, ou pelas medidas capazes de 

influir na oferta ou na procura, tais sejam subvenções, financiamentos, isenções, 

estímulos da mais diferente natureza178. 

Desta forma, o Estado por meio da Política Econômica 

viabilizará um conjunto de medidas para atender aos objetivos econômicos, 

regulamentando a Política Econômica Monetária, a Política Econômica de Preços 

e outras formas de Política Econômica. 

Quanto ao princípio da economicidade, Washington Peluso 

Albino de Souza o caracteriza como sendo o instrumento de interpretação que 

objetiva a harmonização dos dispositivos ideológicos originalmente passíveis de 

contradição, mas que, adotados e admitidos pelo Constituinte, passam a ter 

convivência indiscutível179. 

É o que acontece, por exemplo, com o princípio da livre 

iniciativa e da valorização do trabalho humano180. No Capítulo anterior, ao tratar 

                                                 
175DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 23. 
176 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 
29. 
177 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 
177. 
178 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 
183. 
179 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 
36. 
180 O princípio da liberdade da iniciativa econômica é um corolário do princípio da 
propriedade privada dos bens de produção. in GRAU, Eros Roberto. Elementos de 
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dos princípios da Ordem Econômica inscritos no Art. 170 da CRFB/88 observou-

se que o Constituinte legitimou posições ideológicas originalmente passíveis de 

contradição. Neste caso, o princípio da economicidade será o instrumento para a 

harmonização no caso em concreto.  

O Estado não terá que optar necessariamente pela 

consagração do princípio da livre iniciativa em detrimento do princípio da 

valorização do trabalho humano, ou vice e versa, poderá consagrar ambos, 

adotando um modelo ideológico misto, competindo ao intérprete, por meio do 

Princípio da Economicidade promover a devida harmonização. 

Como dito, o Poder Constituinte Originário não está obrigado 

a adotar uma única ideologia. Tanto modelos ideológicos puro181, quanto mistos, 

podem ser absorvidos pela Constituição.  

Após a identificação da ideologia adotada na Constituição, o 

intérprete conseguirá ter a noção da unidade da ordem jurídica, de forma a se 

perceber que esta não se trata, apenas, de uma somatória de normas, mas sim 

de um conjunto uno, coeso e coerente182 - o princípio da economicidade será o 

instrumento para garantir a referida unidade. 

Cabe destacar que o Direito Econômico, através da Política 

Econômica, só terá legitimidade nos dias atuais quando utilizado para oportunizar 

melhor qualidade de vida para todos os envolvidos, tal conclusão se opera após a 

análise dos princípios materializados na CRFB/88.  

A Política Econômica adotada pelo Estado não está 

obrigada, necessariamente, a defender o interesse de toda a sociedade, como 

visto, em determinadas situações, a Política Econômica defendeu os interesses 

                                                                                                                                                    

direito econômico. p. 131. Para maior produção, muitas vezes o empresário poderá 
confrontar com os interesses dos empregados que possuem uma série de direitos, 
previstos, exemplificadamente, no Art.7º da CRFB/88 e na Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT. 
181 As Constituições de 1824 e 1891 adotaram o modelo ideológico puro do liberalismo, o 
que refletiu no Princípio do Direito de Propriedade, sendo este defendido em sua 
plenitude. 
182 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Conflitos ideológicos na constituição 
econômica. p. 19. 
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de mercado, ou seja, os interesses capitalistas, deixando de observar as 

necessidades da grande parcela da população. Mas hoje, a Política Econômica só 

será legítima se utilizada para oportunizar melhor qualidade de vida para todos, 

visto que o objeto do Direito Econômico, segundo a CRFB/88 é alcançar a justiça 

social, neste sentido, Manoel Jorge e Silva Neto defende: 

(...) o critério que condiciona as escolhas que o mercado ou o 
Estado, ao regular a atividade econômica, devem fazer 
constantemente, de tal sorte que o resultado final seja sempre 
mais vantajoso que os custos sociais envolvidos. Nessas 
escolhas, estarão sempre presentes os critérios de quantidade e 
qualidade, de cujo confronto resultará o ato a ser praticado. As 
ações econômicas não podem tender, em nível social, somente à 
obtenção da maior quantidade possível de bens, mas à melhor 
qualidade de vida183.  

O mesmo doutrinador acrescenta que a interpretação dos 

dispositivos constitucionais e legais de cunho econômico induz ao 

reconhecimento de que o propósito de tais normas não é outro senão alcançar a 

justiça social184. 

A Política Econômica só será legitima quando promover o 

desenvolvimento da sociedade e não simplesmente o crescimento185, sendo certo 

que toda ação estatal está sujeita ao princípio da legalidade, e que o Direito 

deverá ser utilizado como um instrumental para a realização do 

desenvolvimento186. 

Eros Roberto Grau acrescenta que: 

                                                 
183SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 36. 
184SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 90. 
185 Crescimento poderá abarcar a concentração de renda, o que não promoverá o 
desenvolvimento de toda a sociedade, visto que poucos serão os privilegiados. Foi com o 
ocorreu com o surgimento do Estado Liberal que defendeu exclusivamente os interesses 
dos burgueses. Para ilustrar tal afirmativa, Arthur Diniz afirma que durante muito tempo, 
com o objetivo de garantir mais lucro em detrimento do custo social envolvido, chegou-se 
a denunciar a preocupação com os direitos humanos como perigoso entrave ao 
desenvolvimento econômico. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado et all. 
Desenvolvimento econômico e intervenção do estado na ordem constitucional – 
estudos jurídicos em homenagem ao professor Washington Peluso Albino de 
Souza. p. 39.  
186 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.12. 
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O processo de desenvolvimento deve levar a um salto, de uma 
estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível 
econômico e do nível cultural-intelectual comunitário. Daí porque, 
importando a consumação de mudanças de ordem não apenas 
quantitativa, mas também qualitativa não pode o desenvolvimento 
ser confundido com a idéia de crescimento. Este meramente 
quantitativo, compreende uma parcela da noção de 
desenvolvimento187. 

O Estado por meio do Direito Econômico exige determinado 

comportamento daqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos em 

atividades econômicas, com objetivo de alcançar a justiça social e o atendimento 

das verdadeiras necessidades da pessoa humana e do meio social em que 

vive188. 

