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FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
 

 

O conceito e a função da propriedade vêm sofrendo alterações com o passar dos 

tempos, já que, atualmente, a função ultrapassou a barreira da vontade de seu proprietário e 

vai mais além: deve obedecer não só à vontade do “senhor das terras”, mas aos anseios da 

sociedade. 

Para o surgimento da função social da propriedade fez-se necessário uma 

evolução, pois: 



“Inicialmente, sob a influência das teses liberais mais ortodoxas, a propriedade aparecia 

como um direito ‘inviolável e consagrado’, concepção que servia de base e fundamento 

para a ordem social. Mais especificamente, um dos principais objetivos dos 

revolucionários do século XVIII foi definir e reconstruir o Direito de Propriedade, 

livrando-o das vinculações e limitações que, no antigo Regime, dificultavam seu livre uso 

e disponibilidade”. (CRUZ, 2002, p. 219). 

 

Se anteriormente a propriedade e seu uso estavam sob influência das idéias do 

liberalismo após o “fim da Primeira Grande Guerra Mundial e de seus efeitos na vida 

social, os países europeus, principalmente, passaram a subordinar o uso e o gozo da 

propriedade ao interesse social. A maioria dos países passou a vincular o Direito de 

Propriedade com a respectiva função social.” (CRUZ, 2002, p. 220). 

 
Continua Paulo Márcio Cruz: 

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 muito simples 

deste fato são as limitações impostas ao uso do solo, típicas do planejamento urbano contemporâneo. (2002, 

p. 221). 

 
 

Podemos observar, nas palavras supra citadas, que a função social da 

propriedade não estava restrita à propriedade do meio rural, estendendo-se, igualmente, às 

propriedades dos meios urbanos. No Brasil, igualmente se observa a interferência do 

Estado também nas propriedades urbanas. Esta interferência se dá, principalmente, por 

intermédio do Estatuto das Cidades (Lei nº 10257/2001). 

 

Quanto à inserção da função social da propriedade no ordenamento nacional, 

esta não está restrita tão-somente à Constituição Nacional podendo ser encontrada em 

outros dispositivos legais como o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504). 

 

A função social da propriedade vem inserida na Carta de 1988, em vários 

momentos, primeiramente no inciso XXIII, do art. 5º: 

Art. 5º (...) 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 

(...)  
 
Ainda no inciso III, do artigo 170: 
 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

(...) 
III – função social da propriedade; 



(...)  
 

A referida inserção é uma conseqüência da vontade do legislador em adequar a 

Nova Carta aos anseios da população uma vez que: 

 

A Constituição Federal de 1988 é qualificada como uma das mais 

democráticas na história constitucional brasileira, intitulada a “Constituição Cidadã” 

pelo então presidente da Assembléia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. 

Em seu ato de promulgação, ressaltou ser o documento da dignidade da pessoa humana, 

da liberdade, da democracia, da cidadania e da justiça social. (SANTIN, 2006, p. 5). 

 

Não há como deixar de referendar as Constituições do México, em 1917, e de 

Weimar, na Alemanha, em 1919, como as responsáveis pelo surgimento das Constituições 

Sociais e conseqüentemente dos Estados Sociais. Com estas Constituições, houve a 

inserção dos direitos sociais no ordenamento jurídico-social de alguns Estados. 

 

Esta busca do social pelos Estados irradiou seus reflexos de várias formas. Um 

deles foi a inserção da função social junto à propriedade: 

 A Constituição de 1988 direciona a República do Brasil para a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inc. I) e é sob essa premissa que o domínio há de 

ser enfocado. Ao lado do direito de propriedade, convive a política da propriedade, 

traduzida nas diretrizes traçadas pelo Estado no campo da Ordem Econômica. 

(MARQUESI, 2001, p. 88). 
 

Quando se insere, em uma constituição, dispositivo desta natureza - função 

social da propriedade - isto acarreta várias mudanças na prática, e quem primeiro as sente 

são os proprietários, pois, há uma interferência direta no uso da propriedade. 

 

A conseqüência prática para os proprietários quanto ao conceito da função 

social da propriedade está principalmente na restrição de seu uso, pois, se outrora, como já 

referenciado, o proprietário e “senhor das terras” podia dispor, usar e gozar da propriedade 

(herança do Direito Romano) como melhor lhe convinha, agora não mais pode agir assim. 

Atualmente há restrições no uso da propriedade, restrições impostas pela sua função social. 

 

O desrespeito a esta diretriz  poderá acarretar desapropriação: 

 
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 

que não esteja cumprindo sua função social (...). 

 



O Legislador não somente referenda a função social da propriedade e as 

implicações de seu não cumprimento, mas também diz quando a função social é cumprida: 

 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I – aproveitamento racional e adequado; 

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

Desta forma, há que se respeitar o ordenamento constitucional, dando a 

destinação correta à propriedade para não correr o risco de perdê-la. Assim sendo, é 

inegável a necessidade de obediência à Constituição Federal/88. 

 

Porém, não é somente a função social que a propriedade possui na atualidade. 

Sua função é também, econômica e ecológica.  

 

Esta evolução, da função da propriedade, ocorrida com o passar dos tempos, é 

que se procurou demonstrar, reforçando o conhecimento de que, se outrora, a propriedade 

podia ser utilizada da forma como seu proprietário bem entendesse, na atualidade não 

mais. A atual Constituição determina a forma de uso da mesma e a necessidade do 

cumprimento da função social. 

 

Assim, ao longo da História a propriedade antes sob diretrizes estritamente 

particulares, na atualidade passou a desempenhar uma função social, a qual determina que 

nela se incluam as funções: econômica e ecológica. 

 

 

NOTAS: 

Este artigo é parte integrante de uma Monografia escrita para conclusão de especialização do 
curso de Direito em Gestão Ambiental. Parte desta Monografia foi apresentada no III Congresso 
Internacional Transdiciplinar: Ambiente e Direito – III CITAD, realizado de 02 a 04 de abril de 
2007, na PUC, — Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre — em Porto Alegre, RS, com o 
título “A Defesa do Meio Ambiente Frente ao Poder Econômico e à Teoria Tridimensional da 
Propriedade”. 

Outra parte desta Monografia — com o título “Campos Nativos X Pinus – Desenvolvimento 
sustentável e alternativas de exploração da propriedade na Serra Catarinense” — foi adaptada e 
apresentada pelo autor, em 22 de maio de 2007, na UNIPLAC,  Universidade do Planalto 
Catarinense, na “I Jornada de Estudos Jurídicos : Água - bem de uso comum do povo”. 



  Aqui neste trabalho, apresentou-se somente o primeiro capítulo dos artigos anteriores, ou seja, 
um enfoque a respeito do desenvolvimento da função social da propriedade. Inseriram-se algumas 
fotos da Coxilha Rica com o intuito não só de mostrar aos leitores da Revista História Catarina as 
belezas dessa região, mas também com o de chamar a atenção para as possibilidades de 
desenvolvimento sustentável da mesma e a necessidade de sua preservação. 
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