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I. OS PRESSUPOSTOS FUNDAMENTAIS

O CONCEITO DE DESAPROPRIAÇÃO

1. A "desapropriaço é o ato pelo qual a au-
toridade pública competente, em casos expressos
em lei e mediante indenizaçâo, determina que a
propriedade individual seja transferida a quem
dela se utilize em interesse da coletividade".
(F.Whitaker - Desapropriaço, 3 edição, pg.lQ.

2. Esta definição indica os pontos essenciais
que tornam legítima a desapropriação:

a) a competância da autoridade;
b) a autorização em lei;
c) a indenização e
d) a destinação à utilização em benefício da

cole tividade.

3. Com relação à destinação a ser feita -
"por quem dela se utilize em interesse da cole-
tividade". - convém distinguir a pessoa que vai
assumir a propriedade:

a) se apt6pria autoridade pública, através
de seus serviços u

b) se um terceiro, pessoa física ou jurídi-
ca de Direito Privado.

Na primeira hipótese, temos adperia -
ção por utilidade pública.
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Na segunda,temos a desapropriação por inte-
resse social.

Na desapropriaço por utilidade pública,subs
titui-se o proprietário particular pelo proprie
tário público.

Na desapropriação por interesse social,subs-
titui-se o proprietário particular por outro pro
prietário particular, salvo algumas hipóteses.

4. Na desapropriação por utilidade pública,4
fácil compreender a justiça da desapropriaço e
encontrar as raz6es da substituição do proprie-
tário particular pelo proprietário público. Mas,
na desapropriação por interesse social,a substi
tuiço de um proprietário particular por outro
proprietário particular, corre o risco de	se
cair na injustiça, na mera troca de donos, sem
qualquer benefício social.

O DIREITO DE PROPRIEDADE E O USO DA PROPRIEDADE

5. Embora seja comum referir-se a uma evolu-
ção do direito de propriedade, em que teria se
transformado um direito absoluto em um direito
relativo, a verdade que imp6e é a de que:

12) o direito de propriedade,pela sua nature
za,sempre reuniu um aspecto individual e um as-
pecto social; e

2 9 ) nos tempos atuais, com o aumento da den-
sidade demográfica e a estruturaço empresarial
da economia, a regulamentação do aspecto social
se imp6e como necessidade.

6. Como assinala Clóvis Beviláqua, no código
Civil, comentário ao art. 524; "Os romanos,se-
gundo demonstrou Ihering,e recorda Gény(Inter-
pretation et Sources,pág 165) no emprestavam à
propriedade em caráter absoluto. O seu indivi -
dualismo era subordinado às necessidades sociaiS
E a Teologia Católica nunca abandonou a sua te-
se de que os bens materiais, embora sejam apro-
priados individualmente e com isto se tornam
mais eficientes e produtivos, têm uma destinaçSo
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socialista , universal, para todos os homens.

7. Aliás a Doutrina Social da Igreja prefe-
riu formular urna distinção que hoje assume rele
vante significado: o direito de prppiedade e a
função social da prriedade.
E Pio XI, na Quadragésimo Anno, § 47, quem afir-
ma:

"E, a fim de pôr termo às controvérsias que
acerca do domínio e deveres a ele inerentes co-
meçam a agitar-se, note-se em primeira lugar o
fundamento assente por Leso XIII, de que o di-
reito de propriedade é distinto do seu uso (Enc.
Rerum novarum, Ç 35)"

E acrescenta contra os que confundem o direi
to de propriedade com o uso da propriedade:

"Por isso sem razão afirmam alguns que o do-
mínio e o seu uso s go uma e a mesma coisa-,e mui
to mais ainda 4 alheio à verdade dizer que se
extingue ou se perde o direito de propriedade
com o no uso ou abuso dele."

8. E, desde Leso XIII, no 4culo passado, a
Doutrina Social da Igreja, vem recomendando "tem
perar o uso da propriedade e o 'conciliar com
o bem comum'.

Considerando as contingências de nossa época
a intervenço do Estado, através de leis que
regulem o uso da propriedade,ngo padece de dtívi
das.

É Pio XII, quem diz, em Mensagem de 1 2 de se
tembro de 1 944, (conforme Jean-Yves Calvez e
Jacques Perrin, Igreja e Sociedade Econômica,
pág. 331):

"Quando a repartiço da propriedade 4 um obs
táculo a este fim - o que no 4 necessariamente
nem sempre o resultado de uma extenso do patri
mônio privado - o Estado pode intervir, a bem
do comum, para lhe regular o uso, ou mesmo se
de outro modo no 4 possível fazê-lo com justi-
ça,decretar a expropriação, que deve ser conve-
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nientemente indenizado.

9. Mas voltando-se para o campo restrito do
Direito, verifica-se que o Direito Brasileiro po
de se considerar farto quanto às disposiç6es le-
gais pertinentes à propriedade, ao direito de
propriedade;mas é incipiente quanto às disposi-
çBes pertinentes ao uso da propriedade, quanto
à funçao social da propriedade e às ohrigaçêes
sociais do proprietário.

Encontra-se em fase embrionária a legislação
quanto ao Direito pertinente ao uso da proprieda
de.