Ao estabelecer regras de Direito Econômico o Estado 

vincula os sujeitos aos fins contidos na Ordem Econômica, sendo possível coibir 

abusos, justificando a necessidade desta juridicização que se efetiva pelo ramo 

do Direito intitulado Direito Econômico. 

O fenômeno da juridicização deverá ocorrer em nível 

constitucional, visto que provocará dois efeitos: a) a matéria econômica passa a 

ser amparada pela supralegalidade e pela imutabilidade relativa, ou seja, sua 

modificação estará sujeita aos procedimentos previstos para a atuação do 

denominado Poder Constituinte Derivado (CRFB/88, Art. 60); b) as normas 

infraconstitucionais de natureza econômica estarão sujeitas ao controle de 

constitucionalidade, não apenas frente à Constituição como um todo, mas 

especialmente, frente aos Princípios referentes à Ordem Econômica 

estabelecidos na Lei Maior (CRFB/88, Art.170 a 192)189. 

                                                 
187GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p. 7/8. 
188TRINDADE, Antônio Augusto Cançado et al. Desenvolvimento econômico e 
intervenção do estado na ordem constitucional – estudos jurídicos em homenagem 
ao professor Washington Peluso Albino de Souza. p. 10. 
189DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 42. Neste sentido, Werter Faria acrescenta que quer como direito 
e garantia fundamental do indivíduo, quer como princípio geral da ordem econômica, a 
Propriedade privada está a salvo de alterações por lei ordinária e resguardada da ação 
dos poderes do Estado. Os constituintes decidiram-se pelo conceito formulado pela 
doutrina católica, porquanto reconheceram que a Propriedade não é Função Social, 
porém deve atender este mister. A concepção da Propriedade – Função Social esvazia o 
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Hoje, a Política Econômica adotada pelo Estado brasileiro 

demonstra que o Constituinte, no Art.170 e seguintes da CRFB/88, não deixou de 

preocupar-se com a sociedade, ao decidir que o lucro não é sinônimo de 

desenvolvimento social, sendo necessária a regulamentação da atividade 

econômica, conforme os princípios constitucionalmente previstos em toda a Carta 

Magna. 

Sabe-se que a CRFB/88 no Art. 3º disciplinou quais são os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil190, neste sentido, 

conclui-se que este deverá ser o caminho a ser trilhado pela Política Econômica. 

 

3.2 Princípios de interpretação das normas constitucionais econômicas 

Manoel Jorge e Silva Neto estabelece sete princípios de 

interpretação das normas constitucionais econômicas191. 

O Princípio da Unidade192 implica na análise das normas 

constitucionais econômicas com postura de preservação da unidade de sentido 

existente entre elas, repugnando qualquer probabilidade de se deduzirem idéias 

contraditórias. 

Para Washington Peluso Albino de Souza não se pode 

interpretar um dos dispositivos da Constituição sem incluí-lo na visão do conjunto 

                                                                                                                                                    

poder do proprietário sobre a coisa; a concepção de Propriedade como Função Social 
exclui o absolutismo do direito e autoriza limitações que sejam criadas por lei ordinária. 
Não prevaleceu o princípio, constante das declarações internacionais modernas, de que 
todas as pessoas têm direito à Propriedade. Conservou-se a expressão “inviolabilidade”, 
que denota o objetivo de assegurar aos proprietários de bens que seu direito será 
respeitado. In FARIA, Werter R. Constituição econômica liberdade de iniciativa e 
concorrência. p. 56. 
190 Artigo 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
191SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 72/73. 
192 O que Washington Peluso Albino de Souza conceituou como Princípio da 
economicidade, conforme item anterior deste Trabalho. 
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– daí decorre a necessidade da observância dos princípios da Ordem Econômica, 

disciplinados no Art.170 da CRFB/88, como introdutório e referencial de 

interpretação dos demais dispositivos constitucionais193. 

O Princípio da concordância prática ou da cedência 

recíproca requer a utilização de um meio de coordenação proporcional entre os 

diversos bens constitucionalmente tutelados, como ocorre, de modo habitual na 

CRFB/88, com o Princípio da Propriedade e a imposição da respectiva Função 

Social. 

O terceiro princípio referido por Manoel Jorge e Silva Neto é 

o Princípio da Correção Funcional que impõe a observância dos Poderes 

constituídos pelo Estado e suas funções – obstando que se adote um caminho 

que confronte as competências fixadas aos diversos órgãos do Estado pelo 

Constituinte Originário. 

O Princípio da Vontade Conjetural do Legislador que imputa 

ao Poder Judiciário, quando da análise da constitucionalidade da legislação 

infraconstitucional relativa à Ordem Econômica, acatar, em via de regra, o sistema 

criado pelo Legislativo, uma vez que extirpar um artigo, uma alínea, importa 

muitas vezes em modificar a idéia da Casa Legislativa quando da edição do texto. 

O quarto princípio é o Princípio da Coloquialidade que afirma 

que á norma constitucional deverá ser atribuída o sentido mais coloquial, o mais 

próximo possível do que possa ser compreendido pelo cidadão comum.     

O Princípio da Máxima Efetividade recomenda ao intérprete 

que, dentre as inúmeras proposições constitucionais, opte por aquela que maior 

eficácia atribua ao comando normativo, representando o máximo de operatividade 

ao enunciado. 

E por fim, o Princípio da Proporcionalidade na Ordem 

Econômica que assume dupla face nos domínios da ciência do Direito 

Constitucional: necessidade do legislador editar leis menos restritivas às garantias 

                                                 
193 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. p. 
240. 
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fundamentais; e o ônus relativo à norma expedida que devem ser suportados 

proporcionalmente por todos os membros da comunidade política.   

Dos princípios referidos por Manoel Jorge e Silva Neto toma-

se a liberdade de destacar o Princípio da Unidade e o Princípio da Concordância 

Prática ou da Cedência Recíproca porque mais se relacionam com o objeto de 

análise deste trabalho. 

O Princípio da Unidade implica na interpretação do Princípio 

da Propriedade e a sua Função Social com postura de preservação da unidade de 

sentido existente entre todos os demais princípios previstos no Art.170 da 

CRFB/88. 

E o Princípio da Concordância Prática ou da Cedência 

Recíproca se aplicado ao Princípio da Propriedade e a sua Função Social exigirá 

a utilização de um meio de coordenação proporcional entre os diversos bens 

constitucionalmente tutelados, afastando a aplicação absoluta de qualquer 

princípio. 

