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 7 
I 

A EVOLUÇÃO 

 

 

O fato da propriedade comum como expressão de história social 

que ao presente legaram remotas eras, ainda à luz da atualidade, 

sofre as transformações provenientes de complexos fatores, quando 

a tendência geral em todos os terrenos da atividade humana, é para 

a homogeneidade e a universalização. Mas visivelmente se 

circunscreve, no tempo e no espaço, imprensado de encontro à 

barreira do progresso, que prefere os padrões igualitários e se 

inclina à unidade e à simplicidade das fórmulas. Acentuadamente 

nacional, como é na Rússia, em Java, em paragens da Índia, aquela 

forma da propriedade tem perdido e por força perderá de vez as 

características originais de que se não despojou até agora, como 

no mir e na dessa. É de considerar-se que estamos em pleno vórtice 

dos movimentos econômicos, e é o direito que sobre ele assenta, 

nitidamente patrimonial, apesar de todos os aspectos que afete o 

mais internacional, o menos localista dos direitos. Haja vista a 

legislação comercial dos povos cultos. Assim, por exemplo, as 

convenções que se multiplicam, para a expansão de determinadas 

formas fixas que se destinam a facilitar a harmonia econômica dos 

países, com a comodidade, a segurança e o pé de igualdade entre as 

suas relações que dia a dia avolumam e avultam. 

O comunismo, historicamente, ressalta nas suas linhas 

específicas dos mais autorizados e sugestivos relatos. Sobre eles, 

a maioria dos sociólogos e juristas tem por certo o fato, na mais 

longínqua antiguidade, que ora apenas admira nos selvagens, 

javaneses, moscovios e outros povos retirados do foco da 

civilização internacional. 
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Assim, do velho Tácito e de Cicero a Henry Maine1, De 

Coulanges2, Spencer3, Paul Viollet4, Émile de Laveleye5, D’Avenel6, 

Cogliolo7, Loria8, Considerant, Bastiat9, Lichtenberger10, a escola 

de Constantino Axakoff e outros mais(11 e 12). 

Podemos partir, induzindo, das estagnações sociais aborígines 

aos mais recuados tempos históricos. O sentimento da  

 

 

 

 

 

                                       
1 Ancient Law, p. 184, London 1866. Ainda sobre os aryas da Índia, CAPTAIN L. J. 

TROTTER, History of Índia (revised by W. H. Hutton), p. 37, London, 1917. 
 
2 A cidade Antiga II, p. 145 (Versão de Souza Costa). 
 
3 A Justiça, p. 114 (Versão de Augusto Gil). 
 
4 Histoire du Droit Français, Droit privé, p. 474. 
 
5 De la Proprieté et ses formes primitives, 5ème ed. (1901), p. X. 
 
6 Decouvertes d’Histoire Social, p. 65, Paris, 1910. 
 
7 Philosophia do Direito Privado, § 18. Bahia, 1898 (Trad. do Dr. Eduardo Spinola). 
 
8 Le Basi Economiche della costituzione sociale, p. 165, 1913. 
 
9 Harmonies Economiques (Oeuvres completes, t. VI) , e. VIII, Paris, 1864. 
 
10 L’Allemagne moderne, cit. de Gregoire Alexinsky, La Russie Moderne, p. 157, 

Paris, 1912. 
 
11 Cícero, De Fin., Liv. 3, e. 20; THIERS, De la Propriété, p. 24, Paris, 1848; A. 

LOUVERT DE COUVRAY, Histoire do príncipe d’autorité, p. 226, Paris, 1854; CARDOSO DA 
COSTA, Que he o Código Civil, p. 78. Lisboa, 1822; LETOURNEAU, Evolution de la Propriété, 
p. 45; ERNEST TARBOURIECH, Essai sur la propriété, p. 300, Paris, 1904; LÉON ESTIVANT, 
Etude sur la mobilisation de la propriété foncière dans l’Act Torrens, p. 5, Paris, 1899; 
PAUL LAFARGUE, Origine et Evolution de la propriété e. II, Paris, 1895; YVES GUYOT, La 
Propriété — Origine et évolution, pp. VIII e 16, Paris, 1895; LAFARGUE, El Idealismo y el 
materialismo en la história (Conferência), p. 57, Barcelona; PIERRE KROPOTKINE, La 
Conquête du Pain, pp. 31 e segs., Paris, 1921; GIUSEPPE CUGUST, Teoria della Propriétá, 
p. 19, Napoli, 1907; JOSEPH CHERMONT, Les Transformations du Droit, p. 187, Paris, 1912; 
MARIE BONAFARTE, Guerres militaires et guerres sociales, p. 164, Paris, 1920; CONSELHEIRO 
LAFAYETTE PEREIRA, Direito das Cousas, Rio, 1912, LACERDA DE ALMEIDA, Dir. das Cousas, I, 
not. à p. 16, Rio de Janeiro, 1908; INGLEZ DE SOUZA, Direito Commercial p. 6, Rio, 1910; 
QUEIROZ LIMA, Princípios de Sociologia Jurídica p. 180, Rio, 1922. 

12 Em França, mais se distinguiram na oposição à tese os ilustres BELOT e BLONDEL. 
Estriba este o melhor de sua argumentação ao código de Ham murabi, de 2.300 A. C. Ora, 
esse livro das leis persas pertencia a uma civilização evoluída, tanto quanto os outros 
monumentos legais, desde o draconianismo hellenico às sete tábuas de Roma. Não podem 
apoiar, portanto, uma presunção que se localiza em plena pré-história, ou em raias 
históricas incertas e vagas, como na Germânia de Tácito e de Júlio César. 
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propriedade coletiva nos índios brasileiros13 e nos peles-

vermelhas14, equivale, certamente, a um círculo ontogenético na 

caprichosa evolução das formas jurídicas. É a república de 

Salento, com tanta beleza evocada por Fenelon, mas sem as doçuras 

da clássica, senão contrafeita e incapaz no seu original 

socialismo, que lhe não permite desdobrar-se nem crescer. Como 

aqueles, os Backirs, mas que já têm individuais a casa e uma 

modesta dependência15, talqualmente na organização tradicional 

russa os camponeses dos “mirs”16. Assim entre árabes e 

escandinavos, como na Tartaria; na Itália antiga como na China, no 

México e no Peru. Assim originariamente nos países saxões, como a 

velha Inglaterra, cujo feudalismo, na opinião de Maine, conserva a 

lembrança do regime inicial, entre os indômitos germânicos e na 

Suíça dos “allmends”. Assim em Roma, onde se nos apresenta já sob 

o aspecto moral da comunidade de família (gentibus cognationibus 

hominum), sofrendo então, à luz plena da História, a transição 

calma e definitiva que, pari passu, elevou a propriedade do 

conceito das leis bárbaras do tempo dos reis do Latio à 

complexidade e à importância da definição e das sanções do 

Digesto. 

A projeção da antiga comunidade na História é visível, desde a 

responsabilidade coletiva glosada na Idade Média pelo direito 

canônico, as formas modernas da responsabilidade dos corpos 

coletivos como comitentes e dos seres morais. 

                                       
13 “...Nem tem bens de propriedade; porque tudo lhes é comum” (Carta de Vespucio a 

Lourenzo de Mediei — in Revista do Inst. Hist. e Geogr. Bras., v. Ia parte, 1878, p. 20). 
Escrevia o padre Manoel da Nóbrega: “... Não possuem de seu mais do que lhes dão a pesca, 
a caça e o fruto que a terra dá a todos... Entre eles, os que são amigos vivem com grande 
concórdia e amor, observando bem aquilo que se diz: Ami corum omni a sunt communia”. 
(Carta ao Dr. Navarro, de 10 de agosto de 1549). E dos tapuyas do rio S. Francisco 
depunha o venerável Aspicuelta Navarro, na sua carta célebre do dia de S. João de 1555: 
“São pobríssimos, nem têm cousa própria, nem particular, antes comem em comum o que cada 
dia pescam e caçam”. (In VARNHAGEN, História Geral do Brasil, I, pp. 460-2, Madrid, 1856. 
Vide também a nossa A Bahia no século XVI, Bahia, 1925) JOÃO RIBEIRO, História da Brasil, 
p. 51, Rio, 1920. 

 
14 THOMPSON, A History of the United States, ch. II. 
15 LE PLAY, Les Ouvriers européens, 1855. 
16 Vide G. ALEXINSKY, op. cit., p. 156; M. KOVALEVSKY, Régime économique de la 

Russie, Paris, 1898. 
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Na Média Idade admitiu correntemente a Igreja o princípio 

da responsabilidade em grosso, usando freqüentemente, a partir do 

século XI, da interdição sobre Estados e cidades17. Dessa forma de 

imputação é modelo a antiga lei inglesa chamada de “Frankpledge”. 

E, até perto de nós, assim a Ordenança Criminal de 1670 e a lei 

francesa de vendimario do ano IX, reconheciam, aquela, que 

cidades, burgos, aldeias, corporações e outros seres morais podem 

delinqüir, e a outra, que incido sobre as comunas a 

responsabilidade dos ataques à propriedade nelas verificados, 

salvo demonstração de todos os esforços empenhados para evitá-los. 

— Segundo Hermann Post, a responsabilidade coletiva ainda se 

encontra em certas regiões africanas. 

 

 

 

 

 

 

                                       
17 Vide CHERNOL, Dict. des Antiquités, v. II, cit. de A. PRINS, Ciencia Penal, p. 

127, ed. Lisboa, 1914,— Nem há, como salienta o professor belga, o abandono total do 
arcaísmo pela ciência penal. “A lei protege a corporação que pratica atos lícitos; tem 
direito a castiga-la quando pratica atos ilícitos e infligir-lhe na pessoa de seus 
representantes penalidades, como multas (Ibd., p. 128). Outro não é o fundamento da culpa 
das administrações públicas em face dos atos dos seus comissários, pelos quais “de jure” 
seja juridicamente obrigada, como, entre nós, demonstrou RUY BARBOSA, A Culpa civil das 
administrações públicas, Rio de Janeiro, 1898, baseado aos estudos exemplares de CHIRONI 
(Colpa extra contrattuale, vol. I, ed. 1897; MEUCI, Istituzzioni di direto 
amministrativo, 1892; PALAZZO, Teoria della respensabilitá civile dello Stato per gli 
atti legali del potere, 1889; BELLAVITE, SANLAVILLE, BONASI, GRENELLE, ZACHARIAS, AUBRY e 
RAU, SOURDAT, DALLOZ, LAURENT, DEMOLOMBE, MARCADÉ, BAUDRY-LACANTINERIE, HUC, BORSARI, 
RICCI, MANCINI, DE FILLIPIS, WINDSCHEID, STOBBE e MEYER. 

— A imputação do Estado até o processo não tinha guarida na lei romana, por isso 
que o poder era intangível, absoluto e órgão do direito (quod principi placuit, legis 
habet vigorem), e, na frase de Grocius, cogens et coactum requirunt distintas personas. 
Com a idade Média, entretanto, salienta RUY BARBOSA, “ante o novo conceito da 
universitas, como entidade solidária com os indivíduos componentes da sua existência 
comum, oposto à idéia romana, que nas universitates figurava pessoas coletivas, 
distintas, na sua representação moral, a soma das unidades físicas abrangidas no sentido 
visível, o dogma antigo da irresponsabilidade do Estado pelos atos injustos dos seus 
agentes era insustentável” (Monografia cit., p. 41). Já no século XIV respondia a comuna, 
continua o mestre, pelos excessos dos seus agentes, quando na escolha se verificasse a 
culpa in eligendo. No século XVII firmam-se mais nitidamente as correntes; de um lado 
MENOCHIO, STRYKIO e outros, que negam a responsabilidade absoluta do príncipe, e 
FARNACCIO e outros que admitem a responsabilidade oficial pelos fatos da corte: e do 
outro lado HUGO GROTIUS, comparando os magistrados aos procuradores e insitores. (Ibd., 
p. 42). 
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Achille Loria vai além. No seu entender, houve 

primitivamente, para o efeito da ação comum sobre a propriedade, 

perfeita indistinção entre bens móveis e imóveis18. 

Não no-lo referem assim a história, nem a observação. 

Tem a opinião de Blackstone sobre a do economista italiano a 

vantagem de satisfazer aos dois fatores da verificação do 

fenômeno. 

“Mesmo na origem19, professa o sábio inglês, — não parece ter 

sido possível a comunidade de bens senão para a substância da 

cousa, sem se estender ao seu uso. Porque, racionalmente, em 

virtude do direito natural, o primeiro que se serviu de uma cousa 

adquiriu sobre ela uma sorte de propriedade temporária terminando 

com o uso, ou, se quer mais exatamente, um direito de posse que 

cessava com o fato da posse. ”Admite, portanto, a propriedade 

exclusiva, embora momentânea, do terreno ocupado e a dos objetos 

apropriáveis, como os instrumentos de guerra”. 

Raymond Poincaré cita o trecho substancioso de Blackstone para 

achar-lhe a demonstração a posteriori de uma idéia preconcebida, 

em que pretende o autor provar que a ocupação individual é a causa 

primordial e a razão filosófica da propriedade, não hesitando em 

sacrificar, para estabelecê-lo, verdades indeclináveis20. 

“De nós — disserta Poincaré — que não procuramos aqui o 

fundamento de um direito, mas a maneira por que ele é exercido, 

devemos reconhecer que o uso coletivo, bem como a propriedade 

coletiva, parece terem existido de começo, entre todos os povos do 

mundo antigo”21. 

                                       
18 Le Basi economiche, p. 165. 
19 “Cada um, diz Tacito, deixa em redor de sua casa um pequeno espaço fechado”. 

Segundo Eschard e Montesquieu, explica LEOPOLD THÉZARD nisso consistiu a terra salica, do 
vocábulo sala, casa. Era propriedade dos varões depois da morte do pai. “Constituiu a 
única propriedade imobiliária que foi individual e perpétua”. (La Propriété individuelle, 
p. II, Paris, 1572. 

 
20 Du Droit de Suite dans la Propriété Mobilière, p. 6, Paris, 1883. 
 
21 Op. cit., loc. cit. 
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“Mas essa propriedade — convém mais adiante o então jovem 

advogado na Corte de Paris — não podia compreender todas as 

cousas”. Porque, supondo fossem os objetos distribuídos pelos 

chefes, como nas clans dos Highlands, se terá de admitir que, 

depois da distribuição, se tornassem em propriedade privada”22. 

“A propriedade individual dos produtos é então, 

necessariamente anterior à do solo”23.  

Colidem, portanto, os dois autores, na questão transcendente 

de uma fase anterior à apropriação fatal, que, segundo Poincaré, é 

de comunidade extensiva, segundo Blackstone, de comunidade 

intensiva das cousas. 

Bem largo, entretanto, é o espaço que separa as duas teses. 

Dizíamos da primeira que era a mais histórica e a mais lógica, 

porque concilia o fato conjetural com o fenômeno permanente. Não 

há negar-se, todavia, à segunda, a autoridade solene dos nomes que 

a subscreveram por toda a história da teoria da propriedade. 

Émile de Laveleye apóia valorosamente a opinião da comunidade 

geral no primeiro quartel da história do mundo, da mesma forma que 

Königswarter, Maine e outros refletiram maduramente sobre as 

coincidências das expressões culturais no espaço e no tempo, como 

podendo indicar que obedece a sociedade, no seu desenvolvimento, a 

regras fixas, que não concordam com as civilizações 

particularistas e autóctones de que têm falado os historiadores. 

Merece o assunto aprofundado comento, tanto importa na solidez 

do edifício social do futuro. 

A idéia da homogeneidade primária incide evidentemente no 

conceito da gênese social de Grotius, Hobbes e Rousseau. Desde 

Aristóteles, o conceito homogêneo do todo humano se impôs, 

facilitando a elaboração das doutrinas e a especulação dos 

filósofos. Não se baseava, porém, na detida observação 

                                       
22 É a idéia de CONDORCET, na sua obra posthuma, Esquisse d’un tableau historique 

des progrès de l’esprit humain, p. 7, Paris, an. v., 1797. 
23 Ibd., p. 7. 



 13 
do real. O que havia era a síntese leviana sobre a restrição dos 

limites geográficos e científicos da antiguidade, podendo, por 

força do isolamento necessário, ter cada povo para as suas origens 

uma teogonia independente, na qual metiam raízes a gente, a 

cultura e as instituições nacionais. 

Os séculos destruíram o primitivo conceito, levando ao extremo 

contrário o seu experimentalismo. Do estrito monogenismo passou-se 

ao mais confuso poligenismo. Com isso, sobre os destroços da 

teoria vetusta, da nascente altaica da humanidade, reivindicaram 

sábios eminentes para cada raça o aborigenismo, explicando-as, 

graças ao darwinismo e idéias laterais, como as demais espécies 

zoológicas, de que somos, conforme Cuvier, os nobres bimanos. 

Se, no entanto, houve para todos os povos etapas 

correspondentes e metódicas de crescimento e aprenderam na mesma 

progressão, os valores sociais do homem e da cousa, tendo todos, 

por isso, de passar invariavelmente pelos mesmos pontos essenciais 

da sua evolução, força é convir que a comunidade de bens foi lei 

na humanidade inteira24, daí se destacando os direitos decorrentes 

para só permanecerem, na vaza da mutação gradual, vestígios que a 

lei recolheu da montanha de costumes derrogados. 

Vai de encontro o fato à teoria, pois, em se tratando do 

objeto da propriedade. Não implica, é verdade, a confirmação do 

segundo postulado na verificação do primeiro. Por isso, abstraindo 

a teoria histórica aludida, crescem razões para que se dê à 

comunidade de bens no tempo o valor que no espaço indicam as 

manifestações uniformes dessa utilidade entre os povos retardados. 

Fora de dúvida, todavia, é que o momento comunitário não 

sucedeu na mesma época para todos os povos. No Código de Manu, por 

exemplo, encontramos calcada a propriedade sobre princípios quase 

latinos25. Essas velhas leis - de 1.300 

                                       
24 Contra PLANIOL, Droit Civil, p. 738. 
25 Nas leis religiosas hindus há destes artigos: “Homens, sede iguais. Amai a 

virtude por ela mesma: renunciai ao fruto das vossas obras”. 
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A. C., segundo Chézy — não somente reconheciam na investidura da 

propriedade o caráter sagrado da vinculação, como dispunham os 

vários casos em que se a transmitia pelo comércio ou pela 

prescrição. Previam, também, com um senso jurídico admirável, a 

retrovenda, a invenção, os diferentes modos de aquisição, a 

transformação, a posse indébita, o depósito, o penhor26. 

O direito bíblico elevava o respeito ao bem do próximo a um 

mandamento que se não fraudava sem incorrer na cólera implacável 

de Jeová. Era imposta terminantemente da cousa achada com dono 

certo27 e não admitia a Bíblia a caducidade dos direitos. Somente 

em cada cinqüenta anos cessavam, festivamente, todas as 

obrigações, remindo-se a dívida, libertando-se o escravo e 

tornando-os bens alienados ao seu primeiro senhor. 

E era Deus o grande e primeiro proprietário. Dele “os 

primeiros produtos da terra, os primeiros frutos, a primeira cria 

de cada animal doméstico”28. O poder temporal era exercido por 

decalque na vontade divina. O poderoso e infalível Jeová protegia 

as instituições hebraicas como do seu povo eleito, e a mesma 

inspiração das leis do Sinaï iluminava os diretores de Israel e 

comandava nas vitórias a raça abençoada. 

No Egito, o papel de Solon foi genialmente exercido pelo 

incomparável Ramsés o grande (Sesostris), de cujo reinado data a 

divisão das terras do império do Nilo e a sua apropriação 

privada29. 

                                                                                                                               
Este princípio quase eclesiástico era a negação formal da propriedade, do mesmo 

modo que, como mais adiante se registrará, rezavam os códigos dos doutores do 
cristianismo. 

26 São célebres o “Digest of hindu Law”, de CoLEBROOKE, e uma erudita dissertação 
sobre esse Direito, de BOSCHERON-DESPORTES, na Revue Historique, 1855, citado por R. 
POINCARÉ, op. cit., ch. I. 

27 Deuteranomio, XXII, 1 a 3. 
28 LOUVET DE COUVRAY, Hist. du principe d’autorité, p. 228. 
 
29 LOUVET DE COUVRAY, op. cit., p. 226. HERODOTO, Liv. II, CIX (Choix des 

historiens Grecs, avec notices biographiques par J. A. C. BUCHON, Paris, 1844). “Os 
padres disseram-me — conta o Pai da História — que este mesmo Rei fez a partilha das 
terras, dando a cada egípcio uma porção igual de terra, quadrada, que se tirava a sorte, 
a troco todavia do lhe pagarem todos os anos certo foro, que formava a sua renda”. A isso 
prende HERODOTO a origem da geometria. 

José, o grande hebreu que levou ao Egito o seu povo, instituiu, com a servidão da 
gleba nesse país, a concentração da propriedade territorial nas mãos de um rei da classe 
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O direito chinês extremava na mais severa garantia da 

propriedade, sem incluir a escusa da “bona fidei”30. Não admitia o 

invento sem a averiguação do dono, por um espaço de trinta dias. 

Querem alguns autores que na Grécia só a posse imobiliária 

fosse reconhecida e protegida. Outros, entretanto, com mais razão, 

se limitam a negar a existência no direito grego dos interditos 

possessórios, que passam, assim, a criação romana, quando um 

terceiro grupo concorda em que a mesma proteção e a mesma 

juridicidade abrangiam móveis e imóveis31. Mas as idéias dos 

helenos sobre o direito de possuir são cristalinas, refletindo o 

aticismo equilibrado dos seus conceitos sociais32. Evidentemente, 

só do poema de Hesiodo se tem, claro e certo, confirmado desde era 

tão longínqua, o fato da posse e da propriedade na Grécia, 

revestido liturgicamente pelo mais belo respeito religioso, que 

então, tão formosas modalidades soube imprimir à ardente 

imaginação dos gregos. 

“Não olhes com vista de inveja os pertences de outrem —

recomendava o poeta, à maneira de mavioso Moisés. As- 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
sacerdotal (A. H. L. HEEREN, Manuel de L’Histoire Ancienne, trad. par Thurot. p. 64, 
Paris, 1836). 

— Nas leis do Egito estava escrito: Dai o seu a seu dono. 
— O sistema egípcio atual é o árabe, imposto à velha pátria de Tut-Ankh-Ammon pela 

desoladora conquista muçulmana. Não valeu a resistência heróica do Copta à arabização 
geral: se não lhe ganhou a crença, empalmou-lhe os meios de produção e o direito à 
felicidade (Ver EUGENE AUBIN, Les Anglais aux Indes et en Egypte, p. 145. Paris, 1909). 

30 Cod. Annamita, promulgado em 1812. 
Ver sobre o aspecto social e problemas da nova China JEAN RODES, Le Celeste Empire 

avant la Révolution, Paris, 1914. 
31 Vide POINCARÉ, op. cit., p. 7. 
32 “Comentarios Reales de los Incas, Reies que fueron del Peru, de su idolotria, 

Leies y Gobierno, en Paz y en Guerra”, pelo Inca GARCILASO DE LA VEGA, Capitan de S. M., 
p. 133, col. 1. Madrid, edição de 1714; E. ROSAY, Historia del Peru, p. 18, Lima; 
ALPHONSE DE BEAUCHAMP, Histoire de la Conquête et des révolutions du Perou. vol. I, p. 
33. Paris, 1808; L. CAPITANT et HENRI LARIN, Le Travail en Amerique avant et après 
Colomb, p. 126, Paris, 1914. 
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segura a tua subsistência pelo trabalho: é o conselho que te 

dou... Não te locupletes com bens usurpados; os que os deuses nos 

dão são os melhores...” 

Tinham da posse o conceito genérico de sua época. Admitiam a 

reivindicação no comércio; garantiam as hipotecas e legislaram 

sobre prescrição. 

O Peru, sob o regime dos Incas, desfrutou, por todo o tempo do 

florescimento das instituições nacionais, das vantagens do 

“homestead” inviolavelmente organizado, protegido pelo costume e 

pela lei e sob a égide inexorável do soberano, que a um tempo 

resolveu nesse país os problemas econômico e social. A 

inalienabilidade era inerente ao domínio da terra agricultável, 

que fora eqüitativamente dividida entre o povo, cabendo a cada 

qual uma lavra suficiente para o alimento do casal e majorável 

pelo dobro ou por metade à proporção que vinham filhos ou filhas. 

O herdeiro varão ao casar-se levava o seu território, ficando o da 

filha que deixava o convívio paterno ao gozo de sua família, se 

esta disso necessitava, e se não, passava à forma primitiva da 

propriedade, ou pública, para ser pelo conselho do povo, cometida 

de novo a quem em condições de fruí-la. 

Não deixava, entretanto, de haver miseráveis entre essa gente. 

A assistência, porém, era para eles desvelada, sendo da lei incana 

que a parte do solo destinada a alimentar os indigentes, as viúvas 

e os inválidos, era trabalhada logo em seguida às votadas ao sol e 

antes que as do rei. “Mandava o Inca — narra o seu historiador — 

que as terras dos seus vassalos fossem preferidas às suas; porque 

diziam que decorria da prosperidade dos súbditos o bom serviço 

para o rei, que estando pobres e necessitados mal podiam servir na 

guerra e na paz”33. 

O mesmo humanitarismo anima os costumes astecas. 

Conforme o Corão, o domínio eminente é de Allah, que delega 

aos homens certas atribuições da propriedade33. 
                                       

33 CESAR CANTU, Histoire Universelle, t. XIV, p. 222, Paris, 1862; Vide THEZARD, 
op. cit., p. 12. 
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Especifica a propriedade das chamadas terras de dizima, e 

as de tributo, cujo domínio é dividido entre Deus, o monarca, a 

sociedade muçulmana e os descendentes das raças conquistadas. Mas 

o uso é individual, caracterizado pelo preço do arrendamento, que 

tal vem a ser o tributo. A propriedade conquistada objetiva o 

cunho da conquista que é a religião: são as “onakef”. 

E que se deverá entender, etimológica e historicamente, por 

domínio público e domínio eminente, quer de Deus, como entre os 

maometanos, quer do soberano, como na China, quer da nação, como 

entre nós, senão um prolongamento no presente da primitiva 

atribuição superior e incontestada na comunidade do direito 

territorial, gerindo ela, assim por delegação como diretamente, os 

quinhões arrendados e por eles respondendo, talqualmente nos 

regimes agrários de Java34 e da Rússia, pela quitação dos mesmos 

perante a autoridade maior? 

“Os allmends, último vestígio da marka comum antiga, subsistem 

ainda, além da Suíça: se os encontra em grande número nas comunas 

da Alemanha meridional, principalmente no país de Bade, 

Wurtemberg, Hesse e principado de Hohenzollern; mesmo ao norte do 

Maine”35. De um certo modo correspondem aos “allmaeningar” da 

Escandinávia e da Finlândia, cuja origem se assemelha à formação 

agrária da velha Lacônia e da Inglaterra. Apossado o território 

sueco pelo escandinavos, a imensa propriedade comum seguiu a sorte 

germânica da desagregação pelo trabalho, mas não perdendo os 

caracteres comunitários no seio das famílias, que representam 

sinteticamente a grande comunidade36. 