De fato, os diplomas legais são poucos, incom
pletos:

a) a Constituição Federal, no art. 160, 161e
163, lança alguns princípios, dispondo generica-
mente sobre a ordem econêmica e social;

b) o Estatuto da Terra - Lei 4 504, de 30 de
novembro de 1964, no seu art. 22, § 12, é talvez
o primeiro diploma legal a dispor sobre a função
social da propriedade, mas deixa muito ao arbí-
trio do Estado;

c) leis de defesa do meio ambiente, de usodj
solo etc, começam a regulamentar este capítulo
do Direito das Coisas.

E o preceito constitucional de que o "uso da
propriedade será condicionado ao bem estar so -
cial" (art. 147, da Constituição de 1946) ainda
não foi regulamentado até hoje.

10. Vê-se que o Direito Brasileiro ainda não
definiu em legislação adequada as obrigaç6es so
ciais do proprietário; não preceituou como exi-
gir que a propriedade individual atenda a sua
função social.

Na verdade, ao instituir a desapropriação por
interesse social, o Direito Brasileiro lançou
mão do "ultimo recurso" conforme assinalou Pio
XII, na Mensagem de 12 de setembro de 1944, sem
antes de dar a oportunidade de adaptar a proprie
dade à função social, e mesmo sem antes definir
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como se atende à sua função social. Determina a
desapropriação sem antes esgotar os outros mo-
dos de se atingir o bom uso da propriedade.

Resta, pois, ao Direito Brasileiro atender a
recomendação de Pio XI, Quadragesimo Anno, 49:

"Definir, porém, estes deveres nos seus por-
menores e segundo as circunstâncias,compete, já
que a lei natural de ordinário não o faz, aos
que estão a frente do Estado. E, assim, . . . pon
do os olhos s6 no que exige o bem comum, pode
decretar mais minuciosamente o que aos proprie-
tários seja lícito ou ilícito no uso de seus
bens."

E conclui recordando Leão XIII:

"Eis por que o sábio Pontífice declarava,tarn
bám, que o Estado não tem direito de esgotar a
propriedade particular com excessivas contribui
çoes:
"Não é das leis humanas, mas da natureza, que
dimana o direito da propriedade individual; a
autoridade pública não a pode portanto abolir:
o mais que pode á moderar-lhe o uso e harmoniz
-lo com o bem comum"(Enc. Rerum novarum, § 67).
Quando ela assim concilia o direito de proprie-
dade com as exigências do bem comum, longe de
mostrar-se inimiga dos proprietários, presta -
lhes benévolo apoio; de fato, fazendo isto, im-
pede eficazmente que a posse particular dos bens
estatuída com tanta sabedoria pelo Criador	em
vantagens intoleráveis e venha assim a arruni-
nar-se: não oprime a propriedade, mas defende-a;
não a enfraquece, mas reforça-a."

AS LEIS DE DESAPROPRIAÇÃO

11. Até a Constituição de 1946, o Direito
Brasileiro somente conhecia a desapropriaçãoper
necessidade ou utilização pública.

O art. 590 do Código Civil, que definia es-
tas hipóteses, classifica-as em 2 grupos:
a) por necessidade e b) por utilidade.
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Quanto a esta distinção, convém repetir	o
que a respeito sustenta Clóvis Beviláqua - Códi-
go Civil - comentário ao art. 590, obs. n 9 6:

"Censuraram alguns o sistema do direito pá-
trio, que distingue duas ordens de causas, que
autorizam adesapropriação: a necessidade e a
utilidade publica. Não há, realmente, diferença
alguma, quer de efeitos, quer de processos, en-
tre a desapropriação por necessidade pública e
a desapropriação por utilidade geral. Todavia á
incontestável que os casos mencionados como de
necessidade apresentam um caráter de maior gravi
dade e urgência, do que os de utilidade, e esta
consideração justifica a distinção tradicional
do direito pátrio."

12. Com o advento do decreto-lei n 2 3 355,de
21.06.41, do Estado Novo, eliminou-se a distin-
ção, prevalecendo na lei processual da desapro-
priação apenas a expressão "por utilidade publi-
ca". Embora as raz5es de eliminar a distinçao te
nha decorrido de um objetivo autoritarista de
ampliar o direito de desapropriar, parece corre-
ta a simplificação.

13. Por outro lado, a lei processual de desa-
propriação por interesse social é o decreto-lei
n 2 554, de 25 de abril de 1969, que disp5e espe
cificamente sobre a desapropriação de imóveis
rurais.

14. Como se vê, embora haja outras leis, os
estatutos principais são estes dois decretos -
leis; leis autoritárias, expedidas pelo Poder
Executivo, em períodos de exceção ao regime de-
mocrático:

a) quanto à desapropriação por utilidade pú-
blica, o decreto-lei n 2 3 365, expedido pelo Go

	

verno Getúlio Vargas, com base no art. 180	da
Constituição de 1937, que assegurava ao Presiden
te da Republica, "enquanto não se reunir o Parla
mento Nacional, o poder de expedir decretos-leis



b) quanto à desapropriação por interesse so-
cial, o decreto-lei n 2 554, expedido pelo Gover
no Costa e Silva, com base no Ato Institucional
n 9 5, art. 2, § l, conforme se declara em co,
preâmbulo.

15. Poder-se-ia invocar aqui a existência da
lei 4 132, de 10 de setembro de 1962, que defi-
ne os casos de desapropriação por interesse so-
cial.

Mas o art. 12 da referida lei também eviden
cia-o seu caráter autoritário.