Para Gilmar Ferreira Mendes não tendo a CRFB/88 

estabelecido nenhuma hierarquia entre os valores consubstanciados no Princípio 

da Propriedade e na sua Função Social, resta ao intérprete/aplicador resolver os 

eventuais “conflitos” à luz do caso concreto, mediante judiciosa ponderação, 

optando, afinal, por aquela cuja prevalência, nas circunstancias, conduzir a uma 

decisão correta e justa, e assim, realizar a justiça em sentido material como 

referente fundamental da idéia de direito194. 

 

3.3 Direito Econômico da Propriedade 

Para Manoel Jorge e Silva Neto o Constituinte credenciou o 

Princípio da Propriedade como uma garantia individual e ainda, como uma norma 

constitucional econômica195. 

                                                 
194 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de direito constitucional. p. 1357. 
195 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 20. 
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Na doutrina há duas concepções distintas: aquela que trata 

do Princípio da Propriedade e a sua Função Social sem apresentar qualquer 

distinção conceitual entre a garantia individual e a norma constitucional 

econômica e outra, que acrescenta novos contornos aos referidos princípios 

enquanto norma constitucional econômica. 

Carla Marshall é um exemplo da primeira concepção. Ao 

tratar dos Princípios da Constituição Econômica de 1988, mais 

especificadamente, do Princípio da Propriedade Privada, defende que: 

A propriedade privada é elemento consectário do regime 
capitalista, em que a produção é determinada por aquele que 
detém o poder de realizá-la e dela desfrutar como melhor lhe 
aprouver. (...) Na verdade, o princípio da propriedade privada vem 
limitar a propriedade plena, na medida em que a individualiza. O 
constituinte já havia garantido o direito de propriedade no art. 5º, 
XXII, ao tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos196. 

Por outro lado, na condição de norma constitucional 

econômica, o Princípio da Propriedade (Art. 170, II da CRFB/88) recebe um outro 

enfoque, o mesmo ocorre com a Função Social da Propriedade (Art. 170, III da 

CRFB/88).  

Luiz Alberto David Araújo delimita o Princípio da Propriedade 

Privada, sob a ótica de princípio da Ordem Econômica, como sendo aquela que 

se insere no processo produtivo, envolvendo basicamente a propriedade – dita 

dinâmica – dos bens de consumo197 e dos bens de produção198. 

Eros Roberto Grau coaduna com o entendimento de Luiz 

Alberto David Araújo ao afirmar que o Princípio da Propriedade Privada, sob a 

ótica de princípio da Ordem Econômica, está diretamente relacionado aos bens 

                                                 
196 MARSHALL, Carla. Direito constitucional – aspectos constitucionais do direito 
econômico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 147. 
197 Bens de consumo são os que servem diretamente ao sustento dos trabalhadores, tais 
como alimentos, roupas, alojamentos etc. In SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. p. 812. 
198 Bens de produção são os que se aplicam na produção de outros bens ou rendas, 
como as ferramentas, máquinas, fábricas, estradas de ferro, docas, navios, matérias-
primas, a terra, imóveis não destinados à moradia do proprietário, mas à produção de 
rendas. Estes bens não são consumidos, são utilizados para a geração de outros ou de 
rendas198. In SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 812. 
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de produção, visto que há apenas um valor juridicamente protegido no sistema 

capitalista, qual seja o da Propriedade Privada dos bens de produção199.  

Washington de Barros Monteiro destaca: 

Surge assim a moderna concepção do Direito de Propriedade, 
com a sua Função Social bem determinada, geradora de trabalho 
e de empregos, apta a produzir novas riquezas e a contribuir para 
o bem geral da nação. É a Propriedade dos novos tempos, a 
eliminar a Propriedade estéril e improdutiva”200. 

Isabel Vaz divide a propriedade em estática e dinâmica201. 

Estática é aquela propriedade que não está inserida no processo produtivo, por 

exemplo: são as grandes propriedades imobiliárias, os créditos e as relações 

deles decorrentes para os seus titulares. Já as Propriedades Dinâmicas são 

representadas pelas atividades econômicas, industriais ou comerciais, destinadas 

a produzir e promover a circulação, a distribuição e o consumo de bens202.  

A propriedade dinâmica, pelo contrário, está inserida no 

processo produtivo para viabilizar a justiça social: 

Retirar o capital, os bens de produção do estado de ócio consiste, 
pois, em utilizá-los em qualquer empresa proveitosa a si mesma e 
à comunidade. É dinamizá-los para produzirem novas riquezas, 
gerando empregos e sustento aos cooperadores da empresa e à 
comunidade. É substituir o dever individual, religioso, de dar 
esmola pelo dever jurídico inspirado no compromisso com a 
comunidade, de proporcionar-lhe trabalho útil e adequadamente 
remunerado203. 

A Propriedade dinâmica é aquela que está prevista no Art. 

170 da CRFB/88, que deverá ser interpretada em conjunto com os demais 

princípios constitucionais.  

Eros Roberto Grau escreve que a Propriedade compreende 

um conjunto de vários institutos. A simples consideração dos regimes jurídicos 

                                                 
199GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.19. 
200 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil – direito das coisas. 37ª 
ed., vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 43. 
201Razão pela qual o título de sua obra foi denominado “Direito Econômico das 
Propriedades”, formada pela propriedade estática e pela propriedade dinâmica. 
202 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 149. 
203VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 155. 
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peculiares aplicáveis à Propriedade dos valores mobiliários, dos 

estabelecimentos, dos imóveis urbanos e dos imóveis rurais, à Propriedade 

literária e artística comprova o reconhecimento, pelo Direito Positivo, da 

multiplicidade da Propriedade204. Além dos institutos referidos, acrescenta-se a 

propriedade em seu sentido dinâmico, que oportuniza a geração de emprego e 

renda. 

Quando o legislador constituinte insere a Propriedade e a 

Função Social no Titulo VII o discurso constitucional adquire tonalidade 

marcadamente voltada para o social, como se pretendesse atribuir maior 

responsabilidade aos agentes econômicos e privados na realização da justiça 

social205. 

José Afonso da Silva destaca que embora prevista entre os 

direitos individuais, ela não mais poderá ser considerada puro direito individual, 

relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da 

Ordem Econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Se é assim, então 

a propriedade privada, que, ademais, tem que atender a sua Função Social, fica 

vinculada à consecução daquele fim206. 