A marka alemã, repulsada lentamente pela sedimentação 

particularista, ainda hoje persiste nessa parte quaternária da 

 

 
                                       

34 Sobre os sindicatos javaneses, Ver COMMADANT LUNET DE LA J0NQUIÈRE, En 
insulande, p. 269, Paris, 1914; e sobre a face econômica da ilha, MIGUEL CALMON, Fatos 
Econômicos, cap. II, Rio, 1913. 

35 LAVELEYE, op. cit., p. 166. Calcou o seu capítulo sobre os allmenden na obra de 
KARL BUCHER. 

36 Ibd., p. 217. 
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Holanda, que, em 943 da nossa era, Othão, o grande, dava ao 

bispo de Utrecht para os seus exercícios vexatórios. É uma ilha 

entre a formação proprietarista que se comunicou à Alemanha, 

gerada na vertente ocidental da Noruega, como diz Bureau37, e a 

influência crescente do utilitarismo latino propagado com o jugo e 

a glória romanos. 

Os costumes célticos e gauleses38 neste ponto se filiavam aos 

germânicos. Entre os primeiros, ademais, o instinto comunista 

rompia a própria dignidade animal da posse da fêmea, para tornar, 

como os bens, comuns as mulheres39. É o que diz S. Jeronymo: 

“Scotorum natio uxores proprias non habet...“40. Segundo o grande 

padre, também eram canibais os velhos celtas41. 

A comunidade, nesse valente povo, era perfeita, como refere 

Sullivan. Os seus traços encontramos com nitidez na Irlanda e na 

Escócia, mesmo em Portugal, como recordação 

 

 

 

 

                                       
37 Le Paysan des fjords de Norvège. Vide BOUCAUD, L’Epanouissement historique des 

droits de l’homme, p. 49. 
38 Os gauleses, na fase druidica, conheciam a propriedade individual dos móveis e a 

propriedade sálica da terra. Quanto àqueles, eram suscetíveis de sucessão feminina, sendo 
que os costumes desse povo ilustre prescreviam perfeita comunhão patrimonial entre marido 
e esposa. Mas a terra pertencia apenas aos homens, pois eles é que usavam as armas, 
garantidoras de todo domínio. Nas Galias, ao tempo dos monumentos megalíticos e das 
poéticas cerimônias religiosas nos bosques, “cada tribo era uma grande família; a terra 
pertencia mais às famílias que aos indivíduos, se bem que cada qual tivesse o seu 
quinhão; os filhos varões viviam em perfeita igualdade, dando-se apenas o fato de 
pertencer a casa paterna ao último, por ser o mais fraco”. HENRI MARTIN, História de 
França, t. I, p. 16. Trad. de Pinheiro Chagas. 

39 Lêde LUCIEN FABVRE, La Terre et l’Evolution Humaine — Introd. Geogr. à 
l’Histoire, p. 330, Paris, 1922. 

40 Assim os australianos, cf. LETOURNEAU, op. cit., p. 45. Senso ainda mais 
retardado da propriedade, era o dos habitantes da Terra do Fogo, segunda Charles Darwin, 
os quais, se lhes dava um pano, rasgavam logo em tantos bocados quantos eram eles. 

41 Vide LAVELEYE, op. cit., p. 287. Também tinham em comum as mulheres e eram 
antropófagos os Messagétas, segundo Herodoto (L. I, CXVI). 

O Código dos druidas mandava que se desse ao estrangeiro a parte que a se tocava 
das próprias colheitas. Rezava também: “Homem, tu és livre, vive sem propriedade”. 
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wisigótica42, bem assim entre os antigos Messagétas, sobre os 

quais reinou Tomyres, vencedora de Kurus. 

Pertencem seguramente ao mesmo tipo que subsiste alhures nos 

países arábicos, no México indígena como nos antigos bretões e 

borguinhões, entre os afghans como na Sardenha, no país de Lawicz 

como entre os tchremisses, em certas províncias Espanholas e na 

Índia portuguesa como entre os cossacos do Ural e na histórica 

Thuringia... 

“A terra é comum como a água e o fogo, não pertence a 

ninguém”, diziam os americanos Omahas43. Na Nova Zelândia, por 

exemplo, a propriedade comum não era apenas dos vivos; também era 

dos membros a nascer da tribo. Idéia esta, lembra Paul Lafargue, 

que o governo inglês teve de pagar em boa moeda, pois por cada 

maori que nascia exigiam os indígenas a indenização de uma parte 

da posse cometida ao Reino Unido. 

Comum fora a terra no regime hebraico, pois que permitia Deus 

a vendessem, incidindo nele o domínio44. 

Não fugiu à regra Roma, cujo direito sérvio de base à 

organização atual do jugo sobre a causa. É em Roma que mais 

sugestivamente se nos apresenta o drama surdo e decisivo da 

passagem da propriedade de comum à particular. Vemo-la na sua 

projeção sobre as leis e os costumes45 do povo-rei, e por dia se 

poderá induzir o fenômeno análogo nos outros povos. 

Houve de começo no Latio a comunidade de cidade e, a seguir, a 

de família. A história nol’o revela a primeira ainda sob Romulo, o 

lendário, cuja vida bem pode ter sido um símbolo, à maneira de 

quantos engendraram os antigos para com eles preencher os grandes 

vazios da história e da ciência. 

                                       
42 Vide Apontamentos de História do Direito Português, da Universidade de Coimbra, 

1923, p. 90. 
43 PAUL LAFARGUE, La Propriété, origine et évolution. p. 340, Paris, 1895. 
44 LEVITICO, XXV, p. 23. 
45 O Código de Minos, que, como o de Zarathustra, não provê à propriedade; há o 

mandamento para que sejam em comum as refeições do povo. 
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Para além da história romana, havia na Itália um povo forte 

que se dividira em dois ramos, Sabinos e Samnitas46. Eram aqueles 

agricultores, por isso prósperos e felizes. Os outros levavam no 

sangue o ardimento guerreiro que iriam transmitir aos descendentes 

de Rhéa. — Esses Oscos seriam o prenúncio do equilíbrio latino. 

A comunidade de terra47, nuns, e nos outros a aliança natural 

dos organismos belicosos, formaram a massa inicial de onde se 

teria de destacar o particularismo do direito clássico. 

Já encontramos no comércio dos etruscos o sentido pleno da 

propriedade individual. Assim nas famosas assembléias no tempo de 

Voltunna, território de Volsinies, onde, sob os auspícios da 

religião, da política e do comércio, os diferentes membros da 

confederação etrusca regulavam os seus grandes interesses48. 

A propriedade imobiliária, entretanto, da tribo para a gens49 

se conservou coesa sob o domínio da patriarcalidade, no início da 

formação romana. “Sendo só o filho mais velho o sucessor do pai, 

passavam para a sua mão o sacerdócio, a propriedade, a autoridade 

e os seus irmãos eram para ele o que tinham sido para o pai”50. 

Remotamente, reconhece Mommsen, não se aplicava à terra o 

domínio51, senão apenas aos móveis, que, pela “mancipatio”, se 

vendiam52. No próprio vocábulo “heredium” 

 

 

                                       
46 J. CROZALS, Histoire de la Civilisation, vol. I, p. 352. 
 
47 MOMMSE, Hist. Rom., vol. I, ch. XIII: GIUSEPPE D’AGUANNO, La Genesi e 

l’evoluzione del Diritto Civile, p. 383, Torino, 1890.  
48 CROZALS, op. cit., vol. I, p. 359. 
49 V. RUGGERO LUZZATO, La Comproprietá nel diritto italiano, Proemio, Torino, 1908; 

CARLE, Le Origini del diritto romano, lib. I, c. IV; LAVELEYE, op. cit., p. 394. Vide 
depoimentos de Tito-Livio, Plinio e Varro, Vide, finalmente, TH. MOMMSE, Hist. Rom., 
(trad. de De Guerle), vol. I, p. 46. 

 
50 FUSTEL DE COULANGES, A cidade Antiga (trad. portuguesa), vol. II, p. 8. 
51 CICERO: “Tum erat res in pecore et locorum possessionibus, ex quo peauniosi et 

locupletes vocabantur” (De República, II, 9, 14). 
52 Era a “mancipatio” (mancipatio dicitur, quia manu res capitur - Gaius), o meio 

solene de transmissão da propriedade romana, pois se produzia diante de cinco 
testemunhas, enquanto que no “in jure cessio”, segundo processo de transferência, há 
apenas a afirmação da parte do cedente de que não é mais proprietário. Mais simples que 
os demais, tinham os romanos terceiro meio, que era a “traditio”, de aplicação geral aos 
móveis, que acabou por absorver os dois outros. 
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vê d’Aguanno o sinal da transmissão do bem de raiz entre os 

primitivos romanos, íntegro e total53. 

Esse caráter de intangibilidade54 pouco durou no solo do 

Latio. Através de uma evolução que surpreende pela sua rapidez e 

pela transformação que trouxe à vida civil da Itália, as cousas 

comuns vêm a ser em Roma, como define Varnkoenig, “o ar, a água 

corrente, o mar e, por causa deste, as suas praias, cousas sobre 

as quais a natureza não permite que haja domínio, e das quais 

todos podem usar”55. 

O primevo comunismo itálico prolongou-se no ager publicus56, 

bens do povo ou da nação romana, cujo gozo era público. Não se 

confundiam as cousas públicas em Roma com as comuns, que eram 

utilidade para todos, enquanto aquelas só para o “populus”. É a 

lição de Neracio: “tão somente se consideram cousas públicas 

aquelas que são do povo romano”57. 

Elevando entretanto a posse privada à lei dos latinos58, 

sempre na “Cidade Antiga” se restringiu o grande privilégio do 

povo. Em detrimento dele cresceu a propriedade singular (agri 

occupatorii), acabando por lhe marcar os limites firmes do direito 

Justiniano, que, com freqüência, ela própria 

 

 

 

                                       
53 Op. cit., loc. cit. 
54 As terras eram inalienáveis na Lacedemônia, assim como entra os hindus pré-

brahmanicos. Doutrinava Platão que ninguém vendesse o seu campo. Isso cominavam 
intransigentemente as leis de Locrus e Leucade e prescrevera Phindon de Corintho. Solon, 
o magnânimo, não impedia a alienação; nas ai de quem a fizesse, porque para esse 
reservava Atenas a “caput diminutio media”. Vide FUSTEL de COULANGES, op. cit., p. 73. 

55 Apud, Direito Romano. Resumo completo das preleções desta matéria na Faculdade 
de Direito de S. Paulo, em 1832, por um bacharel em direito (Jacareí, 1901). Trata-se de 
um livro raro, excelente de ensinamentos, como poucos compêndios que em nossa língua já 
se escreveu sobre Direito Romano. 

 
56 D’AGUANO, op. cit., p. 383. 
57 Frag. 14, § 1º, Liv. 41º, Tit. 1º. Vide Direito Romano, op. cit., p. 266. 
 
58 V. José SALGADO, De la Possesion, p. 17, Montevidéu, 1905. 
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saltava para, fraudando a coletividade, locupletar alguns 

poderosos com cousas do notório domínio geral. Para os países 

conquistados é que o “ager publicus” ainda se aplicava no sentido 

histórico do instituto59. Apossava-se o povo, pelos seus delegados, 

de uma parte dos bens dos vencidos, e arrendava-a a estes, 

mediante prestações ordinariamente mensais, em metal. Aí a origem 

das décimas (decimae ou dem mae), porque se as regulava pela 

décima parte do valor60. “In solo provinciali, ensinava Gaius, 

dominium populi romani est vel Cesaris, nos autem possessionem 

tantum et usufructum habere vidimur”61. 

A confusão primitiva do Estado no soberano, noção essa de 

direito público que o Oriente despótico ensinou a Roma, tendia a 

proteger a propriedade pública com as prerrogativas majestáticas e 

até a mística intangibilidade do tirano62. A forma cesarena, onde 

ao lado de César divino se elevavam os privilégios dos cidadãos, 

evolui através da Idade Média até atingir a fase de completa 

representação, pelo monarca, dos bens e da justiça nacionais, como 

deparamos em Portugal, na Espanha e na França. 

Esse movimento de centralização individual, concorrendo as 

exageradas atribuições reais para cometer a um único arbítrio a 

propriedade de um país e os bens da população, é o verso da 

medalha cuja face nos encanta na época pré-romana dos sabinos, em 

plena fronteira da “communio bonorum primaeva” com o 

particularismo latino. 

Entre os dois marcos extremos se desenvolvem quinze séculos da 

história acidentada e empolgante da propriedade. 

                                       
59 Vide TERBOURIECRH, Essai sur la Propriété, p. 308. 
60 GAUDRY, Traité du Domaine, t. I, p. 5, Paris, 1862. 
61 Lib. II, § 7. 
62 RUY BARBOSA, A Culpa Civil, p. 38. 



 23 
II 

 

A PROPRIEDADE PAGÃ 

 

 

Nada induz a crer que o processo que levou a tornar-se 

fracionária e privada a velha propriedade homogênea se revestisse 

da violência e da surpresa pelas quais, nos tempos propriamente 

históricos, se transformam geralmente as instituições. A evolução 

foi suave e lenta63 e está a sua justificativa na própria 

necessidade, que é esse consenso em que envolve todas as condições 

de prosperidade requeridas pelo organismo social, de tal modo bem 

sentido e bem usado no decurso da história que não falta, 

presentemente, quem considere a propriedade do direito 

contemporâneo a única compatível com a economia particular e 

pública. 

Não evoluiu, entretanto, o domínio de coletivo a privado, de 

acordo com uma regra única entre os povos. Diz-nos 

 

 

 

 

                                       
63 As saturnais romanas, nada mais significam que a saudade daquela primitiva era 

de igualdade e de cooperação, que brandamente se escoou, à imagem dos filhos de 
Ancyclometa, sacrificados incessantemente à voracidade contratual de Cromos. Via CICERO 
nesse mito do filho de Urano a alegoria do tempo. Diríamos melhor, é o próprio drama 
olímpico da história, pois o grande Jove, acorrentando o neto do Ether e do Dia nas 
órbitas astrais, quis com isso marcar as sucessões universais e submeter a gula feroz de 
Archy-genetla a um método, que se chamou depois — calendário. 

As saturnais latinas eram a festa da idade comunista. A sua origem está em que, 
destronado pelo filho Zeus, refugiou-se Cromos no Latio, como simples mortal, e reuniu em 
torno da sua sábia maturidade os homens rudes e ignaros. Reinou aí a igualdade; a 
servidão não existia; “ninguém possuía cousa alguma exclusivamente para si; tudo era bem 
comum, como se tudo mundo tivesse tido a mesma herança”. (P. COMMELIN, Mitologia Grega e 
Romana, p. 10, Trad. port. Vide Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, par 
FOURGAULT, p. 203, Paris, 1824; ODOLANT-DESNOS, Histoire méthodique Universelle des faux 
dieux, pp. 15-9, Paris 1838). 

É uma prova que basta para o nosso texto. Confirma-se o ilustre juízo de Muller, 
com os olhos nas lendas da Theogonia, de que a história dos deuses é o prefácio da dos 
homens. 
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o estudo comparado da mesma mutação em diversas regiões que não 

há, de modo algum, identidade no desdobramento do fenômeno 

análogo. Roma, todavia, dá-nos o tipo da revolução pacífica e 

silenciosa que desapossou o povo do gozo igualitário do seu solo, 

para, sobre ele, estabelecer numerosas pequeninas oligarquias, 

primeiro cimento do edifício que não mais se destruiu, das 

profundas desigualdades sociais. 

Entre a propriedade egoística e a primitiva comunitária houve 

entre os romanos uma sorte de meio termo, em que a posse privada 

se limitava à moradia e modestas adjacências destinadas ao 

trabalho do proprietário e sustento imediato da família. Estes 

“agri privati”, em contraposição ao “ager populis” ou “publicus”, 

até os quais entretanto, sem muita tardança, estendeu a 

liberalidade do monarca à apropriação particular. Completada esta 

com todas as terras do Latio, e criados em reforço ao “statu quo” 

os interditos64, estamos em pleno regime proprietarista, sobre o 

qual escreveram os “prudentes” as proposições clássicas do 

Digesto. 

Gravou primordialmente aquela propriedade imobiliária a 

obrigação de inalienabilidade, à semelhança do regime espartano, e 

explicativa, afinal, de sua própria verificação. Com efeito, 

destinou-se a posse individual do solo ao suprimento das 

necessidades materiais e à satisfação do culto de uma família 

numerosa e, por sua vez, à base da riqueza romana, que só poderia 

existir com a prosperidade e coesão do lar65, célula verdadeira 

dessa sociedade. Demonstrou o interesse individual que os 

“latifundia” públicos eram obstáculos à prosperidade da família, 

por isso que os não aproveitaria a coletividade como um certo 

número de pessoas, e 

 

                                       
64 Forte corrente de juristas está por que seja daí a nascente do instituto, que 

tão notável desenvolvimento teve na lei romana. RAVAIL, op. cit., p. 36. De acordo, 
NIEBUHR, SAVIGNY, GIRAUD, ALANZET, APPLENTON, CUQ e SALEILLES. 

 
65 “A índole dos romanos, disse BOSSUET, é o amor da liberdade e da pátria”. 
Distintos os gregos na magnitude dos homens — declara CHATEAUBRIAND -, o foram os 

romanos na grandeza das cousas (O Gênio do Cristianismo, p. 48, vol. II). 
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permanecendo geralmente pobres os “pater familias” com a copiosa 

prole, refletiria o Estado a pobreza que lhe não permitiria 

adestrar os seus órgãos de defesa nem custear a dignidade da 

realeza e da religião. Então, atrás da primeira expropriação 

tácita no bem comum em favor de um indivíduo, requereram do 

governo os mais poderosos que se lhes dessem as terras que podiam 

lavrar com escravos e instrumentos, em troca pertencendo ao Estado 

uma taxa fixa a receber, talqualmente se tivesse pactuado com 

aqueles um contrato de arrendamento. 

É admissível, igualmente, que entre o “heredium” e a “plena 

potestas” aplicada às extensões territoriais houvesse em algum 

tempo, no Latio, o sistema germânico de que fala Tácito? 

Nada o demonstra na história antiga de Roma. Mesmo não há para 

os remotos romanos identidade nos processos de socialização aos 

que o historiador dos “Costumes” verificou na bárbara Germânia, se 

não é completa a disparidade, tão opostas as tendências originais 

dos respectivos desdobramentos. 

Laveleye, sugerindo para o Latio a forma teuta da propriedade, 

confessa que não deixou ela traço na tradição romana66. 

Efetivamente, se balanceamos os dados históricos que melhor 

esclarecem, o que se vê é, invariavelmente, sobre o sulco pálido 

da propriedade coletiva a construção animada e invasora da 

propriedade individual. Marca isso, claramente, a evolução no povo 

romano do utilitarismo possessório. 

Quando no regime da comunidade, crê Mainz67, a condição única 

imposta à usurpação individual do domínio coletivo era a 

obediência às prescrições que regulavam a matéria. Segundo 

Laveleye, era essa uma posse precária ou revogável, que se não 

reduzia à plena propriedade “ex jure quiritium”, senão ao mero 

gozo, espécie, pois, de locação, 

 

                                       
66 Op. cit., p. 395. 
67 Cours de Droit Romain, §§ 14 e 32. 
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mas que podia ser desonerada. Sobre as terras incultas pagavam 

os concessionários um preço mais ou menos elevado — o “vectigal”68. 

As provas, ao que afirma Émile de Laveleye, não são nem 

copiosas nem definitivas, razão pela qual preferimos entender que 

o título das primeiras incursões na cousa comum se prolongou pela 

sucessão a uma série de proprietários, firmando deste modo o 

patrimônio de que tão justamente se orgulhavam as velhas famílias 

romanas. Foi depois de morto Tibério Graccho que uma lei, cuja 

data se ignora, mas é referida por Ulpiano, definitivamente 

investiu os posseiros imemoriais de bens públicos na respectiva 

propriedade, com a condição apenas de um certo imposto, destinado 

a ser distribuído aos cidadãos69. 

Em socorro da idéia de divisão das terras comuns temos o fato 

expressivo das divisões na fase da realeza romana, como sob Sérvio 

Túlio em lotes de sete “jugera”, em favor dos plebeus, de que dá 

notícia Dionísio d’Halicarnasso70. 

É a divisão o ato do poder social mais freqüente na história 

antiga da propriedade71, que delega a alguns o direito principal 

que pertencia a todos. Foi utilizando-a que Lycurgo fundou a nação 

spartana, e Rômulo a latina72. Aplicou-a no Egito Sesostris, em 

Chanaan Moisés, assim como na Inglaterra Guilherme de Normandia em 

benefício dos seus guerreiros e no proveito próprio, como nota 

David Hume. Por esse meio as Américas se cobriram de “latifundia”, 

da mesma sorte que o Peru incano e o velho México de riquezas, 

 

 

                                       
68 ANATOLE DES GLAJEUX, De l’Aliénation et de la Prescription des biens de l’État, 

etc., p. 17, Paris, 1859. 
69 DES GLAJEUX, op. cit., p. 18. 
70 Vide LAVELEYE, op. cit., p. 396. 
71 Vide MONTESQUIEU, L’Esprit des Lois, Liv. XVIII, c. XIII, ed. de 1895. 
 
72 Segundo Dionysio d’Halicarnasso reservou o “rex” grande quinhão para a mantença 

do culto e outro para domínio do Estado. 
Divisões fizeram também Numa Pompilio, Tulio Hostilio e Anco Marcio, mais 

igualitariamente: “qui viritem populo distribuitur”. (Festus) — Vide GUILLAUME DE GREEF, 
L’E’conomie Politique, vol. I, p. 51, Bruxelas, 1912. 
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graças ao sábio machinismo que acima já simulamos.— Ao 

apossarem-se os israelitas da Terra da Promissão, por esse meio 

resolveu o grande hebreu73, e Josué74, seu sucessor, o problema 

econômico da raça. Assim as tribos de Rubem e de Gad tiveram os 

países de Jaser e Galaad. A primeira divisão impôs o filho de Nun 

o estudo prévio das terras que alotar75, de jeito à extensão de 

umas compensarem a fertilidade de outras. Depois se procedeu à 

sorte. Graças à previdência do Josué reinaram, destarte, o 

equilíbrio e a prosperidade nos domínios que, de Seir e Baal Gad 

até o monte Hermon, dera Deus ao povo amado. 

Sucede em Roma à época das divisões, que coincide com os sete 

reis76, a estabilização no interior e a expansão no exterior do 

individualismo na propriedade. Naquela fase, há avanços e recuos, 

que se compensam: assim reis que dividem “per capita” os bens 

territoriais do Estado e outros, como Sérvio Túlio, que cominam a 

restituição das terras públicas apossadas. Na república, a questão 

se desloca do seu primitivo aspecto jurídico ao social das classes 

que se combatem visando os privilégios e os frutos da supremacia 

no Estado. Assim os plebeus, que pugnam ardentemente pelo seu 

direito contestado à propriedade, o que custou, entre outros 

lances dramáticos de 

 

 

                                       
73 O Livro de Josué, 13,8; 13, 15; 13, 24; 13, 29; 13, 32. “Porém à tribo de Levi 

Moysés não deu herança: o Senhor Deus d’Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito”. 
74 O Livro de Josué, 12, 23; 13, 7. Vide também ibd., 14, 1. — Hist. Abrégée de la 

Religion, par LHORMOND, p. 106, Paris, 1877. 
75 Ibd., 18, 6 — Vide Le Monde, Hist. de Tous les Peuples, tom. I, rev. et. cont. 

par M. E. de LOSTALOT-BACHONET, Paris, 1859. 
 
76 CICERO — Mesmo no tempo do filho de Rhéa Sylvia, é visível na “urbs” quadrada a 

propriedade individual e já nitidamente caracterizada. Assim, lei havia que obrigava o 
marido que repudiara a esposa, por injusta causa, a lhe dar metade dos bens, consagrando 
o restante à divina Ceres (PLUTARCHO, Vies des Hommes illustres, trad. por Alexis 
Pierron, t. I, p. 72, Paris, 1853). Tatius, o despota sabino com quem Rômulo por certo 
tempo partilhou a realeza, foi assassinado por parentes das vítimas de seus amigos, que 
estes trucidaram para roubar no caminho de Laurento (PLUTARCHO, ibd., I, 73). 

A riqueza particular estava em plena florescência na época herodotiana. Como 
Cresus (546) A. C.), havia muitos outros magnatas a quem e além do Helesponto (HEREDOTO, 
Liv. I, XCII). A Babilônia serve de exemplo expressivo. 
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uma das lutas políticas mais empolgantes da História, a vida a 

Spurius Cassius, autor, na opinião de Tito-Livio, da primeira lei 

agrária, e aos grandes Gracchos77. 

Não desconhecessem os patrícios, embora, aquele direito aos 

plebeus, consistia ele deveras numa ilusão ou numa fraude, quando 

dívidas extraordinárias que levavam à restituição, tornavam sempre 

precária a posse pelos infelizes membros da república. Explica-lhe 

que isso decorria geralmente dos ônus sobre as próprias terras, 

que os plebeus não podiam solver, não resultando, pois, a sua 

apropriação senão na obrigação de, findo um certo tempo, abdicá-la 

em mãos do credor implacável. 

Conseguiram afinal os plebeus partilhas satisfatórias, como no 

Aventino, graças ao tribuno Icilius. Mas, logo novo movimento se 

produz, dirigido à mesma espoliação aludida. 

É a grande propriedade que surge da assimilação dos pequenos 

lotes, por força do abandono destes pelos serviços das armas 

exigido pelas guerras constantes e pela execução de dívidas 

numerosas em que os abastados cidadãos sabiam enredar e prear os 

modestos lavradores. 

Ao “latifundium”, mal que desde o começo sobrelevou à testa 

das causas palpáveis da ruína romana78, contrapôs o bom senso do 

povo admirável medidas governamentais cheias de sabedoria e 

oportunidade. Delas foram as célebres leis licinias, uma das quais 

proibiu a posse de mais de 500 jugera de terras públicas, ao tempo 

em que limitava o gado que se podia ter nos pastos comuns e nas 

próprias terras. Todo o excesso às 500 jugera seria distribuído 

aos pobres. 

O elogio dessas providências é franco e expressivo da parte de 

todos os historiadores, tal o reflexo do progresso e animação na 

vida romana das leis ilustres da restrição. 

                                       
77 Vide LAFERREIÈRE, Hist. du Droit Civil de Rome et du Droit Civil Français, I, 

109. THORBECK, Des droits du citoyen, trad. par Bergnon et Riva, p. 23, Paris, 1848. 
 
78 “Latifundia perdidere Italiam jam vero provinvias” (Plinio). 
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Não tardou, entretanto, que voltasse o sistema condenado, 

logo a seguir da conquista da Macedônia. Por isso pedia o tribuno 

Flamínio que se dividissem entre a plebe as terras gaulesas, e por 

isso iluminaram o horizonte de Roma com a sagrada inspiração os 

filhos de Cornélia. Tibério lembra à Itália as leis obliteradas. 

Pede que não ultrapasse a 500 jugera a propriedade no solo 

público, pagando-se pelo excedente que expropriar os benefícios 

nele empregados. 