De fato, foi ela baixada, segundo o referi-
do art. 12, para dar cumprimento ao art. 147,
da Constituição Federal de 1946, que tem a se-
guinte redação:

"Art. 147 - O uso da propriedade será condi-
cionada ao bem estar social. A lei poderá, com
observancia do disposto no art. 141, § 16, pra
mover a justa distribuição da propriedade, com
igual oportunidade para todos."

Acontece, no entanto, que em vez de cumprir
o preceito constitucional - condicionat o uso
da propredade ao bem estar social - alei n9
4 132/62 em vez de regular o uso, em vez de de
finir as obrigaç5es sociais da propriedade,pre
ceituou, como dizCalvez e Perrin, já citados,
o recurso extremo: a desapropriação.

17. Em conclusão, a legislação brasileira
em matéria de função social da propriedade é
imprestável para um Estado de Direito:

a) é omissa quanto à regulamentação do uso
da propriedade e

b) é autoritária quanto ao recurso extre-
mo da desapropriação.

É o que se tentará sustentar nesta tese.
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II. A INCOMPATIBILIDADE DA ATUAL LEGISLAÇÃO COM
O ESTADO DE DIREITO

O DECRETO-LEI N 2 554/69 E OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS

18. A legislação atual de desapropriaço por
interesse social é incompatível com os princí-
pios básicos de um Estado Democrático. De fato,
o decreto-lei n 9 554, de 25.04.69, no resiste
a um confronto com os princípios jurídicos,pres
supostos básicos de uma ordem social justa:

12) é uma lei - que ofende o princípio da
isonomia - lei discriminatória, aplicável ape-
nas contra o setor mais deprimido da sociedade
civil;

29) é uma lei que ofende o princípio da igual
dade e independência dos Poderes - sobrep(Se o
Poder Executivo ao Poder Judiciário;

32) é uma lei que viola os direitos e garan-
tias individuais assegurados pela Constituição;

49) é uma lei que subordina a ordem jurídica
ao arbítrio do Poder Executivo;

52)	uma lei que sobrep6e os preceitos do
Direito Processual aos preceitos do Direito Ccris
titucional e do Direito Civil;

62) é uma lei que subverte a ordem jurídica
eliminando a justiça da relação jurídica, subs-
tituindo o "justo preço" pela "pena social'.

A DISCRIMINAÇÃO CONTRA O SETOR RURAL

19. A Constituição Federal, em seu art. 160,
define os princípios básicos da ordem social,en
tre os quais se insere o princípio da harmonia-
e solidariedade entre as categorias sociais de
produção (art. 160, IV).

Este princípio a ap1icaço na ordem econS-
mica do princípio jurídico consagrado pelo art.
153, § 12, segundo o qual "todos 5g0 iguais pe-
rante a lei".

20. Vê-se que a legislação brasileira limi-
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tou a função social da propriedade ao setor ru-
ral.
Somente para a propriedade rural é que se esta-
beleceu - ainda que de forma unilateral, pelo
arbítrio do Poder Executivo - a obrigação	de
"manter níveis satisfatórios de produtividade."
(lei n 2 4 504/64 - art. 22, § 12,b).

Níveis estes estipulados autoritariamente
pelo Poder Executivo (art.4 9 ,VI) e com o objeti-
vo declarado e exclusivo "de execuçao da reforma
agrária (art. 12).

21,No se conhece nenhuma outra lei que con
dene a ociosidade ou discipline a produtividade
dos estabelecimentos industriais,comerciais ou
de serviços.

22.Acresce que ao proprietário rural quen5o
atinge a meta estipulada arbitrariamente pelo
Poder Executivo no se lhe abriu nenhuma oportu
nidade de alcançá-la. Aplica-se-lhe desde logo
a desapropriaço por interesse social.

23.Mas a disparidade de tratamento vai mais
longe.

A constituição Federal dispbe que a indeni-
zação ao proprietário rural se faça,no "prévia
e justa,em dinheiro", como para as demais pro-
priedades, mas por exceç5o, "em títulos da divi
da pública, . . . resgatáveis  em vinte anos."
(art. 153, § 22).

24.Também aqui ocorreu a lei sob a égide do
autoritarismo. Este dispositivo vem da Emenda
Constitucional n 2 10, de 09.11.1964, que acres-
centou um parágrafo ao art. 147, da Constitui -
ço de 1946, no Governo Castelo Branco.

Mais tarde, ainda no período autoritário,ccm
base no Ato Institucional n 2 4/1966, o Ministro
da Justiça Carlos Medeiros Silva, remeteu ao Con
gresso um projeto de Constituição, através	de
Mensagem que esclarecia:

"Incorporou-se ao novo texto a Emenda Cons-
titucional n 2 10, sobre a desapropriaço para
possibilitar a reforma agrária' ....
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25. o pagamento da indenização - da proprie-
dade rural em títulos da dívida pública 'discri
minatoriamente contra o setor rural - foi	um
expediente para dar ares de justiça à indeniza-
ção, que seria impossível se feita dentro dos
parâmetros normais. Pensou-se em uma reforma
agrária faraSnica, e como não havia dinheiro pá
ra isto, adotou-se este expediente. Eis o comen
tário insuspeito de Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, Comentários à Constituição Brasileira,
vol. 3, pág. 170 (art. 161):

"Com efeito, o que está disposto no texto em
epígrafe á praticamente o que foi introduzido
como § 12 do art. 147, da Constituição de 1946,
pela referida Emenda. Por esta Emenda procura-
va-se facilitar a reforma agrária, que era con
siderada indispensável para o desenvolvimento
nacional e também para a paz social. Em perío-
do imediatamente anterior a Revolução de Março,
a questão agráfia se havia exacerbado e recla-
mava uma solução urgente. Tal solução era con-
siderada inviável, em face do disposto na cita
da Constituição, uma vez que, prevendo estaque
a justa indenização das expropriações haveria
de ser paga previamente e em dinheiro, tornava
impossível uma reforma agrária que importasse
naredistribuição da propriedade. De fato, essa
reforma exigiria a desapropriação de inúmeros
e imensas propriedades rurais, o elevaria	o
seu preço a quantias de que não poderia dispor
o cofre público. Por isso se supunha indispen-
sável para a reforma agrária que se permitisse
o pagamento da indenização em títulos."