Ivo Dantas destaca que: 

Um ponto deve ser ressaltado na definição atual da Propriedade 
em uma perspectiva do Estado Social: o interesse público. Sobre 
este, o Estado, deixando de lado o interesse individual ou privado, 
opta pela utilização do instituto com o fim de “assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social”, tal como 
se encontra prescrito no caput do Art.170 da CRFB/88207.  

Quando se percebe que o Princípio da Propriedade e da 

Função Social da Propriedade exigem uma nova “leitura”, imediatamente se faz 

necessário observar qual a Política Econômica adotada.  

                                                 
204GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.123. 
205 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 16. 
206 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 811. 
207DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico – globalização & 
constitucionalismo. p. 72. 
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Isabel Vaz anota que a relação entre o Princípio da 

Propriedade e os acontecimentos políticos é inegável. Quase todas as mudanças 

políticas acarretam modificações no regime da Propriedade208. 

A História, tanto quanto o Direito de algumas décadas, 

demonstram as diferentes razões pelas quais os Estados houveram por bem 

intervir nas propriedades, como forma de adquirir e de consolidar o Poder Político 

e de centralizar decisões. Só mais recentemente é que as razões de natureza 

política adquiriram também uma conotação social209.  

A abordagem do Estado enquanto elemento mediador da 

organização social e patrimonial da sociedade capitalista vai remeter a uma 

realidade histórica em profunda mutação. Entretanto, apesar dessas mutações, 

permanecem válidos os questionamentos como se dá o processo de 

organização/regramento das relações sociais, informações básicas para se 

compreender quais os pressupostos e elementos constitutivos dos institutos 

sagrados que informam a concepção do Princípio da Propriedade vigente na 

formação de espaços públicos e privados210. 

O Estado Liberal consagrou o Princípio da Propriedade de 

forma absoluta, sendo mínima a intervenção no Estado na atividade econômica.  

Desta omissão, verificou-se a necessidade do Estado 

evoluir, já que muitas pessoas viviam a margem do desenvolvimento econômico. 

Para Rogério Gesta Leal: 

Com o modo de produção capitalista, a nova forma de 
Propriedade que ganha relevo em pouco tempo é a Propriedade 
industrial, que vem se juntar à Propriedade imobiliária, todos de 
caráter absolutamente individual e destinadas a atender 
expectativas particulares e setoriais de uma parcela da sociedade, 
sendo idealizadoras de que esta Propriedade tenha um fim em si 
mesma, ou seja, servir de capital para gerir mais capital211. 

                                                 
208 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 3. 
209 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 60. 
210 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 35. 
211 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 46. 
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No Estado do Bem Estar, o Estado passou intervir de forma 

mais ativa na atividade econômica, disciplinando, por exemplo, as relações de 

trabalho e impondo responsabilidades ao proprietário.  

Neste momento, o Estado imputou ao proprietário o dever de 

inserir sua propriedade no contexto social, o que foi denominado de Função 

Social da Propriedade, portanto, o Princípio da Propriedade deixou de ser 

exercido de forma absoluta. 

Agora, o Princípio da Propriedade, visto como um dos 

princípios da Ordem Econômica impõe uma nova interpretação: a propriedade 

deverá estar inserida no processo produtivo, oportunizando a justiça social.  

A Constituição reconhece a existência do poder econômico. 

Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder 

econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe então, ao Estado intervir para 

coibir o abuso212. 

O Estado não se posiciona contra a atividade econômica. O 

Estado deverá adotar uma postura positiva, com o intuito de garantir justiça social 

para todos os sujeitos do Direito Econômico. 

Desta forma, a intervenção se faz necessária porque os 

modelos capitalistas proporcionam uma tal concentração de renda, cujo resultado 

conduz à negativa do direito à Propriedade, entendida como o mínimo de bens 

necessários à manutenção do indivíduo213. 

É necessária uma nova abordagem do instituto jurídico da 

Propriedade como tentativa de democratizar-lhe o acesso214. A consagração do 

Princípio da Propriedade, não se resume à aquisição de um imóvel. O cidadão 

deverá estar inserido no processo produtivo, através do seu trabalho, recebendo 

uma adequada remuneração para assim fazer parte do desenvolvimento.   

                                                 
212 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 795.  
213 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 5. 
214 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 5. 
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Registre-se que grande parte da população brasileira não 

teve ainda condições de desenvolver plenamente sua personalidade, de se 

conhecer como sujeito dos direitos fundamentais inseridos na Constituição, 

porque lhe falta um mínimo de Propriedade215. 

Por este mínimo de Propriedade entende-se o que os bens 

econômicos podem proporcionar, em termos de salário, alimentação, moradia, 

saúde, educação, transporte, vestuário que configuram as carências básicas de 

todo ser humano216. 

Para Manoel Jorge e Silva Neto o fato é que a qualidade de 

vida nas metrópoles brasileiras – e por extensão, em todo o mundo – cai na razão 

inversa do aumento da população; e uma das medidas do nível de vida dos 

habitantes da cidade é precisamente a sua moradia217, razão pela qual, os 

princípios da Ordem Econômica reclamam uma nova interpretação. 

Considerando a CRFB/88 e por conseqüência, a Política 

Econômica adotada, pode-se a titulo exemplificativo, indicar alguns dos 

mecanismos que o Estado dispõe para a garantia da justiça social, 

relacionados ao Princípio da Propriedade e ao Princípio da Função Social. 

Inicialmente pondera-se que o Estado não dispõe de 

estrutura e recursos para adotar exclusivamente uma política assistencialista; 

compete ao Estado oferecer oportunidade para que o individuo possa, através do 

seu trabalho, viver com dignidade. 

Uma das atribuições do Estado será evitar que o lucro seja 

repartido para poucos, ou seja, evitar a concentração de renda. A experiência do 

Estado Liberal demonstrou a necessidade do Estado intervir na atividade 

econômica, sob pena de nos afastarmos da justiça social. 

Para evitar a concentração de renda o Estado deverá, 

através dos Poderes Constituídos, fazer observar os Direitos Trabalhistas, que 

                                                 
215 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 49. 
216 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 8. 
217 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 166. 
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será o ponto de equilíbrio entre a livre iniciativa e a valorização do trabalho 

humano inscritos no caput do Art.170 da CRFB/88. 

Deverá também, oferecer estímulos e garantias a livre 

iniciativa, principalmente quando se trata de empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

País, nos termos da CRFB/88, Art.170, IX.  