Morreu Tibério na defesa do seu ideal, e assim Caio, digno 

irmão desse remoto Bruno. 

Sobre as cinzas ainda quentes dos Gracchos, engendraram os 

seus tenazes adversários a mais escandalosa proteção ao que hoje 

se chamaria o capitalismo. Três leis agrárias foram editadas no 

mesmo sentido. Pela primeira, cada qual podia alienar o que 

recebera. Pela segunda, não mais se repetiriam terras do público 

domínio, sendo conservados os posseiros atuais, mediante imposto 

que seria distribuído entre os cidadãos. E pela terceira foi 

supresso o imposto, isto é, reconhecida explicitamente a “plena 

potestas” sobre os antigos bens do Estado79. 

Foi debalde que se tentou disfarçar o escorchamento popular 

com a distribuição de lotes nos territórios de conquista, ou em 

colônias agrícolas, como foi feito em Lebici, para onde se 

dirigiram 1.500 chefes de família plebeus. Não importa houvesse 

Terracina, Latricum e países de Voloscos, de Veios e Samnitas, 

para serem retalhados entre os plebeus e os militares. 

A instituição vexatória tirava à república o melhor do seu 

alento, e as riquezas prodigiosas que o latifúndio e as guerras 

acumularam em mãos de alguns, mais contribuíram para cavar aos pés 

de Roma o abismo em que, mais cedo ou mais tarde, se teria de 

sepultar. 

                                       
79 DES GLAJEUX, op. cit., p. 18; LAVELEYE, op. cit., p. 399. 
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Enfraquecia-se-lhe a fibra viril80, tomava-se de gostos 

esquisitos de arte decadente e fútil que lhe transmitia o 

helenismo caduco, envenenava-se com a septicemia que exalava o 

oriente, exumado dos dourados mausoléus pela curiosidade temerária 

das legiões, e, retirando ao apoio de seu formidável poder 

ofensivo a base sólida do lar honesto e sadio dos tempos áureos, 

entregou-o impotente às forças de dissociação que arruinaram 

lentamente o organismo romano, até a vinda dos bárbaros e a 

renovação da cultura universal. Foi esta a obra da grande 

propriedade, cuja retificação no seguimento da história só foi 

possível com os processos extraordinários e supersociais da 

moralização cristã. 

Uma frase de Mario pode servir de lema da primeira idade 

romana, a cujos ensinamentos saudosamente se dirigiram sempre, nos 

momentos mais decisivos, os heróis da república e do império81. 

Disse o inimigo de Sylla aos seus soldados, após o fracasso da 

liberalidade do tribuno Apuleius Saturnino, que lhes prometera 100 

jugera de terras em África82: “Não agrada a Deus que um só romano 

ache pequena uma porção de terra que lhe chega para a sua 

nutrição”. 

A César, pois, o capitão clarividente que soube aliar as mais 

opostas antinomias no gênio maravilhoso de comandar e dirigir, não 

escaparia a necessidade séria de uma reforma. Apresentou-a, 

segundo opina Antônio Macé83, por intermédio do tribuno Servilius 

Rullus, e consistia na venda das terras conquistadas na Ásia, na 

África e na Grécia, para, com o produto, comprar as da Itália, que 

seriam dadas aos cidadãos. Cícero atacou, com a sua melhor 

eloqüência, essa lei que ia transformar completamente o aspecto 

social do país. Ela caiu. Três meses depois, o grande orador se 

                                       
80 Vide HORACIO, Odes, Liv. III, 3ª. 
81 “... tu, romano, 
Cuida o mundo em reger; terás por artes 
A paz e a lei ditar, e os povos todos 
Poupar submissos, debelar soberbos”. 
(VERGILIO, Eneida, LXI (Trad. de Odorico Mendes). 
82 Vide BOSSUET, Discursos sobre a História Universal, Nona Época, p. 93, edição 

portuguesa. 
83 Hist. des lois agraires, cf. LAVELEYE, op. cit., p. 400. 
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avocava a defesa da lei agrária de Flavio, que pretendia o 

estabelecimento de colônias em terrenos readquiridos pelo Estado. 

Também não vingou84. 

“César retomou as idéias dos Gracchos, e de Rullus. Como disse 

Dion Cassius, queria levantar a agricultura, repovoar as solidões 

que os latifúndios tinham feito na Itália, retirar de Roma os 

proletários ociosos e esfaimados, dando-lhes terras para cultivar, 

e suster o despovoamento85, reconstituindo novas famílias de 

camponeses proprietários”86. 

Fez para isso publicar uma lei, que dividia entre cidadãos 

pobres, com mais de três filhos, o domínio público, principalmente 

na Campania87. 

Insuficientes os territórios do Estado para a partilha, novos 

foram adquiridos, com o dinheiro das conquistas de Pompeu. Refere 

Suetonio que, graças à lei de César, tiveram terras 20 pater 

familías88. 

Novas divisões se fazem ainda nos últimos tempos da república 

e nos primeiros do império89. Sylla90, Antonio e Octavio 

recompensaram liberalmente os seus soldados com ricos quinhões, em 

detrimento embora da propriedade dos cidadãos. Reinando Augusto, 

no ano de 30 antes da nossa era, obtiveram tais dotes 120.000 

veteranos. “O próprio Nero seguiu a mesma política”. 

                                       
84 LAVELEYE, ibd., p. 400. 
85 Esta face do programa administrativo de Julio César merece ser estudada com 

interesse, tal a gravidade do problema ante a crise que então empolgava Roma. As medidas 
iniciais adotadas pelo “imperador” foram recompensas às famílias numerosas, método ainda 
hoje geralmente em prática em países que cogitam do mesmo problema, no que teve o elogio 
de Cicero (Pro Marcelo, 8). Augusto reencaminhou com vagar e carinho a solução, que, 
todavia, não estava nas forças de um governo empregar, maximé quando a ação das 
dissolventes, que levaram a tal estado o Império, não cessara de se fazer sentir, pouco 
lhe obstando os paliativos legais. 

86 LAVELEYE, op. cit, p. 401. 
87 Vide RENE GOUNARD, Histoire des doctrines de la population, p. 55, Paris, 1923. 

Parou em 20.000 o número dos beneficiados. Lêde FRANCESCO S. NITTI, La Población y el 
sistema social (Trad. hesp. de A. Miseras), Barcelona. 

 
88 LAVELEYE, op. cit., p. 401. 
89 Lucius Antonius, como, aliás, “tinham feito todos os chefes do partido popular 

depois de Tiberius Gracchos”. Vide G. FERRERO, Grandeur et décadence de Rome, vol.III, p. 
86, Paris, 1907. 

90 MONTESQUIEU, Grandeur et décadence des romains, p. 71, Paris, 1860. “Ele deu as 
terras dos cidadãos aos soldados e tornou-os ávidos para sempre, porque, desde esse 
momento, não houve homem de guerra que não esperasse uma ocasião em que pudesse empalmar 
os bens dos seus concidadãos”. 
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Não se revestiram, no entanto, esses atos políticos de um 

caráter acentuadamente econômico, posto concorressem para a 

prosperidade de muitas regiões italianas e para o fortalecimento 

em geral das condições sociais da nação. E porque não 

correspondiam a uma orientação pré-formada de restabelecimento do 

antigo regime que permitira a grandeza romana e ao qual devia a 

tempera incomparável dos seus bravos, mais e mais, apesar de tudo 

e contra tudo, minam o cerne da organização político-social do 

império a grande propriedade, e o luxo e os vícios que com ela se 

desenvolveram. 

Causam ainda hoje espanto e admiração as fortunas desmesuradas 

que então floresceram91. Eram numerosos os Crassus, Lucullus e 

Trimalciões92. Províncias inteiras pertenciam a um só homem, que, 

por sua vez, diluía os milhões de sestercios nas orgias 

intermináveis das mil Capuas por que se dividia a sociedade nobre 

de Roma. 

Para que se forme uma idéia aproximada da exagerada 

centralização da propriedade, basta considerar a afirmativa de 

Cícero, de que não passavam de 2.000 os proprietários em Roma. 

Lêde Plínio, Appiano, Plutarcho, Séneca, que os seus depoimentos 

bastam para evocar nas proporções reais o quadro de fausto e 

prodigalidade, onde por séculos se agitou, embriagada de caras 

ambrosias e dementada pelos prazeres, a nação de Cincinnatus, cuja 

luxuosa agonia enche de cenas as mais funestas o último trato 

dessa esplêndida antiguidade93. 

                                       
91 MAX NORDAU, Mentiras Convencionais, vol. II, p. 36 (Trad. portuguesa), FERNANDO 

DE AZEVEDO, No Tempo de Petrônio, p. 81, S. Paulo, 1923. Lembram Crésus, 546 A. C., de 
quem nos fala Herodoto, Liv. I, XCII. 

92 Vide VALFREDO PARETO, Traité de Sociologie Générale (ed. franç. Par Pierre 
Boven), vol. II, p. 1747, Lausane, 1919. 

93 Vide MONTESQUIEU, op. cit., p. 69; LAVELEYE, op. cit., ps. 402-3. 
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III 

 

A REVOLUÇÃO 

     “O’ meu rico pobre: não sei eu se vos dê, 

     ou vos peça uma esmola”. 

      (PADRE MANOEL BERNARDES, 

       Luz e Calor, n. 480. Lisboa, 1758). 

 

 

Surgiu o cristianismo, modestamente elaborado entre um povo 

pobre e aviltado, por gente tão humilde que o seu único bem era, 

muitas vezes, só o carinho doce da família — e para logo se tornou 

detestável e odiosa a César a crença de Jesus, porque impunha ao 

Estado duas reformas excepcionais. Mutilava-o na classificação 

social e arrancava-lhe dos alicerces o apoio da grande, da 

desmesurada e deruptora propriedade. Pregava Saulo: “Não há mais 

entre vós distinção de judeu e gentio, de livre e escravo, entre 

homem e mulher: sois todos um só em Jesus Cristo”94. E Cristo que 

dizia: “Bem aventurados os tristes...“95, também falava estas 

cousas extraordinárias: “E ao que quiser pleitear comigo, e tirar-

te o vestido, larga-lhe também a capa”96. “Ouvistes o que foi dito: 

amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Porém eu vos 

digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei 

bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos 

perseguem97. “Não ajunteis tesouros 

 

 

                                       
94 Também V. Prefação, do Cons. ANTÔNIO JOAQUIM RIBAS, p. IX, à “Propriedade”, de 

JOSÉ DE ALENCAR. 
95 S. MATHEUS, V, 5. Sermão da montanha. 
96 S. MATHEUS, V, 40. 
97 S. MATHEUS, V, 43 e 44. 
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na terra...“98. “Pedi, e dar-se-vos-à; buscai, e encontrareis; 

Batei, e abrir-se-vos-à99. “Desgraçados dos que riem, porque eles 

chorarão”100. Ensinava aos discípulos: “Não possuais ouro, nem 

prata, nem cobre, em vossos cintos”101. Ainda hoje rezo pelas 

abóbadas claustrais a frase que nos transmitiu S. Matheus: “Nolite 

thesaurisare vobis thesouros in terra”. 

E o meigo profeta de Galiléa, cuja grande voz comovia até 

Capharnaum, e nos confins de Zabulon e Naphtali, d’além Jordão, o 

povo místico de Judá, homem maravilhoso que obras sensacionais e 

doces milagres e arrastava com o manto paupérrimo as bênçãos 

sinceras de toda a Palestina, nascera na manjedoura102, não tinha 

um tugúrio em que morasse103, nem a certeza do pão do outro dia. 

A história revela-nos uma verdade geral, diz Renan, e é que 

todas as religiões, posteriores às que se fundaram com as línguas, 

nasceram de motivos mais sociais do que teológicos104. 

No mesmo caso do budismo está o cristianismo. Este, diz 

Oliveira Martins, foi um movimento de pobres, um socialismo105 que 

se pode definir como um esforço heróico contra o egoísmo106. 

 

 

 

 

                                       
98 S MATHEUS, VII, 19. 
99 S. MATHEUS, VIII, 8. 
100 S. LUCAS, VI, 25. 
101 S. MATHEUS, X, 9. V. também JUAN PAPINI, História de Cristo, p. 222, trad. 

Esp., por MONS. A. PIAGGI, Santiago de Chile, 1923. Lêde MARQUEZ DE S. VICENTE, Consid. 
relativas ao beneplácito e recurso da coroa em matérias de culto, p. 80, Rio, 1873. 

102 S. LUCAS, II, 7. Vide FR. JAYME BARON Y ARIER, Luz de la Fé y de la Ley, Madrid 
(en la imprenta de JOACKIM IBARRA), 1760. 

103 S. MATHEUS, VIII, 20; P. MANOEL BERNARDES, Luz e calor, p. 479, Lisboa, 1758. 
104 Les Apôtres, p. 115. V. OLIVEIRA MARTINS, O Helenismo e a Civilização Cristã, 

p. 277, Lisboa, 1899. 
105 “O cristianismo não é uma forma de culto, mas um ideal social que se realiza em 

uma sociedade de homens...” (HERRON, Le Christianisme Social), Vide FERDINAND BRUNETIÉRE, 
Sue les chemins de la croyance, p. 306, Paris, 1912; LEÓNOLLE-LAPRUNE, p. 348. Le Prix de 
la Vie, Paris, 1921; THEODORE ROOSEVELT, La vie Intense (trad. franç.), p. 273, Paris; A. 
VERMEERSCH ET A. MULLER (5. J.) — Manuel Social, vol. II, p. 17, Louvain, 1909. 

106 Op. cit., p. 277. 



 35 
Para que bem firmado isso fique, deve ter-se presente que 

os centros de irradiação do credo neojudaico foram os próprios 

antros da mais confusa corrupção e da ausência mais clara e mais 

nefanda das virtudes morais do mundo antigo. Assim eram Corinthio, 

a Sodoma grega, Antiochia, Epheso, Mileto, Alexandria, a augusta 

Roma. A psicologia dessas cidades monstruosas ao renegar aos 

deuses que lhes transformara em incuráveis tubérculos a sã e nobre 

alma dos dominadores, assemelha-se à de uma corinthia igualmente, 

a mais formosa das mulheres, Thais incomparável, que a suasão 

bárbara de Paphnucio retira de repente, inesperadamente, dos 

festins orgíacos dos filósofos para os cenóbios santos do 

deserto107. Surgiu o cristianismo como o protesto solene do 

idealismo dos generosos e da caridade dos bons. 

Para isso foi necessário que imperasse o vício, campeasse a 

desordem e nas almas o sopro da sofística apagasse a última 

labareda do ideal. Foi preciso que Atenas chasquinasse de S. 

Paulo, bem como Jerusalém do brando Messias. E que, enquanto em 

Epheso a mocidade se matava de delícias, na veneranda Roma o 

poderoso Calígula desejasse com sinceridade que uma só cabeça 

servisse a todos os romanos, que a deceparia de um golpe. Foi 

preciso que os traidores avaliassem em drachmas a independência da 

pátria, como os amigos gregos do magnífico Felipe, e as rainhas, 

como Olympias, faltassem singelamente à fidelidade conjugal nos 

divinos braços de Zeus-Sebas, indigitado pai de Alexandre. Que nem 

deus nos altares nem fé nos espíritos, nem consciência, nem 

virtudes, nem grandeza, inspirassem os homens, ao tempo em que o 

circo substituía o lar, e os maiores afetos não valiam um lance 

trágico de arena. Ouçamos a voz de Salviano, padre de Marselha, 

contemporâneo de Santo Hilário de Arles, no seu livro da 

Providência: “Tréves, capital das Gallias, três vezes arruinada, a 

população na desgraça e o luto no coração dos 

 

                                       
107 Vide ANATOLE FRANCE, Thais, Paris, 1896.  
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homens, a nobreza que pede, apelando para a munificência 

imperial? Pede que se restabeleçam os jogos do circo...“108. 

Dois frutos igualmente perenes produziu a antiguidade nas suas 

fases de ordem e de dissociação. 

Foram o direito e o cristianismo. Uma árvore sadia no chão da 

organização latina e o outro broto humilde dos charcos. Mas, com 

pouco tempo, se emparelharam no crescimento e se apoiaram no 

surto... Até que a planta do paul empolgou o madeiro do terreno 

sólido, torceu sobre ele a haste conquistadora, e subiram juntos, 

emergindo assim em plena formação da autonomia intelectual do 

ocidente, já no raiar da Renascença. 

A influência do misticismo cristão sobre as instituições 

romanas logo sobressai, em plena época das perseguições e das 

catacumbas, quando a palavra das escrituras, ao transpor os 

penetrais pagãos, encontrava acessíveis e ansiosas as famílias que 

o sorvedouro do século ameaçava irremediavelmente. Então homens e 

mulheres renunciavam109 sublimemente as cousas vãs que Jesus 

desprezara (“fascinatio nugacitatis” como dizia o apóstolo); 

amenizavam o trato dos escravos e adoçavam o convívio doméstico110, 

para merecerem a bênção do desvelado pastor, que em Roma como no 

Oriente, na Ásia como nas Gallias e na Ibéria, desde as divisas do 

deserto às fronteiras da Scythia, propagava com suavidade o 

sagrado verbo. 

A repressão à nova seita foi um largo entretenimento para os 

povos sanguinários e implacáveis. Tertuliano dissera: “O sangue 

dos mártires é uma sementeira de cristãos”. Sacia- 

                                       
108 Cit. de CHATEAUBRIAND, O Gênio do Cristianismo, vol. II, p. 326. 
109 Vide OLLE LAPRUNE, op. cit., p. 370. BORDALOUE dissera: aquele que não 

renuncia, de espírito e de coração, a tudo o que tem, e muito mais ao que não tem e que 
não pode conseguir sem injustiça ou violação da lei de Deus é incapaz de ser discípulo de 
Jesus Cristo. 

110 Pregava Paulo aos corinthios: Porque sendo livre para com todos, me diz servo 
de todos (Cap. IX, v. 19). E pregava aos Philipenses: “Nada façais por interesse ou por 
vanglória; porém por humildade, tendo cada um os outros por superiores a si”. 
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ram-se as feras e as prisões transbordaram. Só o frio despeito 

de César111 não se satisfez com as caudais de sangue que por toda 

parte correram. 

Essa luta longamente emocionou o mundo112. Parece que havia em 

todos os romanos a clara certeza do que significava: era o combate 

alucinado de uma Idade que morria contra a que despertava, cheia 

de viço e promessas. O último clarão do drama foi Juliano 

Apostata. Depois, fez-se grande treva. Quando ela se fendeu, 

perpassava francamente pela terra a aragem de um novo direito, a 

compreensão de novos deveres e a obediência a novos princípios. 

Estamos então no adito da Idade Média. 

                                       
111 “Or tu chi sé, chi vuoi sedere e seranna, 

Per giudicar de lungi mille miglia, 

Con la veduta corta d’una spanna?” 

(DANTE, Paraíso, c. XIX). 
112 MATHIEU SCHYNS, La Philosophie d’Emile Boutroux, p. 168, Paris, 1924; EDOUARD 

SCHURE, Les Grands Initiés, p. 537. Paris, 1924 (77èmme ed.). 
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IV 

O DRAMA DE DEZOITO SÉCULOS 

“Dites-leur que tous les hommes sont egaux 

devant Dieu; la sagesse, le talent et les vertus 

        mettent seuls de la différence entre eux”. 

(NAPOLEÓN, Aux peuples de l’Egypt). 

 

 

A mais notável reforma implantada pelo evangelismo nos 

costumes clássicos foi o retrocesso ao primitivo apreço da 

propriedade territorial em detrimento das cousas móveis, 

interrompendo destarte a evolução dos tempos ominosos dos 

congestionamentos urbanos e da grande propriedade arroteada pelo 

braço servil. Era a tendência geral da religião dos apóstolos uma 

civilização de trabalho igualitário e manso, sem a febre dos 

acúmulos nem a decepção das misérias, talqualmente nas searas 

bíblicas — loiros campos de Booz, onde o alimento não escasseava e 

a frugalidade era saúde e alegria. Sempre tinham os evangelistas 

os olhos para esses quadros de tranqüilidade e contentamento que, 

em pleno século XVI, comoviam o sentimentalismo bárbaro de Lutero 

e insuflavam-lhe a Reforma113. O idealismo ascético é outra 

expressão da prática católica, mas subseqüente àquela e derivada 

indiretamente do espírito do dogma. Este, na realidade, inspirava 

uma organização social justa, equilibrada e modesta114, imitativa 

das serenidades hebraicas nas fases de prosperidade e otimismo da 

raça predestinada. Com isso, era a terra a grande 

 

 

                                       
113 Vide ALBERT AUTIN, “Introduction et notes” — Traité des Réliques, par JEAN 

CALVIN, p. 12, Paris, 1921. 
114 Vide LAMENNAIS, Du Passé et de l’avenir du peuple, p. 53, Paris, 1874. 
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mãe — Rhéa ou Cybele do helenismo — que atraía amorosamente o 

agricultor e o zagal, para lhes restituir em ceifas e crias a sua 

calma labuta. 

Essa orientação que o cristianismo imprimiu à vida rural, na 

qual até os religiosos professos colaboravam com os campônios para 

o amanho, o plantio e as colheitas115, veio elevar subitamente de 

importância civilizadora e de valor econômico o imóvel rústico. 

Foi o golpe decisivo no “latifundium”, acarretando-lhe a redivisão 

nos quinhões correspondentes aos homens válidos, e a restauração 

do apreço jurídico das terras, fonte, novamente, não de patrimônio 

incalculável de nababescos Lépidos, mas da economia popular, base, 

portanto, da ordem da república. 

Ao tempo, entretanto, que os padres abençoavam a posse honesta 

e fecunda do terreno por parte do colono, desejoso da humilde 

prosperidade que trazia o necessário e deixava aos espíritos tempo 

de refletir nas cousas divinas — instituíam-se as ordens 

religiosas e primava teoricamente a Igreja pela renúncia total dos 

cabedais e bens116. A história de Santa Tereza oferece-nos o 

exemplo. Ao ingressar ao convento, dissera a santa: “Madre, dê-me 

licença de mandar buscar uma Bíblia, em que tenho muito gosto”. E 

redargüiu a prioresa, solene como as Escrituras: “Ah! tendes gosto 

em alguma cousa! Nesse caso não entreis nesta casa”. 

“Arrojai de vós o maligno espírito da propriedade; submergiu 

no pélago imenso da caridade divina: pois que tudo renunciastes 

por Deus”, exortava aos franciscanos de Portugal, em 1651, o 

ilustre geral fr. Pedro Manero117. 

Mandavam os Evangelhos: “Veruntamen quid superest, 

 

                                       
115 Vide ÉDOUARD DRIAULT, Les Leçons de l’Histoire, p. 38, Paris, 1921. 

Literalmente, segundo a indicação de Jesus, o clero foi e ensinou às nações”. 
116 A humildade dos santos religiosos raiou no sobre humano, e até hoje ilumina com 

uma auréola do mistério sublime os homens incomparáveis que, como S. Deodoro, mandavam 
que se escrevesse sobre a sua sepultura a palavra — verme —, e S. Terencio, querendo o 
opróbrio sobre a própria lousa. 

117 In CAMILLO CASTELLO BRANCO, Luta de Gigantes, p. 95, 4ª edição. Lede PADRE 
ANTONIO DE SA, Sermão do dia de cinza, p. 12, Coimbra, 1673. 
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date elemonsynam”118. “Quem tem duas vestes, dê uma a quem não a 

tem; e quem tem para comer mais do que o preciso, dê o excesso aos 

pobres...”119. É a doutrina de S. Paulo nas suas prédicas no 

Oriente. E ainda no século XVIII Geanovesi e Ludovico Antônio 

Muratori120 realçavam-na aliada aos princípios científicos de sua 

piedosa sociologia. 

Mas a doutrina que ensinava a renúncia e a humildade, que 

estimulava os afortunados a uma virtuosa pobreza e sobre os mais 

opulentos tesouros colocava o sossego d’alma — não mandava se 

abdicasse da terra ou da casa em bem de outrem. Reconheceu 

inalteravelmente o cristianismo que o grande significado da 

propriedade territorial era o embasamento da família, vínculo 

tangível que a reunia e exterioridade respeitável da autoridade 

central na ordem hebraica - o pai. Esse misticismo de cousa 

imóvel, como diria Ernest Seillière, é a projeção no espírito do 

cristianismo do socialismo mosaico, sempre tão sábio, tão próprio 

e tão justo. Aliás outra não fora a idéia romana do bem de raiz, 

cujo papel na formação latina é análogo inteiramente ao que foi em 

Chanaan. Também na Grécia, no Egito, na Índia, na Pérsia, o 

conceito da terra e da habitação não difere muito daquele tipo 

racional de um utilitarismo lento e seguramente demonstrado. 

Onde, porém, mais em antítese ao preceito judeu se nos mostra 

o sentimento católico, é no apreço dogmático dos proventos da 

atividade de criação de riqueza. Enquanto evangelizava a Igreja a 

sobriedade e a moderação, aborrecendo os argentarios quanto 

premiando os miseráveis, numa inversão de crítica social, ensinava 

a religião dos sionistas que aqui mesmo na terra seriam 

recompensados, e por isso cada qual devia melhormente se aquinhoar 

de gozos e grandeza. Isso explica o fato interessante das fortunas 

admiráveis que, desde os longínquos tempos medievais, assombravam 

e molestavam o pau- 

                                       
118 S. LUCAS, XI, 41. 
119 S. LUCAS, III, 11. 
120 A. GENOVESI, Diceosina, Liv. I, cap. VII. MAURATORI, Della Caritá Christiana, 

cap. XI. Vide GIOVANNI BEZZI, Il Pensiero sociale di L. A. Muratori, p. 128, Torino, 
1922. 
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perismo orgulhoso e independente dos pequenos fidalgos, mais 

nobres muitos do que o seu rei e pobres como Job. Foram as 

cruzadas, que bem podem ser consideradas como um movimento 

transcendente e continental de curiosidade pela civilização 

magnética do islamismo rajaesco, com almadenas e alporões de 

gemas, as suas alhambras de ouro e alguergues sonoras da água 

repuxada nos algibes, e os prodígios intelectuais dos seus sábios 

e dos literatos, que re-encaminharam para o ocidente semibárbaro 

as idéias pagãs do extremo luxo, dos cabedais exorbitantes, da 

ostentação, das vanidades e dos vícios, que vão formar a confusão 

dos espíritos, necessária ao ressurgimento greco-romano, ao shisma 

alemão, à independência espiritual, às demolições político-

sociais, a todas as grandes inovações que se sucedem após a 

orientalização do ocidente. Mais uma vez as pompas levantinas 

exercem sobre a rústica Europa a sedução fatal dos seus excessos e 

da sua incontinência. Reproduz-se a história de Alexandre, que 

esse oriente aniquilou de prazeres, e da decadência fenícia sobre 

a senilidade moral e política dos hebreus121. 