26. Vê-se, em resumo, que a desapropriação
por interesse social, tal como está colocada
pelo decreto-lei n 2 554/69, á incompatívelcom
uma ordem jurídica justa, com o Estado de Di -
reito. Viola princípios constitucionais univer
sairnente aceitos e consagrados, inclusive	na
Constituição vigente:
a) o art. 153, § 12, que preceitua a igualdade -
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de todos perante a lei e
b) o art. 160, IV, que preceitua a harmonia en-
tre os setores da produção e veda a disparidade
de tratamento.

A IGUALDADE E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES

27. O art. 6 9 da Constituição preceitua que
"são Poderes da União, independentes e harmêni-
cos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário'.'

Trata-se da igualdade e independência dos Po-
deres, princípio básico da democracia, para a
qual a independência do Poder Judiciário repre-
senta a última instância de garantia dos direi- -
tos individuais do cidadão, e a sua segurança
contra o arbítrio, mormente do Poder Executivo.

28. Acontece, no entanto, que, insurgindo-se
contra este princípio, o decreto-lei 554/69
subtraiu algumas quest6es de direito da aprecia-
ção do Poder Judiciário ou limitou a competência
deste, ao dispor:

1 9 ) que o juiz defirirá a inicial - (art.79)
quando o julgamento cabe ao juiz e não ao Execu-
tivo;

29) que o juiz fica adstrito a um 'limite má-
ximo" (Art. 11) na fixação do valor, quando o
princípio legal é o do livre convencionamento do
juiz (c..c. - art. 436);

39) que o juiz é obrigado a respeitar a trans
crição, ainda que fundada em "nulidade da desa-
propriação" (art. 14), quando o princípio consti
tucional é de que a lei não pode militar o julga
mento do Judiciário (Constituição, art. 153 §49);

42) que a competência do juiz é restrita à fi-
xação do valor e aos vícios processuais,(art.92)
excluído qualquer juízo de mérito, quando o pre-
ceito constitucional proíbe a exclusão de qual-
quer ato à apreciação do Poder Judiciário (Cons-
tituição, art. 153, § 49); e

59) que o juiz está sujeito à penalidade por
descumprir os prazos deste decreto-lei (art.15)
quando já existe lei a respeito, tendo o dispo -
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sitivo o objetivo de pressão e ameaça ao Poder
Judiciário.

29. Em resumo, o decreto-lei 554/69 é o ins-
trumento de uma reforma agrária autoritária e
prepotente, em franco desrespeito ao Poder Judi
ciário.

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

30. A desapropriação por interesse social,
nos termos da legislação vigente, atenta contra
diversos direitos e garantias assegurados pela
Constituição aos brasileiros.

31. Atenta contra o direito de propriedade,
eis que, conforme Pio XII, já citado,antes de
expropriar cumpria ao Estado regular o uso da
propriedade. E s5, como último recurso, depois
de esgotados os demais meios de levar o proprie
tário a uso mais social da propriedade, é que
se justificaria a desapropriação. Ademais,a in-
denização que a lei atual oferece: não é justa,
não é prévia, não é em dinheiro.
Enfim, é uma desapropriação-confisco.

32. Desrespeita o princípio constitucional
de igualdade perante a lei, eis que discrimina
contra o proprietário rural ao pagar a indeniza
ção em títulos da dívida pública, tratamento
que não aplica ao proprietário urbano.

33. O decreto-lei 554/69 cassa o direito do
desapropriado de apreciação do seu direito pelo
Poder Judiciário, excluindo da contestação as
matérias que não se limitem ao valor do bem e
a vícios do processo.

Afronta, desta forma, pelo art. 92, o art.
153, § 42 da Constituição, segundo o qual "a]ei
não poderá excluir da apreciação do Poder Judi-
ciário qualquer lesão de direito individual".

34. E pelo mesmo art. 92, ao limitar a defe
sa do proprietário a pontos determinados, viola
o art. 153, § 15, da Constituição, que assegura
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o direito à mais ampla defesa.

A SUBORDINAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA AO PODER EXECT
TIVO

35. Ao estabelecer o decreto-lei n 2 554/69
preceitos que exorbitam as funções do Poder Exe
cutivo, tais como:

a) a limitação do valor da indenizaço(art.lL)
b) a irreversibilidade da desapropriaç5o,ain

da antes da sentença (art. 14);
c) a iimitaço da apreciação do Poder Judicia

rio (art. 92) - está impondo uma verdadeira sub
versão da ordem jurídica, subordinando-a ao Po-
der Executivo.

36. Dita subordinação á incompatível com o
Estado de Direito, face ao preceito constitucio
nal da igualdade, independência e harmonia en-
tre os Poderes Públicos.