Ao empresário compete produzir mais riquezas, gerando 

mais empregos, viabilizando uma existência digna aos empregados e à 

sociedade. 

Isabel Vaz anota que a empresa é o campo ideal para 

refletirmos sobre um ´Direito Econômico das Propriedades´, por ser a instituição 

capaz de multiplicar as riquezas, fazendo ´o capital trabalhar´ e criando condições 

adequadas a uma rede de distribuição mais justa de rendas218. 

Não é isolada a afirmação de que não é mais a preocupação 

com os lucros, mas a distribuição eqüitativa de benefícios que se coloca como fim 

da empresa219. 

A função desempenhada pelo empresário impõe 

compromissos, conforme CRFB/88, Art. 170, caput, inciso III, mas não lhe retira a 

qualidade de titular de direitos subjetivos sobre os lucros ou os dividendos 

resultantes da atividade empresarial. Caso contrário, não se justificariam a 

inserção da “livre iniciativa” no caput do Art.170, nem do Princípio do Direito de 

Propriedade, no inciso II do mesmo dispositivo220. 

Desta forma, a CRFB/88 garantiu a livre iniciativa e o 

Princípio da Propriedade como forma de multiplicar riquezas, devendo ser 

respeitadas a Função Social da Propriedade, a defesa do Consumidor e do Meio 

Ambiente, busca pelo pleno emprego por parte de quem exerce desenvolve 

qualquer atividade econômica. 

                                                 
218 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 18. 
219 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p.116. 
220 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 157. 
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Para evitar a concentração de renda, o Estado também 

deverá garantir a livre concorrência, que é a manifestação da liberdade de 

iniciativa. A CRFB/88 disciplinou que: 

Artigo 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 
lei.  
(...) 
§ 4º A lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à 
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 
aumento arbitrário dos lucros. 

Se a livre concorrência não é respeitada, o empresário, 

principalmente o pequeno empresário, não terá a legitimação do Princípio da 

Propriedade e a Função Social, enquanto princípios da Ordem Econômica. 

Aliás, o respeito à livre concorrência proporciona benefícios 

ao consumidor221, visto que a “oferta” é uma das leis do mercado. Quanto mais 

oferta, mais facilitada será a aquisição do produto por parte da sociedade, 

democratizando o acesso aos bens de consumo que, historicamente são privilégio 

de uma pequena parcela da população. 

A Função Social dos bens de consumo consiste 

precisamente na sua aplicação imediata e direta na satisfação das necessidades 

humanas primárias, o que vale dizer que se destinam à manutenção da vida 

humana. Disso decorre que sejam predispostos à aquisição de todos com a maior 

possibilidade possível, o que justifica até a intervenção do Estado no domínio da 

sua distribuição, de modo a propiciar a realização ampla de sua Função Social. E 

este é um princípio que se superpõe mesmo ao da iniciativa privada. Assim, a 

intervenção direta na distribuição de bens de consumo, para fomentar ou mesmo 

forçar o barateamento do custo da vida, constitui um modo legítimo de fazer 

cumprir a Função Social da Propriedade222.  

                                                 
221 Ratifica-se que a defesa do consumidor é outro princípio da Ordem Econômica, nos 
termos da CRFB/88, Art.170, V. 
222 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 813. 
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Outra atribuição do Estado será estabelecer a Política 

Urbana, providência diretamente relacionada ao Princípio da Propriedade e da 

Função Social da Propriedade. 

Ao fixar a Política Urbana o Estado consagra a defesa do 

Meio Ambiente, princípio que também integra o rol previsto no Art. 170 da 

CRFB/88.  

Através da Política Urbana, o Estado poderá impor limites à 

especulação imobiliária223, determinar o local para a fixação da atividade 

econômica, fixar as formas de sanção aplicadas quando a propriedade não 

atende a Função Social; todas são hipóteses de intervenção do Estado junto à 

atividade econômica, nos moldes da legislação em vigor. 

Werter Faria registra que o lugar de fixação da atividade 

econômica tem enorme importância, posto que a urbanização, que por uma parte 

caracteriza a civilização contemporânea, influi decisivamente no processo 

econômico, pois se conhece o que pressupõem as aglomerações urbanas, o 

impacto dos equipamentos de infra-estrutura, o efeito contrário de certas 

instalações fabris e as conseqüências negativas do excessivo crescimento de 

certas áreas. Sabe-se, também, que não se pode permitir um crescimento 

econômico espacialmente arbitrário e anárquico224. 

Ao dividir as competências entre as entidades componentes 

da Federação brasileira, foi fixada a exclusiva atribuição da União Federal para 

                                                 
223 É a partir da década de 1980 que os conflitos e as diferenças de classes vão se acirrar 
para os latinos-americanos, pois, nesse momento, uma minoria privilegiada ganha 
importância extraordinária em dinheiro e lucros, detendo um contingente desmesurado de 
Propriedade urbana, principalmente para fins especulativos, enquanto a maioria, 
detentora de rendimentos escassos, fica à margem de tudo e integrada pela escassez e 
pobreza. Essa nova situação, faz com haja uma ruptura sensível no modelo hegemônico 
de desenvolvimento sustentado pelas elites dominantes, começando a surgir indicadores 
sociais de agravamento de estabilidade e ordem social até então mantidas pelo 
Estado223. In LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no 
Brasil. p. 93/94. 
224 FARIA, Werter R. Constituição econômica liberdade de iniciativa e concorrência. 
p. 130. 
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instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos, nos termos da CRFB/88, Art.21, XX. 

No entanto, embora essa afirmação esteja rigorosamente 

exata, não é demais lembrar que a competência exclusiva é pertinente à 

indicação de diretrizes em matéria de Política Urbana. 

A indicação da CRFB/88, no Art. 21, XX serve para 

demonstrar que, em tema de política urbana, mais ainda sob o império da teoria 

da predominância do interesse, o papel a ser desempenhado pela União é o 

órgão responsável pela uniformização, em face da diversidade cultural, étnica, 

ambiental etc., das nossas cidades – da Política Urbana brasileira, fazendo com 

que a Propriedade urbana igualmente reverencie a Função Social225. 

A CRFB/88 revela que: 

Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
(...) 
§ 2.º A Propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 

O Plano Diretor é, pois, o instrumento básico de ordenação 

da política urbana, que deve ser aprovado pelo órgão legislativo municipal, sendo 

obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes (CRFB/88, Art.182, § 

1º). 