Antes da conquista arábica — que por isso se deve entender a 

outra conquista, dos cristãos em terras do profeta —, a obra 

eclesiástica em prol da solução ao problema social quase se coroou 

de êxito mais feliz. De toda parte acorriam os ricos 

 

                                       
121 A história bíblica é, indubitavelmente, um grande paradigma. Incumbe sempre à 

crítica, em todos os seus ramos, tirar desse venerável acervo de exemplos os efeitos e as 
lições que instruem, que elucidam e que iluminam. Razão sobeja num estudioso patrício, 
quando diz que a história do povo hebreu é um resumo da história de todos os povos (DR. 
JONATHAS SERRANO, Filosofia do Direito, Rio, 1920). Já EICHHORN (1752-1828) assentara que 
os documentos bíblicos são “as legendas mais puras sobre o estado de infância da 
humanidade”. 

Do mesmo modo em relação à vida latina. Vide ÉMILE FAGUET, Vide NOFICOW, L’Avenir 
de la race blanche, p. 152, Paris, 1902. 

— A filosofia da história de OLIVEIRA MARTINS é profunda, quando resplandece, na 
introdução às Taboas de Cronologia, neste período do mais fino quilate: que o próprio 
cristianismo, “que passando pelo Egito agregara ao clamor dos gemidos os dogmas da outra 
vida, ao entrar em contato com o helenismo parece vencê-lo, quando é, ao contrário, o 
gênio europeu que o transforma, introduzindo-se nele, e fazendo predominar na nova 
religião, de origem semita, o espiritualismo idealista helênico e o ritualismo jurista 
romano” (p. XVI, Teoria da História Universal). 
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a compartir com os infelizes a farta medrança. Esmolas colossais 

cobriam de benefícios as casas religiosas. O amor ao dinheiro 

diminuiu tanto, que, para ganhar o necessário, já nem se esforçava 

essa mesma plebe famélica e desprezada que até então pedira, pelas 

vozes dos seus tribunos, lhe dessem oportunidade de servir ao 

Estado, com se habilitar a uma vida ativa e útil. Enfraqueceu 

conseguintemente, mais ainda, o comércio. As relações econômicas 

abalaram-se profundamente. Tiveram os governos de atentar com 

severidade para a questão, sob pena de lutarem posteriormente com 

a fome pública. E foi essa lassidão que desamparou aos bárbaros as 

melhores províncias romanas e permitiu que coabitassem, como nas 

Gallias e na Cisalpina, as duas raças inimigas. Enquanto a latina 

perdia aos poucos os seus melhores dotes étnicos e morais, 

aperfeiçoavam-se germânicos e asiáticos, deslumbrados pela 

estética, pelo requinte e pelas maravilhas da civilização 

bruxuleante. A história se repetia nas suas linhas gerais. Esse 

mesmo deslumbramento já estarrecera os persas diante de Babilônia 

e os gregos diante de Persepolis. Foi o mesmo dos hyksos no solene 

Egito e dos scythas nas balizas do Iram. Foi o dos mandchús no seu 

assalto à China, como fora o dos hebreus no seu comércio com Tyro. 

A força expansiva da cultura em extinção impôs ainda aos 

vencedores o cunho imperioso das leis dos vencidos. Aconteceu 

assim em relação ao direito de possuir, cuja mescla bárbaro-romana 

produz a instituição feudal da propriedade. 

Outro ponto relevante da colisão entre o paganismo e os 

Evangelhos era sobre o problema demográfico, versado com tanto 

carinho ao tempo do preclaro Augusto. Elevando os cristãos a um 

princípio de perfeição individual o celibato, pois que, para eles, 

a continência e a castidade são das mais meritórias virtudes122, 

atacavam diretamente o pensamento econômico 

 

                                       
122 Vide G. L. DUPRAT, Le Lien Familiel, p. 2, Paris, 1924 — Sobre o gracioso e 

místico conceito cavalheiresco da virgindade masculina, as belas páginas de ANTERO DE 
FIGUEIREDO, a respeito de “D. Sebastião, Rei de Portugal” (Lisboa 1925) e de Julio 
Dantas, em relação a Nun’Álvares, Arte de Amar, (Lisboa, 920). 



 44 
dos legisladores do império, que, patrioticamente, com a 

animação do casamento e o elogio da fecundidade, queriam dotar a 

nação com o maior número possível de cidadãos123. Já dizia Paulo 

aos corinthios que, quem casa a filha faz bem, mas quem a não casa 

faz melhor124. Esta opinião, calcada no primitivo sentimentalismo 

místico, teve as mais desabusadas versões no seio da heresia e da 

ortodoxia. Necessário foi que S. Irineu e S. Clemente de 

Alexandria desaprovassem com energia a exagerada repulsa ao 

conúbio, estabelecendo definitivamente que mais vale a formação 

cristã da família do que o celibato sem rigor125. Ajuizava o 

matrimônio Agostinho de Hippona, esse grande libertino na 

adolescência, a clemência divina sobre a concupiscência dos 

homens, em bem “da propagação da nossa raça mortal”126. 

A influência, todavia, do moso brechristianis o direito 

patrimonial no baixo-império e na decadência do ocidente mal 

esboçou uma regeneração salutar de certas regras mais ásperas e 

desarazoáveis da legislação tradicional. Esse empenho é evidente 

na codificação de Justiniano127. Por força de tal aliança lícito 

era esperar-se para mais tarde uma obra, igualmente homogênea, de 

dupla perfeição civil e religiosa, muito 

 

 

                                       
123 Daí dizerem WARBURTON e ROUSSEAU, “que a lei que santifica o celibato é por 

essência destrutiva dos estados” (Divine legation of Moses; Lettre à l’Arch). Também 
DIDEROT, nos Pensées philosophiques. JOSEPH DE MAISTRE, apoiado em BACON e MALTHUS, 
coloca-se, para a defesa do princípio cristão, no teorema econômico de que não devem os 
governos tratar do augmento da população, senão somente de sua subsistência (Du Pape, p. 
364, Paris, 1857). DE MAISTRE escreveu em 1821, e como de uma época em que bastava às 
necessidades políticas do seu país, a população francesa, deve ser acatada essa opinião. 
Seria, se expressa nos nossos dias, um assalto condenável a um dos interesses sagrados do 
seu país. 

124 Pregava também o apóstolo: “Qui sine uxore est, cogitat ea quae sunt Dei, 
quomodo placeat Deo: qui autem matrimonio junctus est, cogitat ea quae sunt mundi, 
quomodo placeat uxori”. “Bonum est homini mulierem non tangere”. Lastimava-se Santo 
Agostinho, na Autobiografia, que não tivesse sempre presente essa voz dos oráculos do 
Senhor (Liv. II, cap. II). 

125 Vide RENE GOUNARD, Hist. des doctrines de la population, p. 70; JULIO DE 
VILHENA, Problemas do Direito Moderno (Perfilhação dos filhos sacrílegos), vol. I, p. 10, 
Coimbra, 1873. 

126 Vide CARLOS KORNIS DE TOTVARAD, Refutação da doutrina, pp. 17 e segs., Rio, 
1860. 

127 RIBAS, Curso de Direito Civil Brasileiro, p. 102, Rio, 1905. 
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embora se jactasse o imperador de que o “Corpus Juris” era o 

trabalho destinado à perpetuidade. 

A formação do direito canônico sucede nesses entrementes, com 

o material das resoluções e decretais das grandes autoridades 

eclesiásticas. Mas as invasões dos germânicos e asiáticos 

suspendem o largo avanço das regras da Igreja no campo do direito 

civil. Alarico, Attila, Radagasio, Resplandiano, Gunderico 

Clodion, Odoacro e Alboino decepam o nó gordio da ordem natural 

das cousas. A espada de Brenno desnorteia a balança de Themis. A 

cavalaria conquistadora quebra nas patas os cipós romanos e se 

queimam as leis nobres com os templos e os foros. Desata-se sobre 

as províncias, regidas então tranqüilamente, graças ao sábio 

machinismo imperial, uma onda atropelante de esbulhadores e 

rasouras. O rei bárbaro substitui o divino César. Odin sucede a 

Jove. Quirites são carregados de ferros da gleba, enquanto se cria 

uma aristocracia com os ferozes guerreiros de Soissons e Tolbiac. 

O chefe da horda adquire, pelo título da força, a propriedade dos 

países. Formam-se os estados novos com toda a autoridade e toda a 

receita avocadas pelo príncipe. A conquista tudo desapossou. Há um 

novo título de que tudo se faz mister: é a dádiva régia. As 

concessões cometem nos mais prestigiosos e nas mais afamadas 

extensões intermináveis da boa e velha terra. É lei a liberalidade 

do absoluto senhor. Primeiro efeito do contato com a civilização 

latina — foi perderem os chefes a noção histórica do poder 

limitado e justo que exerceram nas florestas da Germânia ou para 

lá do Caspio, na “oficina gentium”128. Parece que com isso Roma 

agonizante se vingou dos vencedores — verdadeiro cavalo de Ulysses 

que seduziu e encantou a ambição cheia de fogo e ingenuidade dos 

rudes heróis129. A septicemia daquele imenso cadáver logo empolgou 

                                       
128 Data daí o monarquismo medieval, a que se prende congruentemente o moderno, 

vide as reflexões de ALFIERI, em La Tyrannie (PAUL SIRVEN, VICTOR ALFIERI, Oeuvres 
Choisis, p. 79, Paris). 

129 Depois da extensa corrupção que lavrou sob a regência de Brunehilda, vítima, 
finalmente, das tropelias escandalosas do poder desnorteado, Clotario, seu justiçador, 
inicia a revolução administrativa, que garantiu a propriedade senhorial, a estabilidade e 
a segurança, cuja evolução a conduzirá à independência orgulhosa e intratável dos séculos 
XI e XII. Governando ainda o pai de Dagoberto, entre outras medidas prudentes de 
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o organismo exuberante que a ele se atirara. Depois, foram as 

desigualdades romanas, as suas injustiças, os seus preconceitos, 

os teoremas caducos da civilização desvairada, que cegaram essa 

gente formidável, cujos avós perambulavam semi nus e com pobres 

morriões cornudos pelas florestas de Hell. 

Seria então a ruína e a desagregação dos povos recém-vindos, 

com as suas organizações contaminadas de decadência e os costumes 

relaxados deploravelmente com o exemplo mórbido, luxurioso, 

céptico e esterilizante dos súbditos de Teodora — se não houvesse, 

à borda do declínio, um poder mais forte que os contivesse130. 

Foram a ordem e o equilíbrio do 

 

 

                                                                                                                               
restrição do arbítrio regalista, proibiu terminantemente que o gado da coroa 
ultrapassasse limites particulares (V MONTESQUIEU, op. cit., Liv. .31, ch. I). 

Pelo Tratado de Audeli, Gontran e Chilbederto se comprometiam a manter as 
liberalidades concedidas pelos seus antecessores. 

130 Vide CARDEAL DE BEAUSSET, cf. VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, p. 452, Paris, 
1847; LAURENT, Les Barbares et le Catholicisme, cf. CANDIDO DE OLIVEIRA, Curso de 
Legislação comparada, p. 420, Rio de Janeiro 1903; ALEXANDRE HERCULANO, História de 
Portugal, vol. I, 27, 6ª edição; P. LEONEL FRANCA, A Igreja, a Reforma e a Civilização, 
p. 294, Rio 1923; GEORGE SARTOU, in, n. 1, tom. 2º, “Isis”, Woldelgen-le-Grand, 1913; 
EDGARD QUINET Le Christianisme et la Révolution Française, p. 79, Paris, 1865. 

A influência do baixo-império e da dissolução sanguinária e delirante que reinava 
em Roma, tornou funesta a primeira dinastia dos reis franceses. O parricídio, o filicídio 
e o uxoricídio dão-se as mãos num desfile macabro de misérias morais, em contraste com o 
heroísmo dos homens e a virilidade das mulheres francas. São exemplos: Gondebrando, rei 
dos borguinhões, matou os irmãos Gondegildo, Gondemar e Chilperico com dois filhos e a 
esposa; Sigeberto, rei de Colônia, foi assassinado por seu filho Clodorico; e Chramne 
neto de Clovis, por seu pai Clotario, que degolou a dois sobrinhos; Segismundo, rei da 
Borgonha, fez estrangular o filho, Sigerico; e Thierry mandou matar a Munderico, seu pai. 
Até as mães matam, como a bela Brunehilda a Childeberto. Theodoberto assassina o irmão 
Theodorico, por instigações da mesma Brunehilda, sua avó. Os dois filhos de Theodoberto, 
Clovis e Meroveu, são mortos, ou pelo tio, Theodorico, ou ainda por Brunehilda, bisavó de 
ambos... 

Na Espanha, dos 33 reis visigodos, dez acabaram assassinados. Thorismundo (451-
453), foi morto por seus irmãos Theodorico e Prederico e aquele, também por um irmão, 
Eurico. Santo Hermenegildo morreu por ordem do próprio pai, Leovigildo (586). 

Outro ponto notável que salientar é a vida breve dos reis merovíngios e 
carolíngios, e a precoce velhice do muitos deles, como Dagoberto, decrépito aos 36 anos. 
Verdade que, em França, apenas dois monarcas houve que atingiram no trono seus setenta 
anos: Carlos Magno e Luiz XIV. 
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pensamento e da prática cristã131. Por toda a parte reprimiram 

sem violências nem sobressaltos132 as misérias hereditárias do 

império, ao tempo em que ganhavam igualmente as populações 

bárbaras, lhes ensinando e esclarecendo, assim, as cousas das 

Escrituras como a política salutar dos municípios romanos, os 

sistemas administrativos mais normais e produtivos, a nobilitação 

da terra e da família133, a honra da guerra justa e a indignidade 

da guerra sem justificativa nem honestidade134. 

Há de fato no início da vida gótica ocidental um vasto período 

confuso e indistinto, que a má vontade de sintetistas afoitos135 

chama sem razão e sem ciência a grande noite da 

 

 

 

 

 

 

                                       
131 Um exemplo sugestivo da noção mística da ordem insuflada pelos padres na 

monarquia franca: Pepino o Breve, o doador do patrimônio de São Pedro, ordenara em 
testamento que o sepultassem de bruços, “por humildade e por expiar os pecados de Carlos 
Martel, seu pai, que as necessidades de suas guerras contra os sarracenos tinham forçado 
a se apoderar dos bens da Igreja” (Dr. CABANES, Les Morts Mysterieuses de l’Histoire, 
1ère., série p. 26, Paris, 1919). 

132 O prestígio moral dos grandes missionários era, nessa época, tão largo e 
indiscutível, que a cena de Canossa se antecipava diante de Santo Isidoro, a cujos pés se 
posternou, suplicando perdão, Sizenando, usurpador visigodo. 

133 Vide J. DE CROZALS, op. cit., p. 642. A primeira linha de frente da batalha do 
cristianismo contra a dissolução dos bárbaros, foi a que teve o bispo Saturnino em 
Toulouse, Trophimo, em Arles, Paulo, na Narbonna, Deniz, uns Paris. — No IV século eram 
14 as igrejas metropolitanas da Gália. “Conservou-se, diz CROZALS, lembrança de 15 
concílios realizados na Gália no século IV; no século seguinte se contam 25; houve 54 no 
VI”. 

O fenômeno da ascendência, verdadeiramente prodigiosa, dos bispossobre os 
grosseiros príncipes bárbaros, repete o milagre da catequização em América, Ásia e 
África. A extrema fragilidade do missionário e a sua doçura enternecida, a sua manifesta 
imbelidade e a serenidade confiante e tranqüila dos seus modos de inofensivo pastor de 
almas, bastavam para desarmar e cativar os mais ferozes arreganhos da selvageria. Poucos, 
relativamente, desses santos religiosos, pereceram na sua missão arriscadíssima. Mas a 
sua própria morte servia sempre de um extraordinário exemplo de coragem espiritual e de 
renúncia sobre humana, que, muita vez, graças a sua, se sentiam esclarecidas e mudadas as 
bárbaras gentes (Vide P. CALMON, Pedra d’Armas, pp. 79 e segs., S. Paulo, 1923). 

134 H. TAINE, Les Origines de la France Contemporaine, vol. I, p. 45, Paris, 1876. 
135 Assim PERREAU, Elements de Législation Naturel, p. 84, Paris, 1807; GROTIUS. 
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Idade Média136. Tomaram eles por treva densa o que era apenas 

álbores loiros de amanhecer. Esses olvidaram que sem semelhante 

fase no progresso humano já não existiria presentemente a 

sociedade, porque falecia ela com lentidão, mas, realmente, na 

agonia da hecatombe latina, e, se não fora a barbaria vitoriosa, 

até as formas puras do direito, a estética nobre do seu gênio e da 

sua arte, todas as tradições da nação perdida, também se tomariam 

das mesmas toxinas do seu perecimento, e as acompanharia ao túmulo 

a História da Europa. A invasão dos bravos guerreiros do norte e 

do leste teve o efeito tríplice de sustar o suicídio europeu, 

conservar na admiratividade sugestiva das populações novas o que 

de melhor e mais honrado conceberam os romanos e derramar nas 

veias envilecidas do arianismo ocidental esses jorros brilhantes 

de sangue puro e vigoroso, que quinze séculos não arrefeceram no 

seu calor e na sua nobreza. 

Provam satisfatoriamente e os documentos que, em seguida à 

onda que devassou a Itália, a França e a Ibéria, havia entre os 

bárbaros vencedores uma idéia geral e invariável do domínio. Era 

que a ocupação armada dava ao príncipe toda a propriedade 

territorial e o monarca cedia os seus absolutos direitos aos 

guerreiros e homens de sua corte, estabelecendo-se destarte, para 

logo, a aristocracia da terra que a Revolução francesa veio 

deparar, caduca, escorchadora e de tal ponto degenerada que a 

noite de 5 de agosto não foi um conflito, foi um brinde. 

Chamavam comumente aqueles reis aos seus desmesurados 

latifundia — propriedades fiscais... “rerum fiscalium”...“fisci 

nostri”137. Ou simplesmente “res proprietatis nostri”. Geriam-nas 

prepostos, com o nome de “domestici” ou “centenarius procurator 

pro fiscalibus”138. 

Não havia, é certo, distinção prática entre o patrimônio da 

coroa e o da nação. Existia, entretanto, desde os primeiros 

                                       
136 Vide THEOPHILO BRAGA, História da Literatura Portuguesa, vol. I, p. 923, Porto, 

1909; ALMEIDA GARRETT, Romanceiro, vol. II, p. XIV, Lisboa, 1851. 
137 A lei dos visigodos. Cf. GAUDRY, Tr. du Domaine, I, 25. 
138 Dec. de Chilperico. Cf. GAUDRY, op. cit., p. 26. 



 49 
esforços para a normalização ocidental, a instituição do tesouro 

público, “de thesauris publicus”. Comprova-o o fato de ter 

Fredegonda, mulher de Chilperico, adotado a filha, noiva do 

herdeiro do rei dos godos espanhóis, com uma enorme quantidade de 

ouro e prata, “immensus pondus auri argentique”, quando 

Chilperico, aconselhado pelos senhores francos, fugia às arras 

devidas. Argüida pelos senhores, lhes respondeu a famigerada 

rainha que não era aquele dinheiro dos cofres dos reis, isto é, 

fazenda pública, mas economias particulares acrescidas com os bens 

que recebera no próprio nome. Disse Fredegonda: “hic de thesauris 

publicis nihil habeatur”. 

Quanto às terras, até sob Carlos Magno, não se encontra 

diferenciação entre as que eram do soberano e as que pertenciam ao 

Estado. “O mesmo absoluto silêncio, observa Gaudry, nas 

capitulares de Luiz o Debonario e de Carlos o Calvo, e bem assim 

nos numerosos diplomas desses três príncipes e de seus 

sucessores”139. 

O feudalismo é uma das expressões economo-políticas de 

conceito mais instável no decurso da evolução das instituições, a 

cuja sorte se prendia, como às garantias públicas os direitos 

sobre a cousa140. No período que precedeu à invasão, significou a 

posse, cometida por graça do chefe, de um certo número de 

lanígeros, ou outras espécies de gados, doadas em sinal do grande 

apreço em que era tido o beneficiado. A seguir, com a conquista 

das províncias imperiais e os enormes cabedais adquiridos pelos 

vencedores, a distribuição de animais domésticos foi substituída 

                                       
139 A propriedade de dois senhores — suserano e vassalo — é a forma mais comum na 

Idade Média. O direito de propriedade é então, como diz JOSEPH CHERMONT (Les 
transformations du Droit Civil, p. 187), incompleto e assinalado pela tradição do 
primeiro comunismo. É, na frase de PAUL VIOLLET, a projeção sobre a terra apropriada 
desses remotos direitos. “Les retratis, le glanage, le grapillage, le parcours et la 
vaine pature restreignait ètroitement l’exercice de la proprieté”. Admitia-se que o 
direito exclusivo assistia ao proprietário até quando a propriedade estivesse em “defesa” 
(CHERMONT, op. cit., loc. cit.). Laurière explica: “Par le droit général de la France, 
les héritages ne sont en défense et en garde que quand les fruits sont dessus et, dès 
qu’ils sont enlevés, la terre, par un espèce de droit des gens, devient commune à tous 
les hommes...” É a “vaine pature”. 

140 Disse FICHTE: “Era antes o serviço da guerra que dava ao guerreiro o direito de 
exigir um feudo; em seguida, foi o feudo que deu ao rei o direito de exigir o serviço da 
guerra”. Considerations... (Op. cit., p. 255). 
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pela das terras, base, desde então, da proeminência da classe 

dos esforços militares, tronco do primeiro dos estados em que 

social e politicamente se dividiu a Europa141. 

De começo, conjetura-se que só se conhecesse uma espécie de 

feudos - terras cuja propriedade na pessoa do feudatário se 

extinguia com a vida deste, tornando ao acervo real, que as 

redoava142. Longe se estava da característica posterior da 

propriedade feudal — uma multidão de direitos e de agentes 

distintos girando no eixo do mesmo objeto143. É o que logo a 

distingue da propriedade romana, juridicamente unitária, apesar 

das servidões. Esta foi continuada pelos francos-alodios, 

preponderantes no sul da França, ainda mesmo nas fases mais 

convulsas da Média Idade, e cuja existência é apreciável, sem 

solução de continuidade, até a Revolução144. Em segundo lugar, em 

que, ao tempo em que o domínio em Roma garantia a religião 

doméstica e apoiava a homogeneidade da família, o feudal “é 

caracterizado pela confusão da soberania e da propriedade”145. 

Mas a lei da necessidade cedo restringiu a verdadeira 

independência, que as condições políticas peculiaríssimas da época 

permitiram, para cada fruidor de latifundium. Foi a própria 

concorrência recíproca, as lutas cruentas e os assaltos que se 

moviam, proporcionando a estabilização do sistema possessório 

 

 

 

                                       
141 Vide FICHTE, Considerations... sur la Révolution Française, trad. par Jules 

Barni, p. 243, Paris, 1859. 
142 Vide MONTESQUIEU, L’esprit des Lois, Liv. 31, ch. I, p. 584 (Nouvelle édition). 
143 TARBOURIECH, op. cit., p. 302. Definiu Cujas: “Feudum est jus fundo alieno 

utendi fruendi”. E DEMOULIN: “Translatio utilis domini, proprietate retenta...”. 
144 Vide RAVAIL, De L’Objet de la Possession, p. 93, Paris, 1809; DE BARRAU, op. 

cit., vol. I, p. 10. 

Enquanto no norte era a máxima: “nulle terre sans seigneur”, ao sul vigorava: “nul 
seigneur sans titre”, de jeito que, para a testificação de terra livre ali, se tratava de 
negar a existência de um senhor (prova negativa), enquanto que no Meio-dia, o que se 
produzia era a prova documentária (prova positiva). Vide CONVERT, op. cit., p. 17. 

145 TARBOURIECH, op. cit., p. 301; RAVAIL, op cit., p. 89; MAIGNE, Abregée 
méthodique de la science des Armoiries, p. 414, Paris, 1885. 
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nacional um quadro emocionante de seleção violenta e funesta146, 

cujas diretrizes de forças talvez fosse impossível precisar, dada 

a desorientação geral que, sobre essa laboriosa fermentação de 

resistências, tecia um denso véu de confusão, de obscurecimento e 

de expectativa147 (Séculos VI a X)148. 

A autonomia radical dos nobres donatários não raro repelia 

toda a noção de poder que não o próprio. O imaginoso e fidedigno 

Romancero espanhol, por exemplo, fornece-nos amostras 

expressivas149: 

Bernardo del Carpio, o bom cavaleiro, afrontava na corte de 

Leão a cólera de Afonso, o Casto, que lhe reclamava o seu feudo, e 

vencia com a audácia poderosa a vontade do rei150. - O conde Fernán 

Gonzalez replicava às ameaças de Don Sancho, o Gordo, com a 

fidelidade e a força dos seus numerosos vassalos151.- Don Rodrigo 

de Bivar, o grande castelhano, respondia ao monarca, que por 

beijar a mão a um rei não se sentia honrado, mas humilhado porque 

seu pai a beijara152.- No seu castelo magnífico de Consuegra, o 

                                       
146 Vide VOLTAIRE, Histoíre du Parlement de Paris, ed. de 1919. 
147 Vide COURCELLE-SENEUIL, in Dictionnaire de l’Economie Politique nom Feodalité — 

COQUELIN ET GUILLOMIN, tom. I, Paris, 1854. MONTESQUIEU, op. cit., Liv. 31, ch. VIII. 

Negam-se, nesta altura, os versos do grande poeta: 

“Sempre la confusion delle persone 

Principio fu del mal della cittade 

Come del corpo il eibo che s’oppone”. 

(Divina comédia, Par. XII, 65). 
148 Vide F. CONVERT, La Proprieté, p. 17. 
149 No romance de Ron, do XI século francês, se lia esta lamentação: “Os senhores 

nos fazem mal; eles têm de tudo, podem tudo, comem tudo e nos fazem viver na pobreza e na 
dor...”. 

150 Cancionero de Romances, 1550. In Le Romancero Espagnol, introduction, trad. e 
notes par E. MERIMÉE, p. 48, Paris. 

151 Fernán Gonzalez, primeiro conde de Castela que sacudiu a dependência a Leão. 
Vide E. MERIMÉE, op. cit., p. 56. 

152 MERIMÉE, ibd., pp. 72 e 85. Em Santa Gueda de Burgos, diz o Romance, calcado, 
como averiguou PIDAL, na tradição popular. O orgulho exagerado do Cid, entretanto, não 
lhe impediu, como ao famigerado conde Juliano, que vendeu aos mouros a monarquia gótica, 
de ser a lâmina mais leal e o coração mais nobre das Espanhas. Vide também La Chanson du 
Cid, in PIERRE SUAU, L’Espagne — terre d’epopée, pp. 37 e seguintes. Paris, 1923. 

Nem de outro feitio se compreenderia o herói de um povo, que, à moda húngara do 
tempo de André II, jurava deste modo aos pés do trono: 
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prior de San Juan respondia com ironia ao rei don Pedro, que 

Garcia de Padilla aconselhara suprimisse o castelão e empalmasse a 

propriedade, ao soberano que lhe pedia abrisse a fortaleza, pois 

não lhe faria nenhum mal - que isso agora dependia só do senhor de 

Consuegra. 