FÃ!

37. A Ciência Jurídica clssifica o Direito
em dois campos distintos: o Direito Substantivo
e o Direito Adjetivo, ou Processual. O primeiro
assegura e define os direitos e o segundo fome
ce os meios de sua realizaço.

Pela sua definiço, o Direito Processual á
um instrumento, á o meio de realização do Direi
to. No á o principal, á o acessório. Nem por
isto deixa de se constituir em um ramo de Direi
to, mas, evidentemente, tem o caráter secundá-
rio, instrumental.

38. Pois bem, invertendo as noções elementa-
res da Ciência Jurídica, o decreto-lei n 2 554/69
sobrepõe os seus preceitos processuais ao pró -
prio Direito Substantivo; sobrepõe as suas nor-
mas a direitos assegurados e definidos pela Cons
tituição e pelo Código Civil, como já se demons-
trou.

39. Trata-se, pois, de uma inverso de valo-
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res,da superposição do Direito Processual - as
normas do processo de desapropriaço - ao Direi-
to Constitucional e ao Direito Civil.

A JUSTICA - RAZÃO DO DIRE

40. Até o tradicional conceito de Justiça e
de direito, o autoritário decreto-lei n 2 554/69
desrespeita.

De fato, vem do Direito Romano,de Ulpiano,a
definiço da Justiça:

"Justitia est perpetua et constans voluntas
ius suum cuique tribuendi".

- A Justiça é a perpétua e constante vontade
de dar o seu a cada um. -

E é ainda Ulpiano quem esclarece os preceitos
do Direito:

"luris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum nom laedere,suum cuique tribuere."

- g0 estes os preceitos do Direito: viver
honestamente,no lesar ninguém, dar o seu a ca-
da um. -

41. Mas o decreto-lei n2 554/69 n5o se preo-
cupa com esta justiça e com este Direito;ou pe-
lo menos, para o seu autoritarismo, a Justiça
não consiste em dar o seu a cada um.

Nas dar-lhe menos, darcfraudamente.
Por isto,fixou no art. 11 um "limite máximo"

para a indenizaç5o.
No se paga ao desapropriado o valor justo,

mas o valor que a verba e a política do INCRA
comportar.

42. Aliás, o INCRA já manifestou formal e ex
pressamente, na esteira do autoritarismo daatual
sistemática de desapropriaço por interesse so-
cial, o seu inconformismo com a expressão "justa
indenização", entendendo que o Poder Judiciário
deve ser "ócntactado(Proposta para a Elaboração do
12 Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova Re
pública, - 5.2.3.b - pág. 38), mediante "ibten-
so trabalho de sensibilizaço" (idem, 7.4., pág.
65) para a "revis go desse entendimento do Poder
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Judiciário" (idem, 8. - pág. 67).
E conclui por urna indenização "com o seu va-

lor representado por cerca de 60% da cotação do
mercado' e com a dita "reviso do entendimento
da expressão "justa indenização" pelo Poder Ju-
diciário de forma que ela se constitua em san-
ção pelo Estado ao n go cumprimento constitucio-
nal da função social da terra" (idem, 8.l.,pág.
€8).

43. Por aí se vê as sequências do autoritaris
mo. Utiliza-se um decreto-lei autoritário ebans
forma-se o preceito constitucional da "justa in
denizaço" em "sanço do Estado", reduzindo-a a
60% do valor real.

44. Onde está o preceito da justiça de dar o
seu acada um? Toma-se a propriedade e tem troca
se dá apenas 60% do seu valor, em títulos da d{
vida pública, para serem pagados daqui a 20 anos
talvez ao filho do desapropriado.

45. Aliás, o S.T.F. já proclamou a inconsti-
tucionalidade do art. 11, do decreto-lei 554/69,
atravsdo R.E. n 2 100.045-7, Pb(Coletnea - pu
blicaço do Ministrjo Ext. para Assuntos Fundi
ários - 1983, pág. 599).

46. O fato é que a desapropriação por inte-
resse social está carente de um estatuto jurídi
co compatível com o Estado de Direito;o atual
decreto-lei n 2 554/69 no tem condiç6es jurídi-
cas de servir a uma ordem jurídica que se pre-
tende séria e democrática.

III. A OMISSÃO DE DEFINIÇÕES JURÍDICAS

47. Do exposto conclui-se que a legalização
atual sobre desapropriao por interesse social

autoriEária, incompativel com o Estado de Di-
reito.

Torna-se ,pois, imprescindível que o Congresso
Nacional baixe uma nova legislaço compatível
com o regime democrático.
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48. Mas acontece,como se salientou no início
que a Função Social da propriedade se imp6e em
duas etapas distintas:

12) através da regulamentação do uso da pro-
priedade e

2) através da desapropriação,'se de outro
modo não for possível faz-10 com justiça"(Pio
XII ,citado).

49. A falta de uma definição das obrigaçbes
e das opç6es que tem o proprietário para adaptar
a sua propriedade ao uso compatível com a sua
função social,pode levar o Poder Executivo a exi-
gir o que não está definido em lei - o que evi-
dentemente afronta o princípio constittucional
consagrado pelo art. 153,5 2, isto é,exigir sem
que haja lei que o preceitue.

A desapropriação é um expediente contra o di-
reito de propriedadesé tolerável nhip6teses
excepcionais.