O Direito Econômico inspira-se no compromisso 

constitucional de realização da justiça social através da implementação de 

medidas de Políticas Econômicas a serem elaboradas também pelo Poder 

Público municipal.  

O Plano Diretor, mencionado no parágrafo primeiro do 

Art.182 constitui um dos instrumentos de realização desta Política Econômica 

com vistas ao ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da 

                                                 
225 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 164. 
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cidade e à garantia bem-estar dos seus habitantes226, portanto, o atendimento à 

normativa urbanística ditada pelo Plano Diretor é a forma encontrada pela 

Propriedade urbana para atender à Função Social; fora daí surgem 

conseqüências mencionadas na CRFB/88, no Art.182: 

Artigo 182. (...) 
§ 4.º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: 
I – parcelamento ou edificação compulsórios; 
II – imposto sobre Propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

O modo como a Constituição gradua as sanções para a 

hipótese de descumprimento da Função Social pela Propriedade urbana, leva a 

crer, convictamente, que os gravames são aplicados à medida em que as 

determinações do Poder Público não se fazem atendidos pelo proprietário227, 

demonstrando que o sujeito do Direito Econômico, não atuará de forma absoluta 

em sua propriedade, competindo ao Estado intervir quando não atendida a 

Função Social. 

Hely Lopes Meirelles ao tratar da intervenção do Estado na 

Propriedade Privada e na Ordem Econômica, afirma que: 

(...) para o uso e gozo dos bens e riquezas particulares o Poder 
Público impõe normas e limites e, quando o interesse público o 
exige, intervém na Propriedade privada, e na ordem econômica, 
através de atos de império tendentes a satisfazer as exigências 
coletivas e a reprimir a conduta anti-social da iniciativa particular. 
Nessa intervenção estatal o Poder Público chega a retirar a 
Propriedade privada para dar-lhe uma destinação pública ou de 
interesse social, através de desapropriação; ou para acudir a uma 
situação de iminente perigo público, mediante requisição; em 
outros casos, contenta-se em ordenar socialmente o seu uso, por 
meio de limitações e servidões administrativas; ou em utilizar 
transitoriamente o bem particular, numa ocupação temporária. Na 
ordem econômica o Estado atua para coibir os excessos da 

                                                 
226 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 162. 
227 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 165. 



 97

iniciativa privada e evitar que desatenda às suas finalidades, ou 
para realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, 
fazendo-o através da repressão ao abuso econômico, do controle 
dos mercados e do tabelamento de preços”228. 

Outro exemplo da intervenção do Estado na atividade 

econômica, mais especificadamente no Princípio da Propriedade, é a elevada 

alíquota do Imposto de Produtos Industrializados, no setor da indústria do tabaco, 

com a nítida função de desestímulo por indução na economia. E isso não pode 

deixar de interferir na decisão estratégica de cada empresa de produzir ou não 

produzir cigarros.  

Para aquele que opta por produzir tabacos, a Função Social 

da Propriedade só será atendida com o pagamento do referido imposto, como 

forma de amenizar os gastos que o Poder Público contabiliza a cada ano com a 

saúde da população que mantém o hábito de fumar.  

Outro exemplo da amplitude do Princípio da Propriedade, 

enquanto princípio da Ordem Econômica é o confisco dos ativos financeiros, 

sendo certo que a atuação do Estado deverá estar em consonância com as 

disposições constitucionais, conforme noticiado por Manoel Jorge e Silva Neto: 

Ao substituir o padrão monetário do Cruzado Novo pelo Cruzeiro, 
o Plano Collor impediu a conversibilidade de ativos financeiros 
que ultrapassassem CR$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 

No campo administrativo, ao porfiar pela redução das despesas 
com a máquina estatal, os ministérios foram reduzidos de 23 para 
12 sendo ainda extintas inúmeras autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Mas, convictamente, a grande controvérsia – se não a maior e 
mais intensa polêmica surgida após a edição do plano econômico 
no Brasil – do Plano Collor foi o confisco dos ativos financeiros, 
mais ainda se levado em consideração os inúmeros argumentos 
em prol de sua inconstitucionalidade, por ofensiva a norma 
econômica ao Direito de Propriedade (Art. 5º, XXII, da 
Constituição). 

Com efeito, além da garantia individual quanto ao exercício do 
Direito de Propriedade, diversas outras cláusulas constitucionais 
assecuratórias de direitos fundamentais dos indivíduos foram 
menosprezadas quando da edição do Plano Collor. (...)  

                                                 
228 MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo. Brasileiros, 1998, 23ª ed. 
p. 481/482. 
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É óbvio – a constatação que prescinde até as considerações mais 
técnicas sobre o tema – que o planejamento econômico, guardado 
sob o rigoroso sigilo tendente a colher de surpresa o sistema 
econômico não poderá ultrajar garantias constitucionais básicas, 
como as relativas ao direito de ação, ao Direito de Propriedade, ao 
devido processo legal, etc229. 

Este exemplo demonstra que o próprio Estado encontra 

limites para a intervenção na atividade econômica e que o confisco dos ativos 

financeiros da forma que foi realizado, confrontou com o Princípio do Direito da 

Propriedade, razão da existência de tantos questionamentos frente a sua 

questionável constitucionalidade.  

Os exemplos citados objetivam demonstrar que a 

interpretação do Princípio da Propriedade e a sua Função Social, sob o aspecto 

econômico encontram um universo muito amplo de atuação. Ao interpretá-los, 

enquanto norma constitucional econômica, deverão ser observados os demais 

princípios previstos no Art.170 da CRFB/88, preservando o objetivo da Ordem 

Econômica que é o alcance da justiça social. 

Ainda sobre a Função Social da Propriedade, sob o aspecto 

econômico, registre-se que o referido princípio não tem o condão de suprimir o 

direito subjetivo do proprietário dos bens de produção; apenas modifica a sua 

natureza estabelecendo diretrizes destinadas a conformar a sua aquisição, gozo e 

utilização aos objetivos da Ordem Econômica e Financeira e Social230. 

No mesmo sentido, Paulo Márcio Cruz afirma que o 

constitucionalismo social tende a estender e distribuir a Propriedade e não 

suprimi-la231.  