E a um rei de França disse um dia um conde de Périgord, altivo 

como aquele conde de la Marche do tempo de S. Luiz: “Foi os que me 

fizeram conde que a ti fizeram rei”153. 

Tal situação perdurou ali até Felipe Augusto. 

Em 877, Carlos, o Calvo, pelo tratado de Quiersy-sur-Oise, 

reconhecia aos feudos e benefícios o direito sucessório154. 

Data deste documento155 - capitulação formal da realeza à 

preponderância positiva dos grandes proprietários — o feudalismo 

no ocidente156. 

 

 

                                                                                                                               
“Nós que valemos tanto como vós, vós fazemos nuestro Rey, y Señor, con tal que nos 

guardeis nuestros fueros, y libertades. Si no, no”. 
153 Vide DE BARRAU, op. cit., vol. I, p. 13. 
154 Depois, reproduziram-se nas relações de vassalo a suserano, o que ocorreu entre 

este e o monarca. Também de começo a espécie de sub-locação feudal, que vinculava ao 
grande senhor numerosos dependentes de sua proteção e sócios nas venturas militares, era 
revogável e precária. A propriedade não deixava o cedente dos campos de cultura, que a 
fazia valer quando lhe aprazia. Em seguida, as concessões se tornaram transmissíveis por 
sucessão aos descendentes imediatos; após, aos colaterais. Finalmente, inalienáveis e, 
realmente, propriedade completa, se cabia ao vassalo dispor do bem, entre vivos, a título 
gratuito ou oneroso. 

Advindo a Revolução Francesa, perdeu-se o último vestígio do domínio eminente e 
não se distinguiram os imóveis dessa origem dos demais, hereditária e imemorialmente 
próprios. 

155 Bem que só se completasse a transformação no reinado de Roberto, em pleno 
extinguir do século X, ano de 996. 

156 Na Turquia, v. g., o sistema é adotado sob o reinado de Amurat, pai de Bejazet, 
depois das grandes aquisições nos domínios de Hamid. Retalhou o ilustre sultão o império 
em feudos, dando-os de prêmio aos seus “sipahis”. Segundo a extensão, os feudos otomanos 
foram divididos em três classes: timars, ziamets e beyliks. Cada um fornecia ao exército 
um homem montado e armado, à razão de 3.000 aspres de sua renda. No século XVI havia no 
Império 50.000 da terceira classe, 300 da segunda e apenas 200 da primeira. 

No governo de Solimão II, a organização feudal da Turquia contribuía com 200.000 
cavaleiros para o esplendor militar das campanhas do “Magnífico”. 

Vide OHSSON, Tableau Général de l’Empire Ottoman, tom. VII; THEOPHILE LAVALLÉE, 
Histoire de L’Empire Ottoman, p. 144, Paris, 1855. Sobre a organização militar turca no 
século XVI, vide o romance interessante de LÉON CAHUM, Hassan la Janizsaire, 1516 — 
Armand Collin, ed. 
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Chegado a extremo que tal o privilégio do proprietário de 

imóvel, não se fez esperar um duplo movimento de assalto à 

soberania de suas terras e à incomensurabilidade da sua 

jurisdição. Guiou o primeiro a coroa e o segundo a comuna157, 

unidos destarte novamente o rei e o povo contra o inimigo comum, 

da mesma sorte que na antiga Roma dos reis. Abrange o grande drama 

histórico, baseado nos direitos decorrentes do latifundium feudal, 

os séculos XIII e XIV. Figura primordialmente naquele o protesto 

dos burgos, assombreados pelas ameias senhoriais158, e, neste, a 

conquista, surda ou violenta, mascarada ou franca, mas sempre 

decisiva e banhada de sangue dos paladinos, da realeza em caminho 

da unidade e da uniformidade monárquicas prestigiadas pela 

teologia159. 

Luiz XI é um símbolo. O seu exemplo ficou na retina vigilante 

da história, observado com assombro pelos outros reis e pelos 

outros povos. Depois dele, ou a nobreza fracionária e 

 

 

 

 

 

                                       
157 Para AUGUSTO COMTE, a organização social do sistema católico da Idade Média é, 

até hoje, em seu conjunto, a maior obra prima da sabedoria humana (Curso de filosofia 
Positiva, vol. V, p.362). No mesmo sentido LEÃO XIII, na Encyclia Rerum Novarum, 1891. 

158 Vide HENRY DONIOL, op. cit., pp. 138 e seguintes — Um exemplo expressivo é o da 
cidadezinha de Espalion, vila heróica, nascida e crescida à sombra, protetora muitas 
veio, outras atroz, do castelo de Calmont, cercanias de Cahors, na velha Bouergue. 

Concederam em 1215 os barões aos municipes de Espalion carta de liberdade, a troco 
de grossas compensações, guardando-a os valentes vilões com toda a energia de uma 
intuição muito clara e nobre dos seus direitos civis. De uma feita, entretanto, ou por 
mau cumprimento da carta ou por demasiado atrevimento da comuna, houve entre a cidade e o 
solar sangrenta luta, que terminou por honroso acordo, daí por diante vivendo em relativa 
harmonia castelão e plebeus. Hoje ainda, na sua colina histórica, a casa feudal, a 
cavaleiro do Lot, empina as ruínas venerandas, como um marco abatido dos dez séculos da 
vida francesa que testemunhou, emocionantes, germinativos, dropulsores de forças 
estranhas e encobertas — criadores da liberdade política. 

(Vide Documents Historiques et Généalogiques sur les familles de La Rousergue, 
vol. I). 

159 Ver MIGNET, Histoire de la Révolution Française, p. 6, Paris, 1833. 
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dispersiva do tempo das cruzadas depôs com docilidade o montante 

aos pés dos tronos, ou caiu, por toda parte, em pequenos 

episódios, que já não tinham nem o brilho lendário nem a 

idealidade fogosa dos da corte do rei Arthur ou da geração de 

Rolando. 

Em Crécy e Poitiers duas novas forças se revelaram, destinadas 

a recalcar o orgulho até então incontrastável dos cavaleiros da 

Europa: os arqueiros — essa heróica infantaria que daí por diante 

decidiu da sorte das batalhas —, e a pólvora, a arma cobarde que 

fazia mais forte o arcabuzeiro vilão do que o magnificente 

lidador. 

Reunidos esses fatores, é que se inaugura a monarquia moderna, 

orientalmente esplandescente, governando realmente toda a nação, 

utilizando um exército quanto possível homogêneo, e sagrada, para 

a tirania e a irresponsabilidade160, pela ciência unânime dos 

padres - delegação intangível da Providência. 

À sombra do pomposo fausto realengo se amontoaram os nobres, 

enquanto os campos, despovoados deles, eram entregues quase 

completamente ao trabalho estóico das populações rurais. Em 

França, por exemplo, cada rei que se foi sentar no trono de São 

Luiz, com o atrair para a ofuscante opulência do Louvre a 

fidalguia campania, atirava sem cessar novos fundamentos ao 

estabelecimento final no território francês de uma prosperidade 

segura e calma para os pequenos agricultores, vassalos e ex-servos 

da gleba solarenga, ao tempo em que a guerra e os prazeres da 

capital, as viagens, as expedições, as profissões literárias e 

judiciais, o parasitismo cortesão e os entretenimentos 

corruptos161, distraíam definitivamente dos campos aquela elite, 

que, até então, corvejara imoderadamente sobre a penúria da 

vassalagem escorchada, abarrotando as arcas, enquanto lá fora a 

                                       
160 “...Qui seul, sans ministre, à l’exemple des Dieux”, diria mais tarde o 

esplêndido Boileau para Luiz XIV (Discours au Roi, in Oeuvres de Boileau, p. 21. Paris, 
1845. 

161 JEAN CALVIN, Traité des Reliques, p. 86. 
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miséria dos lavradores raiava na fome e arroxeava com o frio que 

já não podiam combater. 

Seria assim, entretanto, se de um recurso mais forte não se 

utilizassem os nobres, mais poderosos, na época, com a privança do 

paço, do que antes, nas soledades inexpugnáveis dos castelos. Esse 

meio foi a lei. Impostos repetidos recaíram sobre a produção 

aldeiã, ilaquearam o produtor, levaram-lhe o pé de meia das 

economias e a dispensa das reservas, entraram-lhe mesmo pelo 

futuro a dentro, e o deixaram imóvel, céptico, nostálgico, com o 

trabalho empenhado, as colheitas previamente expropriadas, 

perigando o próprio teto, inteiramente à mercê dessa hidra nova — 

para falar a linguagem do século XVIII — que os jarretas das 

repartições reais chamavam o fisco de Sua Majestade, com mil 

outros nomes dados pelos sócios da coroa na colossal espoliação, 

os senhores feudais. 

Resume Jules Michelet numa página vibrante o drama da 

propriedade da terra no seu país, depois que se habituou Paris a 

conter a nobreza de capa e espada162 e pulsar finalmente como o 

coração, e pensar enfim como o grande cérebro de França. O 

fidalgo, nas fases críticas da vida nacional, é obrigado a vender. 

Grande, geral é a pobreza: mas o pequeno lavrador, o bom aldeão 

que não deixou jamais de cultivar carinhosamente a sua geira, pode 

comprar. “Não havendo quem queira a propriedade territorial, o 

camponês esfarrapado aparece com a sua peça de ouro, e adquire um 

bocado de terra”. “Esses tempos terríveis, diz ainda Michelet, — 

em que o camponês pode adquirir a terra ao desbarato, foram sempre 

seguidos de um período de fecundidade repentina, que se não 

explica. Em 1500, por exemplo, quando a França, esgotada por Luiz 

XI, parece acabar a sua ruína em Itália, a nobreza que parte é 

obrigada a vender. A terra, passando a novas mãos, renasce 

rapidamente; trabalha-se, edifica-se. Esse belo momento (em estilo 

de história monárquica) chama-se o bom Luiz XII. Infelizmente 

 

                                       
162 Vide MAXIMIN DELOCHE, La Crise Economique au XVI siècle, p. 20. Paris, 1923. 
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dura pouco. Mal a terra se torna florescente, logo o fisco cai 

sobre ela. Depois são as guerras de religião que surgem, e que 

tudo arrasam, até o próprio solo, misérias horríveis, fomes tão 

atrozes que até as mães comem os filhos!...163. Quem julgaria que o 

país se levantasse dessa ruína?... Pois bem: mal a guerra acaba, 

logo esse campo destroçado, dessa cabana ainda negra e queimada, 

sai o pé de meia do camponês. Ele compra; em dez anos a França 

muda de aspecto; em vinte ou trinta todos os bens duplicam, 

triplicam de valor. Esse momento, batizado ainda com um nome real, 

chama-se o bom Henrique IV e o grande Richelieu”. “O movimento, 

forçoso é confessá-lo, afrouxa ou pára cerca de 1650. Os nobres 

que tinham vendido, encontravam meio de tornar a comprar por baixo 

preço. No instante em que os nossos ministros italianos, um 

Mazarino, um Émeri, duplicavam os tributos, os nobres, que enchiam 

a corte, obtiveram facilmente serem isentos, e assim o pesado 

fardo caiu de súbito sobre os ombros dos fracos e dos pobres, que 

foram obrigados a dar ou a vender essa terra recentemente 

adquirida, e a voltar a ser mercenários, rendeiros, caseiros, 

jornaleiros”164. 

Cremos que com as cruzadas, que orientavam para o levante 

milhares de senhores feudais, ficando-lhes as terras na posse dos 

servos e dos velhos vassalos, a propriedade baronial foi retendo, 

na superfície gomosa de um direito expressamente trabalhado para o 

contentamento dos castelões, direitos supervenientes, acessórios, 

cumulativos, cujo aspecto global espantava, em 1789, os árdegos 

deputados à transformação social da Europa. 

É, de sua face jurídica, a característica mais forte do regime 

de que tratamos. 

                                       
163 Vide DELOCHE, op. cit., p. 21. 
164 História Social, vol. I, pp. 111-3. (Trad. de DOMINGOS GUIMARÃES, Porto). É a 

obra capital da França, proclama o grande escritor: “a aquisição da terra para o 
lavrador”. 

Não apenas francês, mas realmente universal, é em torno desse problema máximo que 
giram, em última análise, todas as teorias sociais baseadas na riqueza agrícola e que se 
destinam o tornar fortes os países e nacionalizar o seu povo. 
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Por isso o direito possessório em ação foi tão intricado e 

laborioso, e a sabedoria jurídica dos doutores do tempo, tão 

enredada de mau romanismo165 e barbarias góticas, formando tudo uma 

ciência incerta sem apoio, nem na lógica, nem nas necessidades 

econômicas166, que, se atendidas de muito teriam investido na 

propriedade simples e plena o heróico lavrador sujeito aos fiscos, 

às taxas senhoriais, a inúmeras prestações de serviços167 e ao 

fantasma ameaçador do domínio eminente168. 

Tornou-se, pois, a questão política em questão social, e a 

monarquia, que tentou resguardar com o prestígio dos seus 

magistrados e a coação militar o estado intolerável de um regime 

caduco a bruxulear sobre as forças vivas do país o lume agonizante 

da tradição desraizada e repelida, por isso, mais do que por 

qualquer outro fator, caiu do cimo de mil anos. 

 

 

 

 

 

                                       
165 Vide JEAN PLATTARD, Guillaume Budé et les Origines de L’Humanisme Français, p. 

77, Paris, 1923. Ver o juízo de Rabelais sobre os acursianos (Pentagruel, ch. V). PIETRO 
BELLONOTTO, Storia del’Evo, Moderno, p. 106, Torino 1914. E já o velho e ilustre Cino da 
Pistoia (GENNARO MARIA MONTI, Cino da Pistoia — Giurista —, p. 161, citta di Castello, 
1924). 

166 Interessantes são as fórmulas por que os barões faziam valer os desmesurados 
direitos:”...e todas as exações justas ou injustas” ou “quid quid habeo ser habere 
debeo...“ Num ato do ano de 1363, do senhor de Sassenage em favor de um vilão:”...Ab 
omnibus toltis, collectis, complentis, servatis, angariis, parangariis et aliis quibus 
cumque indebitis aut injustis exactionibus, extorcionibus liberamus” (Vide DONIOL, 
Histoire des classes rurales en France, p. 131). 

167 Avaliava BONCERF, em fins do século XVIII, em 300 os direitos diferentes que 
pesavam sobre as terras senhoriais (Cit. de DONIOL, Op. cit., p. 128). DONIOL enumera os 
principais (Op. cit., p. 129). 

168 Outra força e outra significação tinha o domínio eminente então, diferente das 
que atualmente o distinguem. Também era o domínio eminente conhecido por domínio de 
superioridade e direto, em contraposição ao útil ou subordinado (Vide Ordenações 
Filipinas, Liv. 2º, Tit. XLV; CANDIDO MENDES DE ALMEIDA, Códiqo Filipino, p. 467). No 
século XLVI, nota RAVAIL, era aquele considerado conto a propriedade verdadeira (De 
L’Objet de la possession, p. 88). CUJAS e DUMOULIN consideram o domínio útil, 
respectivamente, um “jus in praedio alieno” e uma quasi servidão. No século XVII HÉVIN 
nivelava os dois domínios, cabendo ao ilustre POTHIER dar ao domínio direto do feudalismo 
o seu sentido positivo e real — uma senhoria de honra, a qual, todavia, graças aos 
privilégios do regime, podia exigir certos deveres e foros que valiam por um 
reconhecimento de propriedade tradicional. 
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Também a igreja169, conservadora por excelência, visto que a 

Grande Revolução, a única, a definitiva, que foi a revolução de 

Jesus, já ocorreu170 — também a Igreja soubera, por tantos séculos, 

sagrar com as suas bênçãos e encobrir com a sua quietude o 

proprietarismo “sui generis” dos descendentes elegantes e 

espirituosos da brutal nobreza das cruzadas171. Mas, graças ao 

instinto incomparável da paz social, que a não deixou jamais, 

protegeu do mesmo modo as liberdades institucionais e os “direitos 

do homem”, e por isso 

 

 
                                       

169 Sobre o clero feudal, vide VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV V, p. 454. Reconhece o 
impenitente poeta que a Igreja francesa era das mais pobres da Europa, dissessem embora 
que possuía um terço do reino. A sua opulência era em muito sobrepujada pela alemã, pela 
napolitana, que, na afirmativa do historiador GLANNONE, tinha dois terços das rendas do 
país —, da espanhola. 

170 Ficarão, todavia, nos anais do heroísmo espiritual grandiosas figuras 
eclesiásticas que dentro na ortodoxia quiseram corajosamente o bem coletivo. Por todas, 
espanta e aterroriza o patriotismo feroz e mosaico de Jerônimo Savonarola, que impôs a 
Lourenço de Médicis, no leito de morte, como primeira condição de absolvição, a liberdade 
de Florença. 

Também se deverá ter presente a coragem com que o arcebispo Chiaramante explicou 
os benefícios da república, numa época em que os que não eram irredutivelmente contra ela 
passavam por seus prosélitos e conspiradores. Esse ilustre e modesto religioso foi o 
célebre Pio VII (Vide Annuaire Pontifical Catholique, 1923, p. 122). 

171 Está visto que foge ao risco deste livro um histórico minudente das formas 
aberrativas que, na Idade Média, assim como na Moderna, a proteção ao domínio indébito, à 
propriedade injusta, outras feições mais de interesse particular apadrinhado pelo poder 
prestigioso, assumiram nas ordens régias, nos processos de ante-câmara, nas conjurações 
entre o toga e o arnez, mesmo — e há casos expressivos — nas secretarias eclesiásticas, 
desviadas da norma correta do divino ministério. 

Um exemplo disto, que valha por todos, temos na Espanha o processo Molina Cabezas 
de Altamirano, nos fins do século de Aranda, cujo curso regular, em bem dos direitos 
indissimuláveis de herdeiro esbulhado por depositante ou curador infiel, foi 
grosseiramente sustido pela intervenção aterrorizante do samarra, que ameaçava o honrado 
litigante com os horrores da Inquisição sem misericórdia, da perseguição desabalada do 
clero espanhol onipresente e onipotente. A vista da coação, D. Fábio Maynes, que era o 
sucessor lesado, preferiu abandonar a lide e dar ao trastempo a ação, emigrando para a 
República Argentina, onde fez fortuna. Mas a irmã, que, depois disso, resolvera tornar ao 
reino de Fernando VII para renovar a demanda, é do crer que fosse assassinada, pois 
morreu inexplicavelmente e lhe desapareceram os papéis probantes (Manuscrito que historia 
o fato, determinativo do curioso processo, pertencente ao arquivo do Dr. Miguel Calmon 
Vianna, advogado no fórum do Rio de Janeiro). 

Análogo a este é o caso autêntico narrado pela viajante inglesa MRS. KINDERSLEY, 
que, em 1764, estadiou na Bahia, sendo o seu o primeiro livro de uma senhora estrangeira 
sobre o nosso país (Tradução do DR. VICENTE DE SOUZA QUEIRÓS, Carta de Agosto de 1764, in 
Anais de Museu Paulista, 2ª parte, p. 22, São Paulo, 1922). 

— Em Portugal, eram notáveis pelos privilégios de grão-senhores os abades de S. 
Bento e S. Bernardo, e, sobretudo, o abade geral do Mosteiro de Alcobaça. As Ordenações, 
Liv. 2º, Tit. XLV, 5, reconheciam às corporações e prelados, quanto aos direitos 
territoriais, as mesmas prerrogativas da nobreza de espada. 
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voltaram gostosamente aos severos coruchéos aqueles mesmos que 

adoraram a Mylitta parisiense — Deusa Razão — e votaram na 

Convenção pela morte dos seus reis. 

Governar é transigir, já se disse com profunda verdade. É 

símbolo dela S. Bonifácio, que levantava capelas cristãs com as 

árvores sagradas dos germânicos. Napoleão transigiu com a 

Revolução e o regalismo e formou a França homogênea, reabilitada e 

carolíngia dos dias áureos do “Grande exército”. Luiz XVIII 

transigiu com o Império e com 1788. Luiz Felipe reuniu na sua 

coroa simplória o barrete de Danton e o diadema dos Bourbons. 

Fazem-se as evoluções com essa amalgama. Sem elas, as revoluções, 

cuja vida por isso é efêmera, precária, lancinante. 

Campo largo, vimos, oferecia a decrepitude feudal às 

especulações filosóficas e ao econominismo revolucionário do 

século voltairiano. Serviram os abusos senhoriais172 para 

 

 

 

                                       
172 Vide MIGNET, op. cit., p. 8; JEAN LOMBARD, Un Volontaire de 1792, p. 4, Paris, 

1903; PLANIOL, op. cit., p. 470; WALDECK ROUSSEAU, L’Etat et la Liberté, vol. I, p. 94, 
Paris, 1906. 

Surgiu em 1776, v. g., sob a inspiração de TURGOT, uma obra anônima, atribuída a 
BONCERF, “sur les inconvenients des droits feodaux”, que teve trinta edições sucessivas. 
Foi condenada ao fogo pelo parlamento do Paris. 

Já escrevera o abade Villemon, com os olhos em S. Thomaz de Aquino, que a nobreza 
é uma cousa vã, “che la Nobilitá consiste nella virtu, ed in una polizia di costumi, e de 
tratti più civili...(Gil Elementi della Storia, tom. IV, p. 425, trad. ital., Veneza 
1738) “Sola virtus nobilitas”. Dissera JUVENAL: “Nobilitas sola est atque unica virtus”. 
E, amargamente, DANTE: 

“O poca nostra nobilitá di sangue...” 

(Divina Comédia, Par. XVI, 1). 

Em 1779, FERRIÉRE. Todos os espíritos liberais desse grande século. Mesmo o nosso 
ANTONIO VILLAS-BOAS, na Nobiliarchia Lusitana (Dedicada ao Cônego João Calmon, da Sé da 
Bahia — Lisboa, 1727, p. 2). 

Em pleno século XVI, porém, campeavam valentemente contra os privilégios senhoris 
dois ilustres lentes de Coimbra, ALVARO VALASCO e FRANCISCO DE CALDAS PEREIRA, nos seus 
abalizados livros de direito enfitêutico (COELHO DA ROCHA, Instituições de Direito Civil 
Português, vol. II, p. 705). 
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sobre eles incidirem monotonamente os golpes campanudos e 

pertinazes da literatura nervosa e brilhante dessa fase de 

d’Alembert, Diderot, d’Holbach, Lamettrie, Helvétius173, Condorcet, 

Lalande, Volney — os “espíritos fortes”174. Era a outra Bastilha 

dos panfletos e das conjuras175. 

Já no seu livro do Governo Civil (Cap. I, § 1º), Loeke 

proclamava a igualdade de direito de todos os homens176. Colocou-se 

Jean Jaques Rousseau no termo de uma lenta orientação, secular, 

para a sociologia curiosa, pastoral, cheia de doçuras, de um 

fabuloso “estado de natureza” ainda mais ameno e feliz do que a 

“idade de ouro” do mito. Como Grotius e Hobbes, o autor de “Émile” 

crê num contrato que os livres homens primitivos se 

entrepactuaram, para entrar no que hoje é a sociedade humana177. 

Crê, com Seneca, na bondade natural178 e reflete saudosamente sobre 

a suavidade dos costumes pré-sociais, quando os homens isolados e 

bons fruíam desoprimidamente os dons da terra. O seu naturismo 

emotivo lembra Montaigne e anuncia o panteísmo literário, 

fulgurante e majestoso, do século XIX. 

 

 

 

 

 

                                       
173 Ver sobre as idéias da Revolução no seio da família francesa. G. ROCOURT, Le 

Livre de Raison d’Elisabeth Renault (1789-1795), Paris, 1912. E as interessantes Memórias 
da MARQUEZA LA TOUR DU PIN e da DUQUEZA DE ABRANTES, vol. I; G. LENOTRE, Le Drame de 
Varennes, Paris, 1908. 

174 Ver FUNCK-BRENTANO, Legendes et archives de la Bastille, Paris, 1901. 
175 GUIZOT, L’Histoire de France, tom. V, ch. LV, Paris, 1876; J. DE MAISTRE, p. 

12; H. TAINE, op. cit., p. 282. 

Não podiam admiti-la os filósofos cristãos, que aprenderam na “Summa Theologiae” 
que a desigualdade entre os homens provém das suas aptidões que profundamente os 
distinguem. Mesmo assim, todavia, espíritos esclarecidos como o eminente MURATORI 
lançavam bondosamente as bases de um socialismo piedoso, fácil, afetivo, realizador da 
missão pacífica e amorosa da Igreja — “Della Carità Christiana, 1733; Della Pablicà 
Felicitá, 1749. Vide GIOVANNI BEZZI, Il Pensiero Sociale de L. A. MURATORI, p. 199. 

176 Vide SULAVIE, Memórias, A Corte de Luis XV, p. 86. 
177 Vide SEILLIÉRE, Vers le Socialisme Rationnel, p. 33. 
178 SENECA, De Clementia, II, 5 (Ed. François Préchac, p. 11, Paris, 1921). 



 61 
Ao tempo em que Rousseau devaneia179, o filosofismo, que 

semeia a Revolução, destrói inclementemente. É séptico e ateu. 

Considera que a fé em Deus é um vão anacronismo180. Nega com 

Brissot o direito da propriedade181. Desconhece com Diderot a 

necessidade do vínculo matrimonial e inveja os brutos de Otaiti182. 

 

 

 

                                       
179 “A sociedade, escreveu de uma feita o filósofo, é natural à espécie humana como 

a decrepitude aos indivíduos”.— ROUSSEAU, como muito notaram SAINT MARC GIRARDIN e 
FERDINAND BRUNETIÉRE, comprazia-se dos paradoxos para os destruir em seguida. Não 
esperou, para grande parte de suas idéias, que a crítica as transformasse. 

Assim, JEAN JAQUES que afirmava no seu estudo sobre a desigualdade humana, que a 
propriedade é a espoliação e impostor o possuidor, que necessário era impedir que nos 
continue a dobar — assegura no Émile que aquele que empregou na sua terra tempo, 
trabalho, pensamento, personalidade, pode reclamá-la de qualquer que seja, porque nela 
tem alguma cousa de si mesmo. E compara a reivindicação tão justa, com o braço que se nos 
prende contra a nossa vontade, e que fazemos por retirar. 

Também notou LEMAITRE que ele, que proclamava no Émile que, quem não pode cumprir 
os deveres de pai, não tem o direito de sê-lo, escrevia precisamente o contrário à MADAME 
de FRAUCUEIL (1756). (Cit. de RENÉ GOUNARD, op. cit., not. à p. 283). 

180 V. J. DE MAISTRE, Le pape, p. 12: H. TAINE, op. cit., p. 282; GUIZOT, Histoire 
de la France, tom. V, ch. LV Paris, 1876; ÉMILE-BAYARD, Les Styles Régence et Louis XV, 
p. 42, Paris. 

Na austera América do Norte, coeva da Revolução, JOHN ADAMS indicava nos 
franceses, apesar das velhas simpatias entre os dois países, “trinta milhões de ateus” 
“inspirados por enciclopedistas e economistas” (GEORGES, WEILL, Histoire des Etats Unis 
de 1787 à 1917, p. 27, Paris, 1919).- Sobre o misticismo alemão lateral. Vide RENÉ LOTE, 
Do Cristianismo ao Germanismo, pp. 139 e seguintes. Paris, 1914. 