É a abertura de uma exceção ao direito cons-
titucionalmente reconhecido e, antes de se che-
gar a esta medida excepcional, cumpre ter aque -
Ias cautelas que o Ministro Oscar Correa reccujen
dou em voto proferido no R.E. - n 2 100.375-R.S.,
conforme se v na Revista Trimestral de Jurispru
dência,vol. 108,pág. 879 e 880:

'nem se invoquem tens5es sociais. Não há de
ser desapropriando terras cultivadas e produti-
cas, em empresa rural florescente e em desenvol-
vimento,para dá4.las a colonos ou rurícolas desa-
lojados de regiSes inundadas,ou expulsos de re-
servas indígenas,que se resolverá a questão so-
cial.

Há de ser estimulando a empresa rural em de-
nvolvimento e buscando outras áreas-ainda não

exploradas convenientemente-entregando-as aos
que não as possuem,fornecendo-lhes os meios de
usá-las racionalmente e apontando-lhes o exemplo
da empresa rural que se conservou.

De outra forma, apenas se substitui tensãor
tensão,variando de pessoas,e com a agravante de
desalojar e desapropriar quem cumpre a sua tare
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fa,
E menos ainda aceitável,no Brasil,que notem

deficiência de terras aproveitáveis.'

50. Antes,pois,de regulamentar a própria de-
sapropriação deve-se regulamentar em lei o que
seja uso da propriedade segundo a sua função so
cial.

51. Parece que o uso segundo a funço social
possa se definir como o uso de interesse social.

Nas qual é o interesse social,como defini-lo?
Ances,pois,de se enumerar 

as 
hipóteses de de

sapropriaço por interesse social,cumpre enume-
rar para conhecimento do proprietário quais os
usos que so do interesse social.

52. Convém lembrar aqui que nos Estados Uni-
dos tem ocorrido o interesse social de não exp]o
rar,de no usar a propriedade rural.A Secretaria
da Agricultura daquele país recomenda o no uso
da propriedade em uma determinada safra ou ano
agrícola.Por outro lado,na perspectiva de escas
sez de um produto o interesse social está em in
tensificar o uso da propriedade para cobrir aque
escassez.

53. E há também as exceç6es,o proprietário
deseja plantar,deseja realizar o uso conforme o
interesse social,mas,por força da conjuntura ou
por motivo eventual,faltam-lhe condiç6es:máqui-
nas,sementes,adubos,tempo,capita1 etc.

54. Mas ainda, a funo social tem também um
aspecto publico,e ela so pode ser cobrada do pa
ticular,se o Estado cumpriu antes a sua parte.

Neste sentido,convm invocar aqui um comenta
rista da Encíclica Mater et Magister,Francisco
Vito,Reitor da Universidade Católica do Sagrado
Coraço de Milo,Itá1ia,no artigo "Transforma-
ç3es Econômicas e Doutrina Social Católica", -
A Encíclica Mater et Nagister e a hodierna Ques
tão Social,E9iç5es Paulinas,pág, 31/32 -

"Tomemos,por exemplo,oconceito de função so-
cial da propriedade.Antes referia-se ela sobre-
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tudo às obrigaç6es pessoais do proprietário,que
chamado ao uso dos bens não de modo egoístico

mas de forma a beneficiar também os outros,Isso
não implica apenas no dever de caridade quanto
ao emprego do supérfluo,mas também do dever de
encaminhar a fim produtivo as riquezas possuídas
Na economia contnupornea este último dever nem
sempre é realizável com as forças apenas do in-
divíduo.O latifundiário,por exemplo,nem sempre
disp6e dos capitais necessários para valorizar
a terra e os produtos dela. Dir-se-á ele pode
vender umaparte e investir o fruto nas obras de
transformação agrária .Mas também isso nem sempre
possível.O beneficiamento do terreno,a regula

ção das águas,a abertura de estradas,a instala-
ção de ferrovias,a construção de portos,a produ
ção de energia etc. são tarefas que superam de
longe a possibilidade e a acapacidade do proprie
tário individual e até mesmo de agrupamentos de
proprietários.É acet-to,porm, que esse irnobilis
mo patronal não está em harmonia com a função a
cial da propriedade que deriva da suprema norma:
os bens,por Deus criados para gozo da humanida
devem ser empregados de modo a servir ao bem co
mum de todos os homens.O conflito é superado me
diante a aprofundamento do conceito de função so
cial:e evocando precisamente oaspecto público
dela., junto do aspecto privado,cabe à entidade
oúhlica oromover aauelas iniciativas aue o oro-

e que permitem acrescer a produtividade social
dos bens ,mesmo de domínio privado'

55. Não se pode.pois,chegar à desapropriação
por interessesem antes ter definido em lei:

a) qual	o interesse social;
b) qual	a obrigação do proprietário e
c) qual	a obrigação do Poder Público.
56. E não se poderá exigir que o proprietário

cumpra o seu dever,se o Estado não cumpriu o
seumuitas vezes pressuposto do dever do proprie
tário.