Para que a Propriedade possa cumprir a Função Social, 

impõe-se uma regulamentação diversa daquele lhe vem sendo conferida 

tradicionalmente. Não se trata de defender o estremo oposto, apregoado pelas 

doutrinas socializantes da Propriedade.  A implementação da Função Social 

                                                 
229 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 55. 
230 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 156/157. 
231 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. p. 234. 
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pressupõe, não a sua supressão, mas a sua utilização conformada à Ordem 

Econômica e Financeira e à Ordem Social232.  

Manoel Jorge e Silva Neto destaca que a amplitude do 

princípio da Função Social da Propriedade importa considerá-lo não apenas como 

um dado a ser obedecido por proprietário de bem imóvel, por exemplo, mas, de 

modo amplo, por qualquer pessoa que exerça o direito de qualquer espécie de 

Propriedade, incluindo-se aí os empreendimentos econômicos233. 

O indivíduo passa a ser encarado como um meio para 

cumprir uma função, enquanto a Propriedade é formada para responder a uma 

necessidade econômica. Conforme esta concepção, ela é uma situação jurídica 

puramente objetiva; o ordenamento não protege o direito subjetivo de usar a coisa 

segundo a vontade, mas garante, tão-somente, a liberdade do possuidor da 

mesma de satisfazer a Função Social que lhe compete pelo fato de ser o detentor 

da riqueza. Há abuso de direito quando, no seu exercício, não forem 

considerados os interesses dos outros indivíduos. Nele coexistem o dever do 

exercício e os interesses coletivos. O proprietário obriga-se a exercer seu direito, 

quando assim lhe exige o bem comum234. 

O Princípio da Propriedade, previsto na CRFB/88, Art. 170, II 

adquire um status dinâmico. A propriedade deverá ser utilizada como um 

instrumento de geração de riquezas, viabilizando o desenvolvimento de toda a 

sociedade e não apenas daquele de explora uma atividade econômica. 

 

                                                 
232 VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. p. 8. 
233 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p. 110. 
234 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil. p. 
50/51. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente Dissertação teve como objeto o estudo o Direito 

Econômico da Propriedade, previsto no Art.170 da CRFB/88, como sendo um dos 

Princípios da Ordem Econômica. 

Para se chegar ao pretendido foi necessário desenvolver o 

tema em três Capítulos, cada qual com seus próprios objetivos. 

O primeiro Capítulo dispunha de dois objetivos a serem 

alcançados, os quais foram perquiridos de forma científica. A formação do Estado 

e a maneira que o mesmo se relaciona com a atividade econômica.  

O surgimento do Estado Liberal foi o “ponto de partida” para 

o desenvolvimento do estudo, considerando a postura que o Estado adotou frente 

à atividade econômica e por conseqüência, frente ao Princípio da Propriedade. 

O Estado Liberal é o resultado dos movimentos da burguesia 

que questionavam o poder absoluto e os privilégios concedidos a uma pequena 

parcela da população - o alto clero e a nobreza. Desse modo, a burguesia fez 

surgir o Estado Liberal que consagrou a divisão dos Poderes e direitos aos 

indivíduos. 

O pensamento liberal defendia a omissão do Estado, porque 

o indivíduo deveria ser livre para buscar as suas riquezas. A atividade econômica 

era regulada pelas “leis de mercado” afastando a intervenção do Estado. Quanto 

ao Princípio da Propriedade defendia que este deveria ser exercido de forma 

plena, sem qualquer interferência de terceiros, inclusive do Estado.  

A questão social foi responsável pela revisão das 

prerrogativas do Estado, o que oportunizou o declínio do Estado Liberal, iniciando 

o Estado do Bem Estar. Neste último, o Estado passou a intervir na atividade 

econômica, como forma de reduzir o custo social envolvido. Ao Princípio da 

Propriedade foi acrescida a Função Social, demonstrando a ideologia social 

adotada pelo Estado. 
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Atualmente, com a globalização, o papel do Estado está 

sendo discutido. As “leis de mercado” interferem cada vez mais na ordem interna, 

o que provoca a relativização do conceito clássico de soberania, pois já não são 

os governos que decidem sozinhos os rumos da economia, a Política Econômica 

a ser adotada observa novas variáveis, muitas vezes distantes da possibilidade 

de intervenção do Estado. 

Com a Política Neoliberal as empresas buscam se manter 

mundialmente competitivas, e para tanto, defendem a redução dos direitos 

trabalhistas e previdenciários conseguidos ao longo dos anos pela classe 

trabalhadora. Um exemplo são os produtos chineses que são comercializados no 

Brasil com um preço muito reduzido, se comparado com o produto brasileiro, 

principalmente, pelo uso de mão de obra barata, legitimado pela inexpressiva 

garantia conferida ao trabalhador naquele país. 

Ressalta-se que a CRFB/88 reconhece a existência do 

poder econômico, mas este poder não poderá ser exercido livremente, 

competindo ao Estado intervir para coibir o abuso. 

Durante o desenvolvimento do trabalho verificou-se que a 

Princípio da Propriedade é um instituto jurídico flexível e dinâmico, pois sofre 

alterações no curso da história em função das mudanças, políticas, sociais e 

econômicas. Cada Constituição promulgada e/ou outorgada no Brasil lançou a 

orientação sobre a forma que o Estado disciplinava o Princípio da Propriedade, 

razão pela qual o objetivo maior a ser alcançado no segundo Capitulo foi o estudo 

do Princípio da Propriedade nas Constituições brasileiras. 

Observou-se que desde a Constituição de 1824 o Princípio 

da Propriedade foi disciplinado no ordenamento jurídico pátrio; em algumas 

Constituições adotou-se o princípio de forma plena, em outras, foram atribuídos 

alguns condicionantes ao seu exercício. 

As Constituições de 1824 e 1891 garantiram o Princípio da 

Propriedade em toda a sua plenitude, portanto, da forma defendida pela ideologia 

liberal. 
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Foi a Constituição de 1934 que primeiro consagrou os 

princípios ”Da Ordem Econômica e Social” e ainda, acrescentou o Princípio da 

Função Social da Propriedade. 

O Princípio da Propriedade continuou a ser garantido, 

restando estabelecido que o mesmo não poderia ser exercido contra o interesse 

social e coletivo, portanto, o interesse individual deveria estar em consonância 

com o interesse social – da ideologia Liberal evolui-se para a ideologia do Bem 

Estar Social. 

A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas 

silenciou quanto a Função Social da Propriedade, mas consagrou a expressão 

“Ordem Econômica”, embora em seu conteúdo tenha indicado exclusivamente 

normas referentes ao Direito do Trabalho e à Previdência Social. 