181 Ensaio publicado em 1780. “A necessidade, escrevia o violento reformador, sendo 
o único título de propriedade, resulta que, uma vez satisfeita, o homem não é mais 
proprietário... 

182 H. TAINE, op. cit., p. 285. 

Recorda todavia o PROF. EGAS MONIZ: Onde a Verdade? Bahia, 1903, que o homem 
paradoxal que alimentava idéias tão dissolventes e prejudiciais à lógica social, quis que 
sua filha estudasse afincadamente o catecismo, porque, pela escola paterna, não seria, 
decerto, no futuro, uma honesta e digna senhora. 

Em Milão, PARINI versejava a sua vibrante poética social: 

“C’est peu être une légende, mais on raconte qu’un jour 

Les hommes etaint égaux et que l’on ignorait les noms 

De plebe et de noblesse”. 

Vide PIETRO ORSI (Histoire de l’Italie moderne, trad. do franc., p. 30, Paris, 
1911). 
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Ataca com d’Holbach o estado de sociedade183. — É o século 

“que reformava todas as noções da verdade filosófica, da verdade 

científica e da verdade moral. Dizia levianamente dos mais pesados 

preceitos de outrora; a positivação e a experimentação 

caracterizam sua ciência; Montesquieu parava o traçado legal das 

nações e criava o direito comparado184; Diderot preconizava a 

própria reivindicação operária; o purismo sentimental de 

Vauvernagues a contrabalançar o materialismo e o sensualismo numa 

cópia intelectual de todos os conflitos posteriores; a questão 

moral como questão social185; rumos novos na moralidade, no 

direito, na economia... Por tudo isso, com razão, é que Henri 

Martin diz que a geração de 1762 a 74 preparou o 89186 187. — A 

solução contratualista188 será a base da lei de 20 de setembro de 

1792, que instituiu o divórcio. E pedia Voltaire — enquanto o 

epicurismo de Helvétius assombrava a nação - a liberdade do 

jornal, a unidade legislativa, a regeneração penal. Gournay e 

Quesnay, depois de Bandini189, apelavam para a liberdade total na 

circulação dos produtos, fecho da riqueza nacional. E quando com 

essas idéias novas e sugestivas190, perturbadoras como a sedução e 

vastas como sonhos, se locupletava o espírito famélico das massas, 

não era demais que num colégio de cadetes dissesse ao patrono 

caturra, um pequeno provinciano que falava mal o francês e tinha 

um nome italiano bem soante, a bater com as mãos finas no peito 

magro — que era discípulo do Estado e não era do Rei. Essa crença, 

que 

 

 

                                       
183 Système de la nature, I, 347. 
184 Vide CLOVIS BEVILAQUA, Juristas Filósofos, p. 59. Bahia, 1898. 
185 Vide FERDINAND BRUNETIÉRE, op. cit., pp. 69 e seguintes. 
186 Hist. de França, vol. III, p. 192. 
187 Da influência francesa na Inconfidência Mineira — Tese do autor, apresentada ao 

Congresso Internacional de História da América, Setembro de 1922.— Relatada pelo DR. 
AURELINO LEAL. 

188 ROUSSEAL, Contrato Social, Liv. I, ch. 9. 
189 No Discurso Econômico, escrito em 1737 e publicado em 75 (LOUIS CEBRARIO, 

Economie Politique du Moyen Age, p. XXV). 
190 Lede o panfleto, traduzido do espanhol, A Liberdade dos Mares, p. 99, Rio de 

Janeiro, 1833. 
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ao envergar a fardeta de alferes tinha o aspecto divertido de 

“gato de botas”, como diz espirituosamente a Duqueza de 

Abrantes191, - tanto lhe dançavam dentro das majestosas polainas as 

pernas estreitas — e, com ser idealista da liberdade como toda a 

juventude dessa época, não embebeu a espada em sangue popular nem 

a transformou em cutelo de execução — seria mais tarde, sempre 

pernicurto, obstinado e faiscante, o grande Napoleão. 

Uma das conquistas iniciais da Revolução foi a abolição de 

todos os privilégios feudais192 — ato esse espontâneo da nobreza, 

aclarada de súbito, em pleno frêmito dos Estados gerais, sobre os 

princípios francos e positivos que tremulavam nas bandeiras da 

reforma social. 

Era, afinal, a força mestra dessa Revolução que cresceu das 

províncias sobre o país, no sistema de endosmose de que fala Jean 

Lombard193, em que o desespero das populações da campanha insuflava 

na miséria parisiense, no fogo, na coragem, na alma da gente 

cidadina, a flama incoercível da rebelião. Se de Paris, 1789 seria 

o que julgava Luiz XVI, ao escutar o povo amotinado. Mas, da 

França, o movimento foi o que lhe viu o marquês de Goncourt. 

Como o poeta, diria o povo nesta época para o trono mal-

seguro: 

“...Nous les forçats du sol, les catifs de la glèbe, 

Nous, qui, de lassitude expirants n’avont droit, 

Qu’à la faim, à la soif, à l’indigence, au froid, 

Qui, très de travail, agonisons pour vivre, 

Nous qu’à force d’horreur le destin sombre enivre 

Est-ce que vous croyez que nous vous aimons, vous! 

                                       
191 Mémoires, vol. I, V. Também GUENIN ET NOUAILLAC, Le Consulat. l’Empire et la 

Restauration (Lectures Historiques, vol. II, Paris, 1923). 
192 Vide Mémoires du General Baron de Marbot, vol. I, p. 14 (1844). 
193 Op. cit., p. 2. 
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Nous vassaux, vous les rois!...194 

E tornou-se para o povo Luiz XVI, o bom, no rei que Samuel 

retratara no seu agouro profético195. 

O nervo da Revolução e sua alma, era o problema da riqueza. 

Disse Taine, que “é por essência uma translação da propriedade; 

consistindo nisso o seu esteio, sua forma permanente, seu motor 

primeiro e seu sentido histórico196”. Miseráveis nas searas que 

estações ingratas estiolaram, os rústicos197, e nas cidades 

miseráveis os jornaleiros e pequeno proletariado, enquanto, 

vivendo entre eles, homens jovens e inteligentes, fogosos, 

pletóricos de ambições e ébrios de idealismo democrático que pouco 

e pouco se cristalizara no fundo dos corações dessa mocidade 

extraordinária de que saíram Demoulins, Marat, Robespierre e Saint 

Just, — que exploravam com proveito a irritação das turbas, — 

                                       
194 VICTOR HUGO, La Légende des Siècles, vol. II, Le Cercle des Tyrans, II (Ed. 

Nelson). 
195 Reg. XIII, 11-48. Este fado merecera o antecessor do infeliz monarca Luiz XV, 

que com espírito e verdade ESCÁMEZ chama — o satiro coroado (D. JOSÉ MUÑOZ ESCÁMEZ,— 
Prólogo, A Corte de Luiz XV, de Sulavie, p. 19). 

196 La Révolution, vol. I, p. 386. Contra PLANIOL, op. cit., vol. I, p. 740. 
197 LA BRUYÉRE retrata com um colorido esquisito, digno de MICHELET ou CARLYLE, 

esse campônio. Escrevia em 1660 o DR. GUY PATIN, que se morria de fome em França. 
Comparava-os aos escravos da Turquia em 1675. Depõem assim MADAME DE SAVIGNÉ, o DUQUE DE 
LESDIGUIÉRES, MADAME DE MAINTENON. Já uma gravura de LAGUIET-GUIRARD, que representava um 
fidalgo e um camponês, trazia esta inscrição: 

“Plus on a de moyens, plus on en vaut avoir. 

Ce pauvre apporte tout: blé, fruit, argent, salade. 

Ce gros milord assis, pret à tous recevoir, 

Ne plus ont pas donner la douceur d’une cillade. 

(V. MALET, Histoire Moderne, p. 659, Paris, 1917). 

Em 1661 o povo, a classe pagante, que ao fim do reinado de Luiz XVI contribuía com 
75% dos seus lucros no trabalho estóico de todos os dias — fornecia ao autor do Almanack 
sobre os estados da França, “pouca matéria de estudo”. 

Dizia então FENELON, para o seu país, o que se assoalhou recentemente, com minoria 
de razão para o Brasil: que era um vasto hospital. Segundo, VAUBAN subia a dois milhões o 
número de mendigos. 

Foi com a impressão da calamidade pública que FENELON E VAUBAN, logo a seguir da 
morte do Rei Sol, tiveram o sentimento dos grandes ideais políticos, aquele pedindo o 
parlamentarismo, este a democratização, cujas colunas seriam a igualdade perante o 
imposto e a participação da nação ao governo. 
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antes de ser um movimento político e canalizar as aspirações 

partidárias, foi a maior revolução econômica da história. 

Começou pelo assalto aos depósitos de viveres, enquanto os 

deputados liam na assembléia apelos do povo esfomeado, cujo punho 

ameaçador já meneava diante da realeza consternada. Depois da 

alimentação, quis o povo beber. E deram-lhe sangue198. A Bastilha 

sucedeu aos arrombamentos das padarias. Sem a sua côdea de pão, 

ululava em Paris a malta esquálida e desvairada. Mas quando o 

saque a salvou da fome, com a carabina em punho que roubara aos 

inválidos e o laço de La Fayette no chapéu de maltrapilho, foi 

realizar nas barricadas e nas fronteiras essa epopéia dolorosa e 

grande, em que a França viveu os seus dias mais nobres e 

comovedores199. 

A Revolução, todavia, que se anunciara comunista ou 

perfeitamente anárquica, cedo se desenhou puramente egoísta. 

Esqueceu Rousseau, quando antecipava Proudhon, lembrando que o 

roubo, que era a propriedade, fora a base do engodo social. 

Precisamente, como assinala o Visconde d’Avanel, é no báratro de 

92 que se perdem os remanescentes comunais da França antiga200. 

Rezava o art. 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

que os direitos naturais e imprescritíveis do homem, cuja 

conservação incumbe a toda associação política — são a liberdade, 

a propriedade, a segurança e a resistência à opressão201. A 

transformação que se opera é profunda. Enquanto a aristocracia é 

repelida e esmagada, e o título nobiliário leva ao cadafalso, a 

burguesia 

 

 

                                       
198 Vide Mémoires sur Mirabeau et son époque, vol. IV, Paris, 1824; RAOUL ARNAUD, 

La Princesse de Lamballe, 4ème, partie, ch. I, Paris, 1911. Condorcet escrevia à esposa, 
que lhe disseram oprimiria ou seria vítima; preferiu abraçar a desgraça e deixar-lhes o 
crime. O próprio Danton proclamara que antes cem vezes ser guilhotinado do que 
guilhotinador. 

199 Vide VICOMTE DE CHATEAUBRIAND, Mémoires... du Duc de Berry, p. 21, Paris, 
1820.— Vide ASCAROGORTA, Compendio de la Historia de España, p. 371, Paris, 1861. 

200 Decouvertes d’Histoire Social, p. 12. 
201 Vide LAFERRIÉRE, Les Constitution d’Europe et d’Amérique, ch. I, Paris, 1869. 
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triunfa202. Vence o capital e a propriedade, reassume, na tona 

dos fatos, o papel que até então desempenhara na vida nacional203. 

Três vezes mais se encarece204. Lavra nas cidades a corrupção, o 

dinheiro domina por toda a parte, emigram os fidalgos e o exército 

reclama os conscriptos — e o camponês, serenamente, cultiva o seu 

eito. Mas a revolução não o beneficiou totalmente. Ela não foi 

completamente justa. 

“A revolução, nota Albert Vandal, não tinha criado a pequena 

propriedade, mas a libertara”205. Tranqüilizou os modestos 

proprietários, mas não deu a cada o seu quinhão, no espólio imenso 

que se reservou o Estado206. Negociou-se207. Vendeu-o em latifúndia, 

por preços muitas vezes ínfimos. Os enricados burgueses compraram 

os palácios torreados e os castelos cheios de sombras e de lendas 

dos exilados. Afora a opressão feudal, a face das cousas não 

mudou, com a troca de donos. Apenas, e o que mais grave era, o 

futuro se comprometia com o erro funesto dos novos senhores da 

monarquia. Sobre o prestígio das casas seculares, com sangue 

heróico que muitas vezes se transfundira pela pátria e pelo 

governo, se ergueu o do capital. Organizou-se solidamente a nova 

“potestas optimarum”208; a da renda209. Cobriu-se em se- 

 

 

                                       
202 Vide PIERRE KROPOTKINE, La Grande Révolution, vol. I. 
203 Vide BARÃO RAPHAEL GAROFALO, A Superstição Socialista, trad. portuguesa p. 48, 

Lisboa, 1904. 
204 ALBERT VANDAL, L’Avenement de Bonaparte, vol. I, p. 56. 

“É, assinala d’AVENEL, o mais formidável movimento ascensional que os anais têm 
registrado” (op. cit., p. 100). Mostra VANDAL que a Revolução também servia para 
enriquecer os próprios aristocratas que não exilaram e eram apenas nus proprietários (op. 
cit., I, p. 88). 

205 Op. cit., I, p. 54. 
206 Desiludido de certo com o ensinamento de 89, escreveu EMMANUEL FICHTE, no 

Sistema de Ética, este apelo ao futuro: Será a questão, não de garantir a cada um a 
propriedade legitimamente adquirida, mas obter para cada qual a propriedade 
correspondente ao seu legítimo trabalho.— HEGEL e SCHILLER sentenciaram do mesmo modo. Os 
convencionais, todavia, como diz ÉMILE FAGUET, tinham a clara idéia de dois direitos, que 
não eram precisamente equivalentes: o direito da propriedade e o direito à propriedade 
(Le Liberalisme, p. 72, Paris). 

207 Vide BIGOT PREAMENEAU, Exposé dos Motifs, cf. d’AGUANNO, obra referida, p. 404. 
208 S. THOMAS, Summa Theologica, 1º da 2ª q. 15ª 1 c. 
209 Vide WALDECK-ROUSSEAU, Pour la République, p. 262, Paris, 1904. 
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guida de investiduras heráldicas e prêmios das cortes. Filho do 

burguês açambarcador que comprou um marquesado em 93, o coronel de 

Auerstaedt é barão e será par de França com Carlos X ou com os 

Orleans. Seu herdeiro figurará na corte de Napoleão III e sua 

filha, casada com um bravo de Magenta ou com um professor da 

Universidade, é de tão ostentoso escudo quanto Guises ou Condés. 

Mesmo de outra forma não se compreenderia o século de reis como 

Marat e Bernadotte, de príncipes como Talleyrand e de duques como 

Lefebvre e Junot. 

A revolução, à semelhança dos bárbaros, soube destruir, mas 

construiu mal210. É o que explica — Napoleão. 

Quanto à propriedade, por ela começou a postergar o passado e 

com ela a lançar os fundamentos do sáculo XIX211. 

O primeiro decreto da Assembléia foi o de 17 de Junho de 1789, 

sancionado nas Tulherias no dia 23, que separou do soberano o 

Estado. 

Era a medida maior. Por aí se chegou ao abandono pelo Estado 

da Igreja, às leis dominicais da Revolução, até ao destronamento e 

ao suplício dos reis de França. 

Em 2 de Outubro decretava a Assembléia a reivindicação dos 

bens nacionais alienados ou adjudicados. E pelas leis de 4 de 

Novembro e 21 de Dezembro promoveu ao seqüestro e venda das 

propriedades eclesiásticas. 

Abolida a mão-morta e integralizado no Estado o poder soberano 

que até então se confundira com as atribuições régias, para logo 

sentiu o alto corpo legislativo a necessidade de uma lei geral do 

domínio. 

Foi promulgada no 1º de Dezembro de 1790. 

Resume-a Gaudry: 

                                       
210 Vide DESIRÉ LACROIX, Histoire de Napoléon, p. 145, Paris, 1902. 
211 Vide GILBERT STONE, A History of Labour, p. 193, London, 1921. 
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“1º. O domínio pertence essencialmente à nação. Somente ela 

é que pode dispor dele. 

2º. Os bens particulares do príncipe advieram ao trono, e os 

que adquiriu durante o seu reinado, com a exceção apenas das 

aquisições a título singular, são imediatamente reunidos ao 

domínio da nação. Os adquiridos a título singular serão 

adjudicados no fim do reinado. Assim cessam as distinções entre o 

domínio antigo e o novo domínio, o grande e o pequeno domínio. 

Toda aquisição pelo Estado torna o Estado proprietário 

incomutável. “Não havia alienação possível sem ser efetuada pelo 

Estado, representada pelo seu poder legislativo. A regra da 

inalienabilidade devia então desaparecer, substituindo-a uma 

faculdade de alienação nas formas legais. Certos direitos, no 

entanto, dizentes com a soberania, eram de sua natureza 

incomunicáveis; a nação não podia alienar, ela própria, essa 

parcela de soberania”. 

4º. O princípio da imprescritibilidade deriva do princípio de 

inalienabilidade. Desde que se torna o domínio do Estado 

alienável, fica prescritível em certas condições e sob certas 

modificações. 

5º. O domínio da nação sendo exclusivamente reservado para as 

necessidades do Estado, não deverá ser permitida nenhuma alienação 

a título de apanágio real, nem, com mais razão, a título gratuito. 

6º. Eram as antigas alienações atingidas já pelos editos que 

autorizavam a revogação. Era impossível, porém, fazer recuar as 

reclamações para uma época que se perdia na noite dos séculos; 

limitaram-nas a 1566, isto é, à ordenança de Moulins, que tinha 

estabelecido o preceito da inalienabilidade, em termos absolutos”. 

A sobrevivência da grande propriedade foi uma violência à 

filosofia econômica que fez a Revolução. O marquês d’Argenson como 

Adam Smith, Arthur Young como Bois Guillebert e Quesnay, 
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Montesquieu, Forbonnais, Mirabeau, tinham doutrinado com 

segurança sobre os benefícios da outra propriedade212. 

É indissimulável na Revolução o amor supersticioso da 

antiguidade pagã. E Roma ressurgiu213. Como que se apagou o 

progresso de mais de um milênio no conceito e na utilidade da 

posse. A propriedade plena e absorptora da decadência Latina 

retomou sofregamente o seu lugar, arredando para a história e a 

tradição popular os últimos destroços da organização solidarista e 

econômica da Idade Média. A própria pastagem livre foi, pelas leis 

de 4 de Setembro a 6 de Outubro de 91, declarada defesa, se não 

existia fundada sobre um título particular, ou autorizada pela lei 

ou pelo uso local imemorial214. As corporações de classes foram 

abolidas, e perseguida cruelmente a mais poderosa e perfeita 

dessas comunidades, a religiosa. A Revolução girou sobre o eixo 

individualista, assim no seu direito vermelho como na direção do 

Estado convulso e na sua condensação admirável contra a 

adversidade estrangeira. “A propriedade é o uso exclusivo (Privat 

ebrauch)”, afirmava Kant. O seu governo coletivo é de transição. 

Depois se instituiu o singular, embora o disfarçasse o mecanismo 

bulhento de uma tumultuária assembléia. E se a Revolução, como 

Saturno, devorou gulosamente os próprios filhos, e desse sangue 

viveu, embriagada e farroupilha nas calçadas de Paris, morfinada 

de retórica, pálida de vigílias e brandindo o gládio heróico da 

raça que em Valmy e Jemmapes parara a invasão — isso foi porque ao 

                                       
212 Vide HENRY DONIOL, op. cit., p. 458. 
213 Disse IHERING que foi o egoísmo que fez Roma a nação do Direito. Deu-lhe, pelo 

menos, a plástica e a expansividade. Criou o seu poderoso mecanismo político. Coroou-a. 
214 Compete ao proprietário, entretanto, liberar a sua terra com obras do 

intercepção (Cod. Napoleão, art. 648). 

Foi a evolução para as leis de 9 de Julho de 1889 e de 22 de Junho de 1890 que 
aboliram, em França, o “droit de parcours” e só excepcionalmente admitiram a pastagem 
comum.— A jurisprudência francesa tem distinguido duas sortes deste instituto: o 
costumeiro e o decorrente de servidão, sendo que somente a este assiste a lei de um modo 
expresso, equiparando essa tradicional limitação ao direito de propriedade às outras 
formas do “jura in re aliena”. 

Consideram, contudo, SALLEILES e CHERMONT, que é impossível reconhecer esse estado 
de propriedade para distingui-lo do costumeiro, porque todos os títulos que confirmam a 
presunção de servidão efetivamente regulam o fato consuetudinário. De ponte a concluir o 
último deles —“que pode tomar-se por ilusória a exceção estabelecida pela moderna 
legislação francesa ao princípio da abolição dos direitos da livre pastagem” (Op. cit., 
p. 198). 
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galarim nacional se apegaram alucinadamente as mãos e em breve 

não se concebia a existência, senão a sobrevivência do mais 

poderoso, e mais feroz. Ela, que nascera de uma lógica de sábios, 

medrou na sangueira com essa lógica de lobos.— Eram ambiciosos 

moços sem fortuna e de aptidões restritas, que o povo amava e a 

fascinação da realeza rubra arrastara perdidamente ao sólio e à 

guilhotina. Reinou o peculato, quanto a dissolução enxameava sobre 

o sangue nas ruas cenas escandalosas de Roma imperial. A 

tempestade dos fatos reproduziu-se nos espíritos. Sentiu-se por 

toda parte o vazio, mal-cheiro dos dogmas e preceitos da religião 

política do Terror215. Tornou-se insuportável o estado de cousas 

criado pela República violenta, inexorável, destrutiva, que em 

Thermidor rolava de novo nas convulsões angustiosas de mais uma 

transformação. 

Depois, o Diretório, governo fraco, incompetente e perdulário, 

administração de elegantes cuja representação pessoal encantava 

Paris e contrastava com a pobreza gloriosa, a miséria mesmo, das 

tropas incomparáveis que na Itália e no Rheno batiam a Europa, sob 

o pavilhão tricolor — arrastou o esplendor mundano e fútil por 

esse mesmo solio de onde caíram tantas cabeças e que agora o 

fausto e o epicurismo dos diretores forrava de veludos e galas de 

Corte rica. Então apareceu, magro e brilhante, amorenado pelo sol 

das pirâmides e olhando o governo e o povo com o mesmo olhar reto 

de observação e de gênio que maravilhara o mundo em Lodi, em 

Arcole, em Marengo, o general Bonaparte. 

As circunstâncias fizeram-no cônsul de França e ele fez as 

circunstâncias que lhe deram sucessivamente os consulados decenal 

e perpétuo e a coroa de César. 

Não se sabe, com verdade, o que mais admirar no novo 

Imperador, se o militar sobre a fardeta meio civil que tão exótico 

lhe tornava o aspecto, se o civil com o autoritarismo e a 

                                       
215 Depois da República, entretanto, foram promulgadas 3.400 leis. “O que basta, 

comenta LORD ROSEBERY, para aguar a boca aos legisladores modernos, como para mudar a 
terra em paraíso, se fosse isso possível com semelhantes meios”. (Introduction à 
L’Avénement de Bonaparte, par VANDAL I, p. XII). 
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inteligência do estrategista, que com tanta sabedoria organizou 

no interior, quanto no exterior ampliara, a nação francesa. 

Napoleão administrador tem a sua Austerlitz pacífica: foi o 

Código Civil216. 

É desse Código este artigo, primeiro do Título Segundo, 

promulgado em 6 de Fevereiro de 1804: 

“Art. 544. A propriedade é o direito de gozar e dispor das 

cousas da maneira mais absoluta, contanto que se não faça uso 

proibido pelas leis ou regulamentos217”. 

Os romanos tinham escrito: “Dominium est just utendi, et 

abutendi, re sua, quatenus juris ratio patitur”. 

Enquanto aquele preceito fulgurava no pórtico da legislação do 

império, declarava Napoleão, ratificando-o, que com toda a sua 

força não podia violar a mais humilde propriedade particular. 

Estava esta para a nação como o instituto em si — no dizer de 

Portalis — para a sociedade humana218. 

A Revolução não desmentira, aliás, este conceito organizador: 

bem ao contrário, receberam dela o consulado e o império a idéia 

nítida e intransigente do misticismo da propriedade, do romanismo 

dominical que desde a Declaração dos Direitos à Constituição do 

ano III sustenta principalmente o edifício civil francês. “A 

propriedade simples e franca, diz Planiol, a um tempo plena e 

única, só existiu, de um modo geral, em três épocas: no começo da 

história romana, no fim do império romano e depois da revolução de 

1789”219. A propriedade é um “direito inviolável e sagrado”, dizia 

a Carta de 1791, Introdução, n. 17. Robespierre, no Estatuto de 

1792, aplica o Digesto e antecipa o Código de Napoleão220. Aí, 

                                       
216 Código Civil dos Franceses — na edição de 1807; Código Napoleão, na de 1807; 

Código Civil, na de 1816; novamente Código Napoleão por decreto de 1852 e mais uma vez 
Código Civil, em 1870. 

Vide LOUIS TROPIER, Les Codes Français, 43éme. ed., Paris, 1893. 
217 No mesmo sentido, arts. 537, 543, 545, 546, 643, 644, 649, 651, 696 e 913. 
218 D’AGUANNO, op. cit., p. 401. 
219 Droit Civil, p. 738. 
220 É “o direito que tem cada cidadão de gozar a porção dos bens que lhe é 

garantida pela lei”. 
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entretanto, margem há na ressalva: “porção dos bens que lhe é 

garantida pela lei”, para um despotismo socialista, do Estado, que 

tratou de corrigir com liberalidade a sucessora daquele, a 

Constituição de 24 de Junho de 1793, Introd., n. 16: gozar e 

dispor dos seus bens e dos seus resultados, do fruto do seu 

trabalho e de sua indústria. Do mesmo jeito a que esta substituiu, 

de 22 de Agosto de 1795, Introdução, n. 5. 

Em que interesse ao plano modesto deste livro, quatro 

modificações importantes se contêm no Código Civil Francês: sobre 

acessão (art. 556), servidões (arts. 638-686), enfiteuse e 

prescrição (art. 2.227). 

No antigo regime a aluvião pertencia ao príncipe. Deu-o o 

Código ao ribeirinho fluvial favorecido (art. 557)221. Reservou ao 

Estado apenas ilhas, ilhotas e aterro em rios públicos, quando 

lhes falte títulos prescritivos em contrário (art. 560)222. 

Em matéria de “jus in re aliena”, o Código cancelou a noção 

feudal da preeminência de um prédio sobre o outro, declarando 

taxativamente, no art. 638, que a servidão isso não estabelece: 

são o uso e a utilidade, em favor de um proprietário, que obrigam 

o bem alheio (art. 637). Assegura que as servidões estabelecidas 

por lei têm por objeto a utilidade pública ou comunal, ou a 

utilidade dos particulares (art. 649). E realça (art. 886) que são 

essencialmente de direito real, sendo permitido aos proprietários 

estabelecê-las sobre as suas propriedades ou em favor delas. 