57. Aliásum exemplo convincente deste argu-
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mento é a situação cadastral das propriedades
rurais em Minas Gerais, levantadas agora pelo
INCRA, para a reforma agrária, Segundo o INCRA
dos 599 070 imóveis rurais existentes em Minas
Gerais, 59,7% - 358 155 im6veis são minifúndios;
27,7% - 166 343 sgo latifúndios por exploraço,
apresentando estes a área média de 182,00 has.
Esta área de 182,00 has é inferior a três módu-
los rurais tomando-se em consideração o módulo
máximo do Estado, 110,00 hás. São pois, pequeros
proprieírios. Assim os pequenos e os mínimos ré
presentam 87,4% dos imóveis do Estado, 524 498
imóveis e apresentam um estágio subdesenvolvido
de exploraço.É,pois, de se indagar porque o Es
tado, no caso, o INCHA, no oferece a	estes
524 498 proprietários as condiç5es mínimas que
compete ao Poder Público oferecer, para depois
exigir contra eles a desapropriaço com que os
ameaça.

58.Na verdade, a reforma agrária sem a pré-
via definiço do uso da propriedade - através
da desapropriaço por interesse social . repre-
senta uma inverso da ordem pública. Antes de
disciplinar o uso da propriedade e de oferecer
as condiçEes estruturais para que os proprietá-
rios realizem uma exploração adequada,o INCRA
pretende substituí-los por outros ou engrossar
seu numero com desapropriação e retaliaç6es de
outras propriedades. Isto é interesse social?

IV - O INTERESSE SOCIAL E O ARBÍTRIO DO PODER
EXECUTIVO

59.Parece hoje pacífico que compete ao Poder
Executivo declarar a utilidade pública para efei
to de desapropriação. Mas caberia também ao Po-
der Executivo a declaração de interesse social,
com a mesma desenvoltura e a mesma liberdade cm
que se declara a utilidade pública?

60. Parece que não.
Conforme já se acentuou neste trabalho, na

utilidade pública estão em questão dois direitos
de níveis diferentes: a propriedade pública e
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a propriedade privada; o bem público e o bem
particular. O interesse coletivo e	imedia -
to sobrepoe-se ao interesse particular.

Mas no interesse social a hierarquia de valo
res á diferente.

61. Em primeiro luqar,o bem será desapropria
do não para passar à propriedade pública, mas
para ser repassado a outro particular.No caso es
pecífico da reforma agrária,tira-Se a proprieda
de do "atual proprietário" para entregá-la ao
"sem terra. Torna-se o proprietário atual um
"sem terra", para favorecer a outro 'sem terra'

Admitindo-se que a propriedade atual á legí-
tima - seja porque fundada em justo títuloseja
porque sacramentada pela prescrição aquisitiva-
a desapropriação por interesse social não sejus
tifica pelo confronto ou pela preferência do
"sem terra" sobre aquele que possui legitimamen
te. Este pelo menos tem algum título e o outro,
o "sem terra",não tem nenhum título para justi-
ficar a troca de proprietários.

62. A única razão á política. Política,nobOm
sentido;há razões de conveniência para substi -
tuir os proprietários - o interesse social.

Efetivamente podem ocorrer tais razões.
Mas também á evidente que ditas razões nao

podem ficar ao arbítrio do Poder Executivo, que
facilmente confundirá o interesse social com os
interesses do seu grupo partidário ou com o pro
grama do Partido eventualmente no Poder.

E,numa democracia,os direitos individuais,in
clusive o direito de propriedade não pode ficar
sob o arbítrio Poder de qualquer república.

63. A definição do interesse social para e-
feito de desapropriação deve ter suas coordena-
das traçadas em lei;deve ser assegurada em lei
a prioridade para que seja atendido pelo prcprlo
proprietáriopor fim, ser decidido em processo
contencioso pelo Poder Judiciário,corn amplo di-
reito de defesa,se,no caso concreto,o bem e de-
sapropriável ou não.

64. Aliás, na França, o processo desapropria
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trio tem uma fase inicial pela qual se apura o
valor do bem, suspendendo-se o processo,para que
o Poder P6blico avalie se lhe convém prosseguir
no feito e concluir a desapropriação, ou no (a
bra Fagundes - Do Controle dos Atos Administra-
tivos,pág. 352 - 4a edição).

Com relação à desapropriação por interesse
social,parece jurídico que em vez de forma	de
verdadeira execução de senteça - de uma senten-
ça do Poder Executivo,o decreto de desapropria-
ção - o processo desapropriat6rio deveria ter
uma fasecognitiva, em que caberia ao Juiz deci
dir se á caso de desapropriação e decretá-la.

65, A isto acresce que o conceito de interes
se social 6 precário, variável segundo os Parti
dos políticos,segundo as políticas eventuais de
Governo,as prioridades programáticas.

Não pode,pois,um direito do cidadão ficar ao
arbítrio do momento político.

V. A IMPORTÂNCIA SOCIAL DO DIREITO DE PROPRIE-
DAD E

66. Alguns autores chegam a adjetivar o di-
reito de propriedade como direito sagrado'.

Não há direito sagrado: o adjetivo sagrado
esta ligado à Religião e não ao Direito,ainda
que haja direitos pertinentes à religião.

Mas o direito de propriedade é profano e
leigo: a relação jurpidica pela qual o homem se
apropria de um bem com exclusão dos demais ho-
mens.

Não se trata,pois, de direito sagrado.
Mas também não se pode minimizar esse direi-

to e sacrificá-lo.