Já a Constituição de 1946 tratou do Princípio da Propriedade 

sob dois ângulos distintos: a) como direito individual, no Capítulo dos Direitos e 

Garantias Individuais, e b) quanto ao seu uso, no Capítulo da Ordem Econômica e 

Social, atrelando esta Propriedade ao alcance de um objetivo denominado Bem 

Estar Social, regra mantida no texto constitucional de 1967, na Emenda 

Constitucional nº 1, de 1969 e no texto constitucional de 1988. 

A CRFB/88 ao tratar dos Direitos e Garantias Fundamentais 

disciplinou no Art.5 º, XXII e XXIII, respectivamente, que é garantido o Direito de 

Propriedade e que a Propriedade atenderá a sua Função Social. No Art.170 e 

seguintes regulamentou a “Ordem Econômica e Financeira”, fazendo constar a 

Propriedade Privada e a Função Social dentre os Princípios da Ordem 

Econômica. 

O Princípio da Propriedade enquanto direito individual, é um 

Direito Fundamental de 1ª Dimensão, portanto, é um direito negativo diante do 

Estado, que deve ser exercido, a princípio, sem a interferência de terceiros. Já o 

Princípio da Função Social da Propriedade enquanto direito individual, condiciona 

o uso ao Bem Estar da sociedade.  

Derradeiramente se alcança o Terceiro Capítulo, onde o 

referente proposto neste trabalho, após as informações dos capítulos anteriores, 
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foi apresentado. Neste Capítulo passou-se a análise do Princípio da Propriedade 

enquanto norma constitucional econômica. Na oportunidade verificou-se que ao 

proprietário é conferido o poder de usar, gozar, reaver e dispor da coisa. No 

exercício deste direito, deverá observar os limites impostos pelo Poder Público, 

com o objetivo de atender os anseios da sociedade, por exemplo: o direito de 

vizinhança, estatuto da cidade, convenção de condomínio, e ainda, poderá sofrer 

restrições, quando se tratar, a titulo exemplificativo de desapropriação, 

tombamento e servidão ambiental. 

A propriedade dita dinâmica por parte da doutrina, confere 

ao proprietário o poder de inserir este direito no processo produtivo. Sendo assim, 

além do direito de usar, gozar, reaver e dispor da coisa, ao proprietário é 

oportunizado o poder de inserir a propriedade no processo produtivo, passando a 

propriedade a ser um instrumento para a geração de riquezas. Neste sentido, o 

Princípio da Propriedade enquanto norma constitucional econômica apresenta 

novos contornos, se comparado com o mesmo princípio disposto como garantia 

individual. 

A interpretação do Princípio da Propriedade, sob o aspecto 

econômico encontra um universo muito amplo de atuação, devendo ser 

preservado, o objetivo da Ordem Econômica que é o alcance da justiça social, 

portanto, é necessária uma nova abordagem do instituto jurídico da Propriedade 

como tentativa de democratizar-lhe o acesso. A consagração do Princípio da 

Propriedade, não se resume à aquisição de um imóvel, esta deverá estar inserida 

no processo produtivo, através do seu trabalho, da exploração de determinada 

atividade econômica, promovendo o desenvolvimento da sociedade. 

Terminado o trabalho proposto, isto é, a descrição dos 

capítulos, entende-se não só por conveniência, mas também em observância a 

metodologia observada na academia, pela necessidade de ressaltar alguns itens 

que correspondem aos problemas e as hipóteses que se formularam na 

Introdução. 

Tinha-se como primeiro problema qual seria a interpretação 

a ser conferida ao Princípio da Propriedade enquanto norma constitucional 

econômica? Como resposta a este problema pensava-se o seguinte: que a 
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propriedade enquanto norma constitucional econômica é aquela que parte da 

doutrina convencionou chamar de “propriedade dinâmica”. Esta propriedade 

confere a possibilidade de promover o desenvolvimento social através da inserção 

desta, no processo produtivo. Um exemplo seria um terreno que o proprietário 

destina como área de estacionamento. O terreno poderia ficar sem uso, o 

proprietário pagaria os tributos, além de respeitar os limites impostos pelo Poder 

Público, mas ao decidir pelo desenvolvimento desta atividade econômica, 

contribuiria para a sociedade, abrindo a princípio, novos postos de trabalho, além 

de aplicar os dividendos desta atividade em outras áreas da economia, o que 

demonstra a pluralidade de beneficiários.  

Desta forma, quanto às hipóteses que se relacionam ao 

primeiro problema, entende-se que resta confirmada a informação que o Princípio 

do Direito de Propriedade deverá ser interpretado em consonância com os demais 

Princípios da Ordem Econômica, previstos no Art. 170 da CRFB/88, considerando 

que nas situações em que o referido princípio estiver inserido no processo 

produtivo, os fatos e conseqüências do seu exercício estarão diretamente 

relacionados a livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio 

ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno 

emprego, dentre outros. 

Outra hipótese que restou confirmada foi à indicação que 

parte da doutrina interpreta o Princípio da Propriedade enquanto Direito 

Fundamental e Princípio da Ordem Econômica, sem apresentar qualquer 

distinção conceitual. O presente trabalho objetiva demonstrar que novos 

contornos deverão ser observados quando se trata do Direito Econômico da 

Propriedade. 

Por fim, também restou confirmado que a Política 

Econômica adotada por cada Estado reflete sobre o Princípio do Direito 

Econômico da Propriedade, ora este foi tutelado de forma absoluta, ora acrescido 

de disposições que vinculavam seu uso ao bem estar da sociedade. 

Por sua vez o segundo problema que se tinha era se o 

Princípio do Direito Econômico da Propriedade é poder ou dever do proprietário? 

Como resposta a este problema pensava-se que se trata de um poder e não de 
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um dever, em respeito aos demais Princípios da Ordem Econômica, 

especialmente o Princípio da Livre Iniciativa. O Estado não poderá obrigar o 

proprietário a inserir sua propriedade no processo produtivo, poderá conferir 

incentivos, como forma de usufruir dos benefícios que tal atitude proporciona a 

sociedade. 

Estas são as considerações que se julgam oportunas a 

apresentar. O que se verifica é que, o Princípio do Direito Econômico da 

Propriedade, considerando o Art. 3º e Art. 170 da CRFB/88, adquire tonalidade 

marcadamente voltada para o social. 
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