O Código aboliu a enfiteuse. Levou-o a esta severidade 

realmente revolucionária o mesmo critério que presidiu à confecção 

do art. 1.911, da redimibilidade da renda perpétua223. Mereceu por 

isso a censura enérgica de Pellegrino Rossi224. Ressalta o ilogismo 

da extinção daquela figura jurídica 

                                                                                                                               
— Digesto, I, 5, 4, pr. 
221 Também o art. 596: “O usufrutuário goza o augmento sobrevindo pela aluvião ao 

objeto de que tem o usufruto”. Exceções, arts. 558 e 559. 
222 Sobre semelhantes formações nos rios particulares, art. 561. 
223 Também art. 1.912. 
224 ROSSI, Osservazioni sul diritto civile francese considerato nei suo rapporti 

collo stato economico della societá.— D’AGUANNO, op. cit., p. 403. 
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com a manutenção da grande propriedade. Foi um dos erros 

econômicos mais sensíveis do Código Civil. 

Com a prescrição, no entanto, é suficientemente economista o 

codificador francês. A matéria está ligada intimamente à 

alienabilidade, tão restrita na realeza, e que a Assembléia 

Constituinte alargará extraordinariamente. Tornou-se a prescrição, 

por força da sua própria natureza, sombra da transmissibilidade de 

quase todos os antigos bens inegociáveis. Assim ela também 

equanimente atingiu o Estado, como doutrina Bigot Préameneau. O 

art. 2.227 reza: “O Estado, os estabelecimentos públicos e as 

comunas estão submetidos às mesmas prescrições que os 

particulares, e igualmente podem opô-las”225. 

                                       
225 Vide arts. 539, 713 o 723, sobre bens e heranças vagas; 541 — terrenos, 

fortificações e antigas praças de guerra, que não foram validamente alienados, nem 
transmitidos por prescrição; 542 — bens comunais; 560. 
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V 

DEFINIÇÃO 

 

 

A evolução geral do Direito seguiu três caminhos, que se 

procuram na unidade da ciência moderna: do costume à lei; da 

teologia ao economismo; do subjetivo ao objetivo. Uma fórmula que 

abrangesse a corrente trina, teríamos no aforismo referente à 

propriedade: que foi “instinto psicológico” que se tornou em 

“sentimento psicológico”226. 

De “mos” à “lex”227, basta o exemplo das Doze Tábuas, que 

deram início, em Roma, ao caráter contingente de expressão do 

direito228. Para a segunda transição229, o casamento, no qual o 

“coemptio” é considerado tão legal como o nobre “confarreatio”230. 

E para a última, a substituição, consagrada pelo direito 

comercial, do “intuitu personae” pelo “intuitu materiae”. 

As transformações continuam. A sua atividade é bem mais 

impulsiva, nos nossos dias, conduzindo a trilhos inesperados de um 

utilitarismo novo, eminentemente prático, que sacrifica ao 

proveito geral, ao necessarismo, “suprema lex”, a teoria e às 

vezes o próprio equilíbrio do sistema do direito. 

 

 

 

 

 

                                       
226 DR. QUEIROZ LIMA, Princípios de Sociologia Jurídica, p. 179, Rio, 1922. 
227 MIRABEAU, no “Ami des Hommes” (partie II, ch. IV, ed. de 1883) pregava o 

costume superior à lei. “Onde reinam os costumes, bastam as leis mais simples...”. Não 
são elas “senão ritos particulares dos costumes”. 

228 FUSTEL DE COULANGES, A Cidade Antiga, vol. II, p. 143. 
229 No Direito romano, explica PIETRO COGLIOLO acharem-se as formas religiosas 

contíguas às que indicam força, etnicamente, pela fusão de sabinos e latinos (Filosofia 
do Direito Privado, not. 68, p. 118). 

230 COULANGES, op. cit., II, 148. Assim para a tutoria. Vide ACHILLE LORIA, sobre o 
elemento econômico na usucapião (Le Basi Economiche della constituzione sociale, p. 167). 
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Já dizia Carneades que é a utilidade a mãe da justiça. E 

Epicuro de Gargetto, que a justiça é a utilidade do maior número. 

De outro modo não pensaram Bentham, Volney, Machintosch, Stuart-

Mill, Frederico Bastiat, Ihering, d’Avenel, Alexandre Bain. E o 

bom Vauvenargues, que definia o bem moral pela pública 

utilidade231. 

Na parte destinada à filosofia e à justificativa da 

propriedade desenvolveremos o assunto. Por ora é suficiente o que 

fica dito, para uma apreciação de conjunto dos conceitos das leis 

e dos autores sobre o direito e o fato da propriedade. 

Por isso está com Planiol a razão, quando ensina: “Não se 

trata de saber se a propriedade é justa no seu princípio, trata-se 

unicamente de saber se esta instituição merece atualmente ser 

conservada”232. 

Que é, entretanto, a propriedade? 

“Omnis definitio in jure civile periculosa est”233. Não a 

define o nosso Código. Infere-se dele que é esse “direito de usar, 

gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los de quem quer que 

injustamente os possua” (Cod., Civ. art. 524). No velho direito: o 

“jus utendi, fruendi et abutendi, quatenus juris ratio patitur”234, 

noção que subsiste em Muchlemburg; muda o terceiro termo pelo “jus 

disponendi” do direito moderno235, e 

                                       
231 Definiu TOBIAS BARRETO, com os olhos no dogma darwiniano: é a disciplina das 

forças sociais ou o princípio da seleção legal na luta pela existência. SYLVIO ROMERO, 
seguindo Spencer: é o complexo das condições, criadas pelo espírito das várias épocas, 
que servem para, limitando o conflito das liberdades, tornar possível a co-existência 
social. Dissera IHERING: o complexo das relações existenciais (segundo TOBIAS — 
evolucionais) da sociedade, asseguradas por uma coação exterior, isto é, pelo poder 
público. 

232 Droit Civil, p. 737. EUGÈNE FOURRIÈRE, L’Idealisme Social, p. 40, Paris 1908. 
GEORGES CLEMENCEAU, La Melée Sociale, p. 125, Paris 1895. 

233 L. 202, Dig. De reg. Juris. 
234 GIUSEPPE CUGUSI, Teoria della Proprietà, p. 63. 
235 Vide TARBOURIECH, Essai sur la Propriété, p. 247. Código Civil do Uruguai: art. 

439. “El dominio (que se llama tambien propriedad) es el derecho de gozar y disponer de 
una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley ó contra derecho ageno”. (Vide (Cod. 
Civ. de la Rep. Orient. del Uruguay, ed. oficial, Montevidéu, 1893). 

A lei substantiva da vizinha República infringe a teoria (e como ela os Códigos de 
Parma, art. 403, e ticinense, art. 178), porque não há, em rigor, aquela sinonímia, entre 
domínio e propriedade. É aquele exclusivo às cousas corpóreas.”Dominium est jus in re 
corporale” (MACKELDEY, Direito Romano, § 272; LACERDA DE ALMEIDA, Direito das Cousas, 
vol. 1, p. 72; LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA, Direito das Cousas, p. 62, 2ª ed.; MAYNZ. 
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assim é hoje considerada, conforme Pothier, Pellat, Mello 

Freire, Coelho da Rocha, Haimeberger. — É o direito sagrado e 

inviolável da Constituição Francesa de 1791, que as Bases da 

Constituição Política da Nação Portuguesa, de 7 de Março de 1821, 

repetiram no seu art. 7º, Seção I236. Aquilo dizia Volney. Não se 

define, diz um autor alemão237. É uma relação de pertinência em que 

o objeto está do sujeito e que a linguagem de todos os povos em 

todas as épocas tem exprimido com a mesma palavra significativa da 

mesma idéia. Singela, positivamente, a lei inglesa reza que é tudo 

que possuímos e que tem um preço238. 

“É o uso exclusivo”, dissera Kant. A definição do art. 544 do 

Código Civil francês não satisfaz, notou Planiol, pelo que tem de 

mais e de menos. De menos, o elemento — exclusivo; de mais - o 

absoluto239. Bandeia-se o exaustivo tratadista com Aubry et Rau, 

que assim definiram: “o direito, em virtude 

 

 

 

 

                                                                                                                               
MUHLENBRUCH, CUGUSI...) Lógico e moderno é WOCHTER, quando distingue do exercício do 
domínio os direitos de uso e os de propriedade, porque aqueles não diferem, para todas as 
formas convencionais, ou jurídicas do gozo individual da cousa corpórea quando o outro é 
essencial do direito pleno, “erga omnes”, da propriedade. 

— E, na lição de COELHO da ROCHA, “propriedade, no sentido lato, diz-se tudo o que 
faz parte da nossa fortuna, ou patrimônio: tudo o que nos pertence, seja corpóreo ou 
incorpóreo” (Instituições do Direito Civil Português, vol. II, p. 318, Coimbra, 1852). 
Resolveu, é verdade, TEIXEIRA DE FREITAS (Esboço do Cod. Civ., art. 317, not.) pela 
improcedência desta divisão, mas é a do Código de Napoleão e se lê na maioria dos 
tratadistas (Vide RIBAS, Curso de Direito Civil Brasileiro, p. 329). O espírito do 
direito nacional é francamente aquele (Vide também JOSÉ DE ALENCAR, A Propriedade, p. 49, 
Rio, 1883). 

236 Constituições do Império Austríaco, de 21 de Dezembro de 1867, art. 5º; da 
Dinamarca, art. 82; da Itália, de 4 de Março de 1848, art. 29; dos Principados Unidos, de 
30 de Junho de 1866, art. 19; da Prússia, de 31 de Janeiro de 1850, art. 9º; da Suíça, de 
24 de Maio de 1847, art. 6º; Exposé des principes généreaux de la Const. d’Angleterre, 
art. 42, in LAFERRIÉRE, op. cit., p. 419. 

237 Cit. de LACERDA DE ALMEIDA, Direito das Cousas, vol. I, p. 16 nota. 
238 JOSÉ DE ALENCAR, op. cit., p. 64. 
239 Op. cit., vol. I, p. 741. Cod. Civ. italiano, art. 436; austríaco, artigo 353, 

de Nápoles, art. 469; de Parma, art. 403... GAETANO FOSCHINI, La Teorica della acque, p. 
34, Torino, 1871. 
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do qual se encontra uma cousa dependente, de um modo absoluto e 

exclusivo, à ação e à vontade de uma pessoa”240. Lamentável, pois, 

não se propusesse Planiol a refazer o justo conceito quanto à 

extensão do direito: que não é absoluto hoje e muito menos o será 

amanhã241. Também o elemento — exclusivo242, consagrado aliás pelo 

Código Civil alemão, tem o vício de dissociar do específico — 

copropriedade — o genérico — propriedade. 

É a propriedade, diz Lacerda de Almeida, em sua expressão 

vulgar e em sua forma científica, a relação jurídica, que vincula 

à nossa personalidade as cousas do mundo físico243. Modificou o 

mestre a definição de von Ihering: “não é mais do que a periferia 

da personalidade estendida a uma cousa”244. Disse-a também Savigny 

— a extensão da nossa personalidade. É o campo, professa Miraglia, 

em que age a personalidade do homem, e ela é por isso, como a 

personalidade, inviolável245. 

Estão com isso explicadas a razão de ser de sua defesa e a 

origem do instituto; a sua lógica e a sua filosofia; e, em 

definitiva, a hierarquia desse direito no acervo das regras que 

 

 

 

 

                                       
240 Também no Petit Dictionnaire DALLOZ, nom “propriété”, Paris, 1901. 
241 Contra, EUGÉNE CURTI-FORRER, Commentaire du Code Civil Suisse (trad. par MAX-E. 

PORRET, p. 499. Neuchatel, 1912; EDOUARD CALMELS, De la Proprieté et la contrafaçon des 
oeuvres de l’intelligence, p. 3, Paris, 1856. 

242 Vide Grand Dictionnaire Universel do P. LAROUSSE (vol. XIII, ed. 1875), nom 
“proprieté”. E. CARDOSO DA COSTA definia: “a faculdade de gozar exclusivamente daquilo 
que o talento, o trabalho e a indústria de cada um dos homens lhes procura” (Que he o 
Codigo Civil, p. 80). As cousas que se prestam a uso exclusivo são as apropriáveis — eis 
o fato. É a lição de COGLIOLO. E o modo racional da propriedade, como já pensava 
Aristóteles (Política, L. I, c. III, § 19). Consenso entre o direito e a economia, de que 
nos fala LACERDA DE ALMEIDA, op. cit., not. a p. 17. 

243 Op. cit., vol. I, pp. 15-6. 
244 A Luta pelo Direito, p. 41. 
245 Fil. del dir., vol. I, p. 161. Vide COGLIOLO, op. cit., p. 177. Para RENOUARD, 

“a propriedade é a condição da dignidade individual”. Diz LACERDA DE ALMEIDA: “a condição 
da existência para toda pessoa física ou jurÍdica” (Obrigações, p. 2, Porto Alegre, 
1897). IHERING, Esp. do Dir. Rom., vol. IV, § 71. É imprescindível, já diziam os 
positivistas, “porque ela é a condição necessária de toda dignidade, de toda moralidade e 
de todo progresso” (PAUL LAFFITTE, Cours philosophique sur l’Histoire Générale de 
l’Humanité, Discours d’ouverture, p. 109. Paris, 1859). 
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regulam a existência e a subsistência humana. A propriedade é a 

sombra econômica do corpo jurídico — a liberdade. Como observa 

Convert, não tem ela sido melhor respeitada do que esta246. Embora: 

mas sem a segurança pública, que aflige e restringe, sufoca e 

mutila, coage e aprisiona a uma, a outra escurece e se retrai e 

cessa a prosperidade. É o que declarou Machiavel247. Por isso 

definia Verri a liberdade civil, que consiste na convicção mais 

completa da segurança, que cada qual é chamado a fruir248. Daí o 

preceito antigo, como frisou Paoletti, de que o enriquecimento 

deriva dos costumes e das virtudes. E o paralelismo moderno da 

filosofia de Spencer, entre o amor da propriedade e o sentimento 

da justiça249. Nisso o amor que tem as cousas à conservação do 

próprio ser — na frase do velho João de Barros250. E daí o 

consórcio mais profundamente íntimo das duas expressões, na 

verbagem cívica de Fausto Cardoso: “A liberdade constitui um 

direito, uma propriedade, que ninguém pode, sem cometer um crime, 

lesar”. A propriedade é o sinal tangível, ao tempo em que a fonte, 

a garantia material da liberdade pessoal, civil e social251. 

Identificava Jules Simon a propriedade à liberdade. “Chegado a 

este ponto, proclama Thiers, poderei dizer: A propriedade é um 

direito, tão legitimamente como eu digo: a liberdade é um 

direito”252. Entre as duas, segundo Beudant, há uma relação de 

conseqüência: aquela é o corolário 

                                       
246 La Propriété, p. 45. 
247 Príncipe, p. 10. Vide LOUIS CIEBRARIO, Economie Politique du moyen age, p. 

XIII.— PADRE MANUEL BERNARDES, Nova Floresta, vol. V, p. 460, ed. de 1911. CONDORCET, 
Esquisse, 8e époque. 

248 Meditazione, 37. Cit. de CIBRARIO, op. cit., p. XXIII. 
249 T. HOWARDS COLLINS, Resumé de la Philosophie de H. Spencer, p. 231. Chamou-os o 

grande sociólogo — estados de consciência representativos. 
250 Prólogo, da Ásia, p. I, Dec. I., Lisboa, 1778. 
251 EUGÈNE FOURNIÉRE, L’Idealisme Social, p. 48. 
252 De la Propriété, p. 17, Paris 1848. É do nosso direito (Vide ARAUJO CASTRO, 

Manual Cívico, p. 182, 1ª edição, e Manual da Constituição Brasileira, p. 217, Rio, 1918. 
HERMAN G. JAMES, The Constitucional System of Brazil, p. 149, Washington, 1923. Vide 
também SÁ VIANNA, Augusto Teixeira de Freitas, p. 3, Rio 1905). É, para o filósofo 
COUSIN, a conseqüência necessária e a condição da liberdade. “A liberdade é sagrada e 
como ela deve ser a propriedade”. 

“A liberdade e a propriedade, disso RÉNOUARD, se atraem e se amparam”. E FOUILLÉE, 
que a propriedade é a liberdade visível —É do direito português (Cod. Civ., art. 539; 
Constituição Política de 1911, art. 3º; PINTO LOUREIRO e MÁRIO DE ALMEIDA, Código Civil 
Português nos tribunais, p. 293, vol. I, Coimbra, 1922). 
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desta253. Assim doutrinam Dalloz e Franck. E diz o socialista 

Ernest Tarbouriech, que “é a matéria dominada pela poderosa 

liberdade do homem e o direito de propriedade é o direito 

inviolável desta mesma liberdade de ser respeitada na sua obra de 

dominação”254. “Não foi a lei — lê-se em Troplong — nem um contrato 

social, que criaram a propriedade; ela deriva das mais puras 

fontes do direito natural; é natural ao homem como a liberdade e a 

atividade de suas faculdades”255. 

Vem a ser, conseguintemente, “o direito de aplicar os próprios 

esforços, ou de não os ceder senão mediante a cessão em troca de 

esforços equivalentes”256. 

De outro modo, é a propriedade o mais completo dos direitos 

que se pode ter sobre a cousa257. É o primeiro dos direitos 

reais258, que, além dela, são no nosso direito, a enfiteuse, as 

servidões, o usufruto, o uso, a habitação, as rendas expressamente 

constituídas sobre imóveis, o penhor, a anticrese e a hipoteca259. 

Ou, segundo Glasson, “a reunião de 

 

 

 

 

 

 

                                       
253 Cours de Droit Civil, Introd., p. 13. 
254 Op. cit., p. 109. 
255 Também RENOUARD, LAVELEYE — “O direito, diz AHRENS, resumindo FICHT, consiste 

na limitação recíproca da liberdade de cada um, para que a liberdade de todos possa 
coexistir em uma espera comum”. KANT assentara: “O direito é, pois, o conjunto das 
condições por meio das quais o arbítrio de um pode harmonizar-se com o d’outrem, segundo 
uma lei, igual liberdade. “Semelhantemente, embora desconhecesse SPENCER a idéia do 
filósofo de Koenigsberg, é a fórmula do autor dos Princípios de Sociologia: “Tem todo o 
homem a liberdade de proceder como melhor entenda, contanto que não infrinja a igual 
liberdade de quem quer que seja” (A Justiça, trad. port., p. 52). 

256 FREDERIC BASTIAT, Harmonies Economiques (Oeuvres, VI) p. 280, Paris, 1864. 
257 La Grande Encyclopédie, vol. XXVII, nom “propriété”. 
258 DR. JOSÉ TAVARES, Os Princípios Fundamentais do Direito Civil, vol. I, p. 277, 

Coimbra, 1922; CURTI-FORRER, op. cit., p. 498. 
259 Código Civil Brasileiro, art. 674. 
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todos os direitos de que é suscetível a cousa”260. Ou, ainda, de 

acordo com Tarbouriech, “o direito mais completo, o mais extenso, 

que os particulares têm da legislação positiva sobre cada 

categoria de bens”261. 

                                       
260 Cit. de TARBOURIECH, op. cit., p. 248. 
261 Op. cit., p. 298. 
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VI 

OBJETO 

 

 

Cousas262 e obrigações constituem o objeto da propriedade. A 

ambos aplicaram os praxistas a designação geral de bens263. 

Mas, para que equivalham as expressões — bens - tudo o que 

formar pode o nosso patrimônio264, (pecunia e res), bem mais lata 

deverá ser a significação daquele termo, no que geralmente lhe 

admitiram os velhos juristas. 

De fato, se a etimologia da palavra induz a significação ampla 

do que satisfaz o homem e o felicita, “bona ex eo dicuntur quo 

deant, hoc est, beatos faciunt: beare est prodesse”265, numa 

antecipação pela tecnologia legal da filosofia da boa e justa 

riqueza266 - não há desconvir em que a acep- 

                                       
262 O termo, aqui, tem a latitude do Fr. 23 do Digesto, L. 50, Tit. 16, onde se diz 

que se consideram como cousas também os direitos (Preleções de Dir. Rom., p. 252).— V. 
TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação, Introd. p. XVI. 

263 RIBAS, Curso de Dir. Civil, p. 325. Ao vocábulo “res” têm sido dados pelos 
jurisconsultos os valores mais diferentes, desde Paulo, quando disse que também abrangia 
as cousas fora do patrimônio de alguém, a Ortolan, que nela viu uma das expressões mais 
flexíveis da linguagem jurídica.- CLOVIS BEVILAQUA, Código Civil Comentado, v. I, p. 273, 
Rio 1916; LACERDA DE ALMEIDA, Direito das Cousas, vol. I, p. 25, not. 

264 Para o que está em nosso patrimônio, usaram os romanos a palavra pecúnia. Paulo 
estabeleceu que a significação desta era mais restrita que a de cousa, porquanto 
compreende mesmo o que está no nosso patrimônio e aquela o que faz parte dele.- LACERDA 
DE ALMEIDA, ibd., p. 26. 

265 ULPIANO, Dig., L. 50, Fr. 49, Tit. 16. 
266 Procurando incluir num parênteses o conceito jurídico de roubo, que é a posse 

fraudulentamente constituída e acompanhada do intuito delituoso do agente — vamos resumir 
quanto possível esta larga matéria. 

Podemos classificar o assalto ao alheio direito de propriedade nas seguintes 
figuras: 

furto — subtração do móvel sem violência; 

roubo — em que ao furto se ajunta a violência; 

peculato — roubo político ou administrativo; 

espoliação — roubo da propriedade imóvel; 

e lesões ou abusos de confiança, que se dividem: a) falência fraudulenta; b) moeda 
ou cambial falsas; c) engano capital ou secundário quanto ao objeto do contrato; d) 
vendas indébitas; e) pagamentos simulados; f) escamoteação. 
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Para a propriedade de idéias e as marcas de indústria, há o plágio e a 

contratação. 

O roubo á mais do que um crime, porque á uma subversão, cujos efeitos não 
escaparam à previdente inclemência das antigas legislações, como o Código de Dracon (1), 
que o punia com a morte, e as velhas leis romanas, que cominavam a escravidão, e, no caso 
de resistência à pena, também o castigo máximo(2). 

É o princípio intransigente e inamolgável do direito latino, que ninguém se 
locupletará com o bem alheio. 

Sendo o mais escusável naturalmente dos delitos, porque há grêmios socialistas que 
o consagram como bandeira de combate, é entretanto tão severamente punido, devido ao 
interesse social que a ele se liga fundamentalmente. A pobreza é a sua base, disse 
Lenine. Lombroso admite o roubo como fato regular na vida primitiva. E para serem 
congruentes, penalistas como Debuisson e Alimena haviam de isenta-lo da repressão, uma 
vez não obedeça a plano de perversidade subversiva, mas ao impulso poderoso das 
necessidades do delinqüente, condição essa que pelo próprio direito canônico o escusa. É 
quando a pena, como a entendeu Impallomeni — coação psicológica - resulta ineficiente. É 
quando o pensamento de Romagnosi - intimidabilidade — advém impotente. Imputável será o 
infrator, segundo Berner, Schutz, Holtzendorff, Vida, Laurent — liberdade da 
inteligência. Será imputável no critério objetivo prático, o mais certo, de Enrico Ferri 
— porque vive em sociedade. Mas o delito tem limites acanhados no terreno econômico (3). 
Nesse campo logicamente se resolveria, não fosse a criação legal das figuras penais 
derivadas. É então que se compreende em toda a sua estética de verdade a definição de 
crime dada por Carrara — o choque do ato com a lei. 

Tanto que se tornou o roubo delito degradante por excelência, de modo que, 
permitindo a constrangida liberalidade do rei português quando se estabeleceram as 
capitanias do Brasil, a provisão do degradado nos ofícios da justiça e fazenda coloniais, 
disso vedava terminantemente os que o foram “por furtos” (4). 

Por números que nos fornece Cesare Lombroso vemos que 94% dos crimes de sua 
estatística constituíram atentados contra a propriedade (5). 

Da estatística do grande antropologista se valeu BROCKWAY para a sua Elmira 
Reformatory, baseada numa concepção positiva e nova, que revolucionou o regime 
penitenciário moderno. 

Há, além disso, que atender às nevrostenias, para as quais lembra Garofalo o 
processo inglês de povoamento das longínquas possessões — o relegamento do doente, de 
cuja degradação, julga o criminalista, depende a solução ao problema da adaptação daquele 
à vida honesta (6). É o remédio que a experiência de certas nações, como a França e a 
Rússia indicam por mais eficiente. Aplicar-se-á aos incorrigíveis ou habituais, porque a 
falta dos delinqüentes ocasionais (7) deve ser castigada com as restrições benévolas da 
atenuante (8), que faz pesar sobre o delito o seu prisma econômico, de preferência ao 
moral. 

É por atribuir a lei ao capital o mesmo respeito que merecem a individualidade, a 
liberdade e o trabalho, que a ação repressiva social não obedece escrupulosamente a um 
padrão abstrato de relativa isenção psicológica no ato fraudulento. 

Estudando essa repressão, por exemplo, nas leis penais militares, temos a 
impressão direta e atual de quanto importa para a disciplina do conjunto (9) o inflexível 
princípio de ordem, que ela representa. Assim, o nosso Cod. Penal da Armada atribui ao 
roubo a pena acessória de degradação e lhe estabelece, conforme os casos por que se 
apresenta a figura criminosa (arts. 154 a 159), penas que não estão de acordo com o 
quadro das congêneres civilmente estipuladas. 

Contrariamente ao critério adotado para o crime contra pessoa, a lesa-propriedade 
tem o seu maior efeito penal, não na responsabilidade do agente, mas no valor estimativo 
da cousa.- JULIO DE MATTOS. Prefácio à Criminologia de Garofalo, p. XI, S. Paulo, 1893. 

Já entre os romanos (10), aliás, a legislação punitiva militar era extremamente 
severa (11). Assim como tinham para o desertor o “crurum excectio” para o ratoneiro 
tinham o “manum amputatio”. O Regulamento de Infantaria e artilharia de 1763, dado ao 
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exército lusitano pelo seu grande instrutor o conde Lippe-Schaumburg (12), e pela 
provisão de 11 de Outubro de 1843, estendido a todas as armas nacionais — no seu art. 18, 
prodigaliza de uma forma curiosamente bárbara a pena capital, a “todos os furtos”. Nem 
arbitra para esse delito outras espécies de penas. 

Pode, entretanto a infração ser apenas culposa. Dá-se nos casos omissos e 
infreqüentes que, então, tiram à ação negativa da lesão o seu caráter de roubo e, em 
regra geral, torna o vínculo de ordem criminal que se estabelece entre culpado e 
ofendido, numa simples obrigação pessoal da parte do primeiro, não a obrigação “in rem” 
que a posição ativa do mesmo criaria para com o proprietário ou possuidor esbulhados. A 
obrigação pessoal do primeiro caso se resolve com a indenização; a obrigação do segundo 
só tem fim com a restituição, para cujo resultado as leis proporcionam ações e meios 
próprios. Daquelas, a reivindicação. Destas, a intervenção policial no sentido de 
recuperar a cousa. 

O larápio tem, em repressão ao ato ilícito que cometeu, uma dupla punição. É a 
primeira a civil, de restituição da cousa indebitamente apossada. E a segunda a penal, de 
cominação do castigo, com que a sociedade, ou melhor, os poderes públicos pretendem dois 
fins teóricos: ou livrar o delinqüente do hábito criminoso ou livrar a sociedade do 
delinqüente. 