67. A Doutrina Social da Igreja situa bem o
direito de propriedade,fazendo-o derivar do
trabalho.

Ainda em recente documento,o Papa João Paulo
II, na encíclica Laborem Exercens, salienta que
"a propriedade adquire-se primeiro que tudo pe-
lo trabalho" ( 14) e "o capital - entendido
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como conjunto dos meios de produção -	ao mes-
mo tempo o produto do trabalho de geraç6es. -
(l4)

68. O slogan,hoje vulgarizado, da terra para
quem nela trabalha já foi aprofundado por Leão
XIII,ao assinalar o respeito à propriedade pri-
vada por ser ela em relação ao seu titular o
"fruto do seu trabalho".

Desapropriar é arrancar da mão de algum o
fruto do seu trabalho.

Eis o texto da Rerum Novarum, ( 16):
"Não vêem, pois, que despojam assim esse ho-

mem do fruto do seu trabalho: porque,afinal,es-
se campo amanhado com arte pela mão do cultiva-
dor,mudou completamente de natureza: era selva-
gem,ei-lo arroteado; de infecundo,tornou-se fár
til;o que o tornou melhor,está inerente ao solo
e confunde-se de tal forma com ele, que em gran
de parte seria impossível separá-lo.Suportaria
a Justiça que um estranho viesse então atribuir-
se esta terra banhada pelo suor de quem a culti
vou? Da mesma forma que o efeito seque a causa,
assim ó justo que o fruto do trabalho pertença
ao trabalhador."

69. Assim, ó legítimo ao "sem terra" aspirar
à propriedade e atingi-Ia como recomenda a pró-
pria Rerum Novarum. Mas a aquisição da sua pro-
priedade não deverá vir do despojamento de ou-
tro proprietário, pela desapropriação por inte-
resse social e sim pelo próprio trabalho e por
um sistema salarial justo (Rerum Novarum, §65):

"O operário que receber um salário suficien-
te para ocorrer com desafogo às suas necessida-
des e às da sua família, se for avisado,seguirá
o conselho que parece dar-lhe a própria nature-
za:aplicar-se-á a ser parcimonioso e obrará de
forma que, com prudentes economias,vá juntando
um pequeno pecúlio, que lhe permite chegar um
dia a adquirir um modesto patrim5nio. ia vimos
que a presente questao não podia receber solu -
çao verdadeiramente eficaz,se se não começasse
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por estabelecer como princípio fundamental a in
violabilidades da propriedade particular'.

70. Vê-se que o direito de propriedade no á
sagrado-,é humano,e tem o seu fundamento na pró-
pria dignidade do trabalho e da pessoa humana.

E o poder de desapropriação deve respeitar
no sá o direito em si mas a própria digniddade
de seu fundamento.

VI. O ÔNUS SOCIAL DA LEI AUTORITÁRIA E DA FALTA
DE LEI

71. Hoje constatam-se no Brasil dois fatos,
que,embora distintos se identificam numa causa
comum:

12) a inexistência de uma legislação no au-
toritária sobre o uso da propriedade e

2 9 ) o conflito social em relação à reforma
agrária.

72. Na verdade,o conflito social é decorrên-
cia da inexistência de legislação adequada.

E o ônus da falta de lei;a insatisfação con-
tra o autoritarismo,contra a ausência do Estado
de Direito.

E o remédio de hoje é o mesmo apontado na en
cíclica da quest5o social (Rerum Novarum, 56):

"O remédio,portanto, nesta parte, mais efi -
caz e salutar é prevenir o mal com a autoridade
das leis e impedir a exploso,removendo a tempo
as causas de que se prevê ho de nascer os con-
flitos..."

73. Falta a autoridade das leis nas leis exis
tentes e faltam inclusive as próprias leis que
regulem o uso da propriedade,conceituem o inte-
resse social e a forma de atendê-lo com a menor
lesão possível do próprio direito de proprieda-
de,bem como leis que definam o que o Poder P6b1i
co deva oferecer antes de exigir.

CONCLUSÕES

74. Diante do exposto, verifica-se que se im
p6em as seguintes conclus6es:
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12) o Direito Brasileiro está carente da defini
ção legal do uso da propriedade segundo a sua
função social;
22). antes de intervir na propriedade para desa-
propriá-la, deve o Estado regular o uso da pro-
priedade,atravás de lei, e facultar ao proprie-
tário adaptá-la ao uso reputado conforme ao in-
teresse social;

39) a desapropriação por interesse social deve
ser considerada como último recurso,depois de
esgotadas as possibilidades de se atingir o uso
social atravás do próprio proprietário;

49) a decretação da desapropriação por interes-
se social deve ser feita pelo Poder Judiciário,
em processo contencioso com ampla defesa, e,não
sob a forma de ação executiva como concebida pé
las leis de exceção existentes;

52) o direito de propriedade,assegurado consti-
tucionalmente,não pode ser limitado ou extinto
por raz6es de Estado, isto á, por interesse so-
cial definido por meros funcionários do Poder
Executivo;

6) a indenização da propriedade rural deve ter
o mesmo tratamento jurídico da propriedade urba
na,sem qualquer discriminação,eliminando-se as
restriç5es impostas no regime de exceção pela
Emenda Constitucional n 9 10, de 09.11.1964, as-
segurando-lhe a mesma indenização da proprieda-
de urbana, isto á, "prévia ,justa e em dinheiro"
(art. 153, § 22, da Constituição Federal).

72) Não se consegue uma reforma agrária justa e
democrática,atravás da legislação de exceção e
de autoritarismo,como a Emenda Constitucional
n 2 10, de 09.11.64, incorporada hoje à Consti-
tuição Federal, atravás do art. 161, e o decre-
to-lei n 2 554, de 25.04.69.
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