Este se consegue com mais facilidade do que aquele. Exige uma simples reclusão 
severa, enquanto o outro requer um regime de educação, cujos frutos não se podem prever 
com certeza igual ao primeiro resultado. A ciência penitenciária (porque em ciência se 
tem tornado a arte admirável de regenerar os delinqüentes) estabelece regras, que, no 
possível, permitem se calcule com otimismo howardiano a cifra aproveitável na massa dos 
infratores, sem deixar entretanto, de haver uma percentagem apreciável de reincidentes 
contumazes e rebeldes à lição saneadora, para os quais, como diz Garofalo, só há o 
recurso da hospedagem inalterável nas casas ou colônias de trabalho penitenciário. É 
neste ponto que os doutrinadores das penas indeterminadas, isto é, das penas sem fixação 
de duração depois de um prazo mínimo, se enchem de convencedora razão, para pedir um novo 
código repressivo em que se dê aos juízes o arbítrio salutar de prover às reformas das 
cominações em proporção com as manifestações de insociabilidade e reicidivismo do 
detento, e inversamente, abreviando o termo do castigo para os presidiários que se tornam 
disso merecedores pelo comportamento, aproveitamento e estado moral. 

É o único meio por que se arredará da máquina social esses obstáculos perigosos ao 
seu funcionamento e equilíbrio, que, de contínuo, investem a sua extraordinária harmonia 
com os atos destruidores do seu vezo temível de romper os laços legais e contrariar a 
ordem necessária das cousas humanas. 

E aqui fechamos o parênteses. 
(1) Vide FUSTEL DE COULANGES, op. cit., vol. 2º, p. 151. 
(2) Vide LHERING, A luta pelo Direito, p. 31. 
(3) BECCARIA, Traité des Délits et Peines, p. 93 (ed. de 1891). 
(4) Regimento de Thomé de Souza, de 17 de Dezembro de 1548, not. suppl. n. 1. 
(5) MANOEL CALMON ou PIN E ALMEIDA, Degenerados Criminosos, p. 110. 
(6) Criminologia, versão de J. MATTOS, p. 475. 

(7) J. MAXWELL, O Crime e a Sociedade, trad. port., p. 183. 

(8) Cod. Penal Bras., art. 41, § 9. 

(9) De referência aos romanos, BOSSUET, Disc. sobre a história Univ., cap. VI; 
MONTESQUIEU, Grandeur des Romains, p. 12. 

(10) ESMERALDINO BANDEIRA, Direito, Justiça e Processo Militar, vol. I, p. 187, 
Rio, 1919. 

(11) J. DE CROZALS, Hist. de la Civ., vol. I, p. 415. 

(12) ESMERALDINO BANDEIRA, op. cit., vol. II, p. 219. 
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ção rigorosa do vocábulo, no direito antigo, não incluiu nunca 

senão aquelas cousas apropriáveis segundo o vetusto conceito da 

posse. A jurisprudência não passou além dessa barreira, interposta 

pela simplicidade das formas jurídicas envolventes e pelas 

necessidades ideais ainda acanhadas e mal definidas. No decurso da 

história das instituições é que incessantemente se alargou a 

órbita do direito patrimonial, criado pela indissimulável 

necessidade social e acalentado no seu calor vivaz pelos pendores 

econômicos mais e mais estimulados, através de uma marcha política 

também desenvolvida na pauta das imposições biológicas nacionais. 

Acompanhou a posse, fielmente, a dilatação lenta de rasgada 

figura legislativa que deveria circunscrever os bens, lata 

sensu267. Exterioridade da propriedade268, como a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
267 CHIRONI, Elementi di Diritto Civille, p. 125. 

Apesar do Digesto que sentencia (L. 41, t. 2, fr. 12, § 1, De adquirenda vel 
amittenda possessione): “Nihil commune habet proprietas cum possessione” “Separata esse 
debet possessio a proprietate” (L. 43, t. 17, fr. 1 § 2, Uti possidetis). E, finalmente: 
“Nec possessio et proprietas misceri debant”. 

268 Vide LHERING, Questões de Direito Civil, trad. port., p. 148. Rio, 1889. 
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definiu Ihering,— que é a posse conforme o direito e garantida 

pelo poder público, segundo EMMANUEL FICHT, no Sistema de Ética — 

seguiu, como sombra, ao intumescimento gradual e à elastização 

secular de grande direito de subtração pela personalidade de um 

retalho do mundo físico, como da criação para si próprio ou para o 

comércio, dos valores. 
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VII 

DIREITO DE POSSE 

 

 

Considerou o velho direito a posse269 a descrição da cousa 

material270 com a intenção de possuir271. Daí os dois elementos que 

a compunham: corpus (a cousa) e animus domini (a intenção)272. 

Ensinava Cujas: “Possessio non adquiritur sine animo et voluntate 

adiscendi eam”. 

Provou, entretanto, Rudolf von Ihering, que os romanos não se 

valeram do elemento subjetivo talqualmente lhes atribui a escola 

clássica da posse. Encastela-se o sábio romanista nos textos 

autênticos do Corpus Juris, onde não depara com a ratificação 

satisfatória do dogma dos glosadores. O que, 

 

 

 

 

 

                                       
269 Vide LHERING, op. cit., p. 96 e segs.; TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação das 

Leis civis, Introd., p. CXIX. 
270 Savigny deixou claro este ponto de compreensão da sabedoria jurídica dos 

romanos. Tenho sempre falado até o presente, diz ele, na suposição de que se não podia a 
posse aplicar senão às cousas corporais. Em direito romano também este princípio só foi 
expresso raramente e apenas de uma maneira acidental; mas ele resulta de um modo tão 
evidente do conjunto da doutrina romana sobre a matéria, que, para duvidá-lo, é 
necessário chegar-se a este estudo com uma idéia falsa preconcebida”. Socorre-se o 
célebre autor do Tratado da Posse, de dois textos significativos de Paulo: “possideri 
autem posunt quae sunt corporalia”; e “quia nec possideri intelligitur jus incorporale”. 

“Em todas as definições inspiradas na teoria elaborada na Idade Média pelos 
glosadores se encontra esta idéia essencial, que a posse consiste na detenção de uma 
cousa corpórea”. RAVAIL, L’Objet de la Possession, p. 9. LOURENÇO TRIGO LOUREIRO, 
Instituições de Direito Civil Brasileiro, vol. I, p. 127, Recife, 1851; SALEILLES, Les 
Elem. const. de la possession, n. 8. CURTI-FORRER e LEEMANN, apóiam a velha teoria. Op. 
cit., p. 498. 

271 P. J. RAVAIL, op. cit., p. 1; COELHO DA ROCHA, Instituições de Direito Civil 
Português, vol. II, p. 343; LOUREIRO, op. cit., vol. I, p. 127; CH. MAYNZ, Droit Romain, 
vol. I, § 166; JOSÉ SALGADO, Possession, p. 9; DR. MANUEL PACHECO PRATES, Teoria 
Elementar da Posse, p. 16, S. Paulo, 1917. 

272 A jurisprudência portuguesa ainda tem por indispensável o corpus e o animus, 
mas não o título (Cf. PINTO LOUREIRO e MARIO DE ALMEIDA, op. cit., p. 420). 
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aliás, não admira, tão viciosa e errada foi a teoria do direito 

decorrente dos comentários defeituosos e infiéis de uma época em 

que, à falta da compreensão literária precisa dos fragmentos da 

legislação de Justiniano e dos prudentes, a especulação dos 

legistas de mãos dadas com a ignorância e o atrabiliamento dos 

copistas, se desvirtuou o espírito do velho direito e se torceu o 

sentido das suas mais luminosas sentenças. Reduz o autor do 

Fundamento dos Interditos Possessórios aquela duplicidade de 

elementos a uma unidade solidária, na qual a existência do 

“corpus” inclui a do “animus sibi habendi”, ficando o primeiro por 

expressão exterior e visível da vontade, da intenção, do definido 

propósito de possuir. 

Aperfeiçoara Savigny, notavelmente, o conceito tradicional do 

“jus possessionis”. Consistia a posse, para ele, essencialmente na 

possibilidade imediata de agir sobre uma cousa, com a exclusão de 

todos. Mas podia prescindir da detenção física atual: bastava que 

o agente tivesse a cousa em situação tal, que dela dispusesse-lhe 

aprovando, tornando-se pois à influência romana da sujeição 

material273. 

Ihering, partindo da premissa de que é a posse a exterioridade 

da propriedade274, concluiu que não importa, por fim necessário e 

único, a apreensão material, ao tempo em que reúne e amassa numa 

só noção os dois elementos da definição anacrônica275. Mas 

“conjunto dos fatos exteriores, aparentes, variáveis com a 

natureza da cousa, seu modo de utili- 

                                       
273 Vide J. RIBEIRO, Da posse e das ações possessórias, p. 12, Rio, 1923. Assim, 

pode o ladrão ter a posse da cousa como o proprietário enquanto o arrendatário, que detêm 
sem vontade de dono (“animus rem ibd. habendi”) não possui a cousa. 

274 Reza o nosso Código: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 
exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade”. 
Art. 485. 

Definia a posse o Cod. Napoleão, num só artigo ligando aquele instituto com o da 
quasi-posse: “A posse é a detenção ou o gozo de uma cousa ou de um direito, que temos ou 
exercemos por nós mesmos, ou por outro que a tem ou a exerce em nosso nome” (Art. 228). E 
o direito português em vigor: “Diz-se posse a retenção ou fruição de qualquer cousa ou 
direito” (Cod. Civ., artigo 471). É, para a lei italiana, o exercício do direito, que 
cria por si estado jurídico (Art. 685). 

275 A situação, cf. Revista do Sup. Trib. Fed., vol. III, p. 255. 
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zação econômica e os hábitos em vigor em determinada época, 

pelos quais se manifesta o direito de propriedade. Possuir é 

exercer, pela cousa e conformemente com o seu destino, os atos que 

normal e ordinariamente exerce um proprietário; é conduzir-se em 

toda circunstância como tal; é, segundo a expressão cheia de 

justeza de uma constituição inserta no Código de Justiniano, 

“omnia ut dominium gerere”276. Em outra parte assenta em 

definitiva: “Grande é o valor da posse dos direitos para a teoria 

possessória. Aqui é que se manifesta, com uma clareza impossível 

de iludir-se, uma verdade, a cujo respeito se tem errado em 

matéria de posse das cousas, a saber, que a posse não é o poder 

físico sobre o objeto, mas o exercício a exterioridade do 

direito”277. 

Via Windscheid desrazão no teorema clássico das relações 

imediatas com a cousa278, distintivas de direito real (jus in re), 

tanto quanto entre as pessoas formavam o “jus in rem” ou “ad 

personam” (direito das obrigações). Para o comentador das Pandetas 

só há relações jurídicas de homem para homem, sendo por isso 

necessário — resume o Prof. José Tavares - basear a definição do 

direito real sobre a relação entre o titular e os outros homens e 

não sobre a relação entre o homem e a cousa. E visto que o direito 

de obrigação é também uma relação entre pessoas, o critério 

distintivo deve ser este: enquanto o direito de crédito dá lugar a 

uma relação entre duas ou mais pessoas determinadas, o direito 

real dá lugar a uma 

 

 

                                       
276 RAVAIL, op. cit., pp. 12-3. Troplong pensa substancialmente de acordo com 

Ihering. 
277 Citação de RUY BARBOSA, Ação de Manutenção requerida pelos lentes suspensos, p. 

17, Rio, 1896,— Esse direito (vitaliciedade às funções inamovíveis) “é uma propriedade 
pessoal” (RUY BARBOSA, Atos Inconstitucionais, p. 197, Rio, 1898). Traduzindo Marshall 
(Const. Opinions, p. 20), na célebre sentença ao caso Marbury, juiz nomeado pela 
presidência Adams, a quem negava Madison a expedição do necessário título: “O autor tem a 
posse desta comissão direito legal e perfeito, de que o Executivo não pode expropria-lo” 
(Ibd., p. 214). Conclui: “Os atos inconstitucionais, que atentam contra a inamovibilidade 
das funções remuneradas, importam lesão do direito da propriedade” (lbd., pp. 226 e 229). 

278 É a doutrina abonada por EUGENE CURTI-FORRER, Commentaire du Code Civil Suisse, 
p. 498. 
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relação de uma pessoa com todas as outras e a uma relação de 

conteúdo absolutamente negativo“279. 

Rematava Ravail: “Não se possui nunca a cousa; Possui-se 

sempre o direito”280. 

No respeito a estes princípios, cujo vestígio aliás já 

encontramos no direito romano281, uma verdadeira revolução se 

operou na jurisprudência respectiva, bem como nas letras 

legislativas, tentando estas, quanto aquelas realizando, pôr-se em 

concordância eficiente com o espírito da melhor doutrina, que tal 

geralmente se afigura a que desprezou, por pouco prático, o 

subjetivismo dos glosadores, e faz a posse assimilar proficuamente 

a arcaica “quasi-possessio”282, para constituir uma relação 

jurídica entre o titular e outras pessoas com determinado fito de 

direito real. Seduz, efetivamente, a estética desta teoria 

lapidada com arte pelos mestres alemães para se engastar, qual 

gema de preço, neste opulento conjunto de fórmulas ricas, 

secularmente trabalhadas, do capítulo por excelência dos “jura in 

re”. Há, ademais, em reforço às eloqüentes expressões da formosa 

ciência de Ihering e Troplong, que ela deita raízes profundas no 

puro direito germânico, e daí, por certo, o entusiasmo que 

envolveu o seu triunfo brilhante e instantâneo. O que sucedeu na 

Rússia, com o socialismo maximalista de 1917, se deu na Alemanha 

de referência à escola possessória rival da corrente savignyana. 

Prendia-se à tradição e mergulhava os filamentos no cerne da 

organização nacional. E é certo que não há como a história para as 

repercussões demoradas da ação intelectual. 

Diferentemente do que ocorria em Roma, na antiga Alemanha 

podia falecer à posse o “animus domini”, que não deixava ela de 

exercer-se. Vivia, é verdade, numa relativa independência da 

propriedade, podendo desfrutar a “gewere” 

                                       
279 Op. cit., pp. 278-9. 
280 Op. cit., p. 14. 
281 MANUEL PACHECO PRATES, op. cit., ps. 16-7. GIRARD, Man. elem. de Droit Romain, 

p. 264. 
282 BONFANTE, op. cit., ps. 220 e 346. 
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possuidor sem o intuito de dono, como era o caso de rendeiro e 

locador. Para onde marcaram os civilistas latinos a detenção, 

expressamente, os germanos conceberam com simplicidade a posse - 

mas agindo sem turbação do direito maior, com vida própria dentro 

na espera convinhável, verdadeiro direito real se cumprindo sem a 

subordinação lógica ao fim natural, justo e necessário, 

“proprietas plena”. E os antepassados de Moser e Muller 

distinguiam por categorias as posses aplicadas, formando classes: 

a “Eigengewere” (ou do proprietário, “gewere” por excelência), a 

“Lehensgewere” (do feudatário), a “Lei-bzuchtgewere”, a 

“Patchgewere”283 — distinção completa, afinal, da posse (Besitz) 

como estado de fato autônomo, influente, destacado em determinados 

casos da finalidade freqüente daquele direito — ao mesmo tempo o 

mais simples e o mais direto sobre a cousa. 

Havia, evidentemente, de desenrolar-se desse acervo precioso 

de idéias práticas uma generalização mais eficaz e perfeita sobre 

o direito de possuir, do que era possível nos focos de cultura 

latina, viciados pelos comentários sinuosos e desleais aos 

originais dos jurisconsultos, e onde o costume da aplicação 

clássica, bem que errônea e estreita, de tal modo empolgara as 

inteligências e os ensinamentos, que não bastaram mil anos para 

advertir aos homens de leis da vereda enganosa por que se 

encafuaram. 

Larga era a porta da “quasi possessio” à expansão sempre mais 

pronunciada dos interesses que cumpria as leis protegerem. Mas não 

bastava se enquadrasse nesse departamento do direito real volumoso 

quociente de utilidades “in commercium” e na plena eficiência 

social. Efetivamente, não é a questão apenas “a posse dos 

direitos284, quando não dependem de uma cousa material”285. É a 

equiparação jurídica daqueles a estas; a amplificação, sobre a 

unidade, do direito de propriedade; conseguintemente a mobilização 

                                       
283 ERNEST LEHR, op. cit., p. 46. 
284 Cod. Civ. Brasileiro, art. 520, parágrafo único. 
285 COELHO DA ROCHA, Inst. de Direito Civil, vol. II, p. 348. 
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e a imobilização de cousas e direitos286 de acordo com as 

necessidades econômicas mais e mais complexas e subversivas dos 

velhos dogmas e dos preceitos consagrados desta seção do direito 

civil. 

Á posse dos direitos pessoais já se referiam as leis romanas 

como está dito no edito de Cláudio, do ano 46, e no Código, bem 

que Ihering sempre assegurasse o contrário. E, contudo, conquista 

recente da nossa jurisprudência, à qual se liga indissoluvelmente, 

entre nós, o nome de Ruy Barbosa. Mas não foi o advogado dos 

lentes da Escola Politécnica do Rio de Janeiro suspensos em 

virtude do ato ministerial de 15 de Julho de 1896, quem semeou a 

doutrina nos auditórios brasileiros, senão demorada evolução, que 

se afirmara, a modo do que ocorria na América do Norte, desde o 

império, em cujo regime servil admitia o liberalismo legal a 

manutenção de posse da liberdade, enquanto a invocava em certos 

casos para as de cargos públicos287. Os interditos, por igual — 

outro remédio possessório, efeito principal da posse no nosso 

direito288 — tiveram aplicação no antigo direito português, contra 

atos do poder público lesivos a direitos privados, como diz Lobão, 

e proscritos pelas normas entre nós vigentes289. Correspondiam aos 

interditos quase possessórios do direito latino, estabelecidos 

para a servidão, nos seus vários aspectos290 e para a superfície 

cuja especialidade processual era ao revés do possessório 

ordinário dispensar a sustentação pelo 

 
                                       

286 “Uma dívida afetava um objeto mobiliário; declarava-se móvel. Uma outra dizia 
respeito a um imóvel, dava-se-lhe o nome de imóvel” (RAYMOND POINCARÉ, Du Droit de suíte 
dans la Proprieté Mobiliaire, p. 180). Era o princípio: “Quod tendit ad mobile, ad 
immobile immobile est”. 

Assim, no século XVI, tornaram-se imobiliárias todas as rendas, com exceção das 
temporárias. 

E móveis, incorpóreas, as letras de câmbio, que se generalizaram sob a forma de 
bilhetes em branco, que, perseguidos graças aos abusos que a sombra da transação 
facilitada se desenvolveram (Arestos do parlamento de Paris, de 7 de Junho de 1611 e 26 
de Março de 1624), reapareceram como ao portador, consagrados na Ordenança de 1673. 

287 RUY BARBOSA, Ação de Manutenção, citada, p. 16. Vide lei n. 242, de 1841, art. 
3. 

288 MANUEL PACHECO PRATES, Op. cit., p. 32. 
289 Revista Sup. Trib. Fed., vol. XVI, p. 52. 
290 IHERING, Questões de Direito Civil, p. 148. 
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réu do nenhum direito do autor, consistindo o papel deste na 

prova de clandestinidade, violência ou precariedade, em pecha à 

posse em litígio. 

É, de fato, o desenvolvimento da concepção prática dos 

interditos pela sagacidade jurídica prodigiosa dos romanos, tão 

largamente concedidos pelo direito justinianeu à “possessio 

juris”, como relevância do exercício das servidões, usufrutos, uso 

e enfiteuse...291. Advogá-los daí para os direitos pessoais é 

apenas tirar a conclusão decorrente, quanto mais que, como já 

anteriormente vimos, o profundo senso econômico da vida moderna 

tem ativado sem desfalecimentos a obra de apreçamento de todos os 

direitos, só podendo, portanto, confirmar os antigos dispositivos 

quando avancem teses destinadas a alargar o âmbito aos valores 

juridicamente considerados. A manutenção292 é remédio eficiente 

para a integridade da posse de direito pessoal, porque é o seu 

exercício293 que garante, com a significação econômica que lhe é 

própria e a equivalência que não pode ser dissimulada. Assim 

quando se trata da posse de funções públicas, de prerrogativas, de 

vantagens pessoais das quais seja a posse permitida por 

visibilidade de domínio, que então há, da situação em referência. 

Existe a posse jurídica e perfeita naqueles casos, porque há, 

relativamente ao direito, os atos que aparentam a propriedade, e 

bastam, certamente, para identificar o instituto. Argüir-se-á que, 

então, serão obrigações o objeto da posse. Pois sejam que, não se 

fazendo presentemente mister da detenção material, nem sendo 

essencial o contato com a cousa, mesmo se aplicando, afinal, a 

posse, não a cousas, mas a direitos, recairemos no quadro 

costumeiro do “jus possessionis” com o fazer incidir sobre 

aquelas. Que é a posse de direitos senão a exterioridade do seu 

exercício? 

                                       
291 BONFANTE, op. cit., pp. 346-7. 
292 Vide PAULA BAPTISTA, Teoria e Prática do Processo Civil, p. 38 (2ª edição) e p. 

28 (1ª edição). 
293 IHERING, Questões, p. 150. 
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Não se trata, pois, de apropriação no sentido vetusto, 

aplicada à exceções formais aos princípios fundamentais do direito 

real; senão da véra e perfeita repercussão, no campo em questão, 

das mesmas forças mutuantes que determinaram a propriedade 

privada, o seu respeito, a riqueza egoística e o equilíbrio da 

economia social. Da própria compreensão dos fatores primordiais da 

vida moderna se deduz a extraordinária anomalia teórica, tão da 

feição contemporânea, dos “jura in re”. 

Outro, aliás, não é o ensinamento fornecido por uma apreciação 

do conjunto das tendências novas do direito, a cujas forças 

lentas, mas pertinazes, se têm submetido princípios, inatacáveis 

outrora nos seus imperativos de dogma. A lei civil, por exemplo, 

vai aos poucos, em matéria de obrigações, desprezando o vínculo, 

que tanto cuidado dava aos velhos praxistas, para atender ao valor 

econômico em potência — à prestação294. — A noção da propriedade 

continuamente se estende, de ponto à ficção de considerarmos cousa 

nossa, “plena potestas”, a prestação, que ainda se não satisfez. 

Isso leva a considerar-se aquele “acto personalissimo, como objeto 

móvel, uma cousa material que já faz parte do patrimônio do 

credor”295. É o que sucede também com os títulos ao portador - 

obrigações perfeitas, juridicamente definidas e de exclusivo 

feitio obrigacional, circulando como se já realizadas. O mesmo em 

quaisquer outras com essa forma comerciável, v. g. bilhetes de 

ferro-carris - obrigações de um serviço — que vemos por vezes, 

entre nós, correrem de mão em mão suprindo a moeda divisionária, e 

para que o último adquirente o empregue em troco do transporte a 

que corresponde. 

A divisão romana das cousas em móveis e imóveis apenas se 

referia às corpóreas. Fato é que, em plena época feudal, é que se 

introduz na classificação aquelas, “qui tangit non possunt”. 

Também as leis germânicas e francas, como lembra Poincaré296, que 

                                       
294 É o que vê o Prof. LACERDA DE ALMEIDA, de referência ao art. 1.070 do Cod. 

Civil. 
295 LACERDA DE ALMEIDA, 1ª preleção da cadeira de Direito Civil 4º ano, na 

Universidade do Rio de Janeiro (1923) — (Taquigrafadas). 
296 Du Droit de suite etc., cit. 



 97 
não tinham satisfatoriamente separado os móveis dos imóveis, os 

distinguiam na prática; mas não compreendiam aquela outra espécie 

de “res”. É igualmente inconteste que as duas primeiras expressões 

na técnica datam de fins do século XIII. “A palavra móvel aparece 

em Beaumanior e nos Estabelecimentos de São Luiz; mas os imóveis 

são aí chamados de heranças”297. Enquanto que entre os séculos XIII 

e XIV a idéia latina das servidões afetava a forma de imóvel 

incorpóreo298. 

A evolução, daí por diante, foi rápida e decisiva. Assim que, 

desde o regulamento de 1787, em França, os direitos autorais299 

foram reconhecidos por direito de propriedade como pela lei de 7 

de Janeiro de 1793, e todas as mais que sobre a matéria se 

promulgaram alí, até a de 5 de Julho de 1844. Chapelier então 

diria que aquela era “a mais inatacável, a mais sagrada, a mais 

legítima, a mais pessoal das propriedades”300. É a mais 

inquestionável, sustentaria mais tarde o visconde de Almeida 

Garrett, justificando a lei por- 

 

 

                                       
297 POINCARÉ, op. cit., p. 100. 
298 POINCARÉ, ibd., p. 101. 
299 Nota COPINGER, que já eram, em Roma. reconhecidos esse direitos, e cita autores 

que venderam as suas obras, como TERENCIO, ao Eunuco e ao Hecyro; e Stracio ao Agave. 
Depois, “os copistas adquiriram consuetudinariamente, se não aos olhos da lei, o direito 
exclusivo da reprodução dos manuscritos” (ERBERT SPENCER, A justiça, p. 127). 

Na Inglaterra, há mais de dois séculos, vigoravam sanções terminantes em favor da 
propriedade literária. Data de Carlos II a proibição, por Decreto, da impressão de 
qualquer obra sem o consentimento do autor, que, entretanto, podia negocia-la. Em 1774 
era esse direito conferido ao autor e seus auxiliares, por toda a vida. 

Posteriormente foi restringido a um certo prazo. Abrangia, além dos livros, as 
obras de arte, sob Jorge II; Jorge III caracterizou mais os modelos e moldagens; já no 
século passado o direito inglês incidia vitoriosamente na norma geral, incluindo, no 
reinado de Guilherme IV, as produções dramáticas, cursos e conferências, e no de 
Victoria, as composições musicais, litografias e trabalhos de pincel (ROBERTSON, art. 
“Copyright”, na Enc. Brit.; SPENCER, op. cit., p. 127). 

300 ÉDOUARD CALMELS, De la Proprieté, p. 40. Sobre a evolução da jurisprudência 
belga neste particular, LOUIS CATTREUX, Étude sur le Droit de proprieté des aeuvres 
dramatiques a musicales, Bruxelas, 1883.— LOUIS THULLIE., Étude législative, historique 
et juridique sur la Propriété Littéraire, p. 27, Paris. 1876; VISCONDE DE CARNEXIDE, 
Tratado de Propriedade Literária e Artística, p. 68, Paris, 1918; BOUCHENE-LEFER, Droit 
Publique et Administratif Français, pp. 246-7; SPENCER, A Justiça, p. 128. 
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tuguesa de 1851301 com tanta galhardia combatida por Alexandre 

Herculano302. 

Efetivamente, nada há em direito real mais escapatório aos 

limites da clássica definição de propriedade do que esse outro 

direito que se não confunde com o domínio sobre a cousa 

negociável,— o livro -, pairando sobre ela todavia, como direito 

superior, natural e legal, da propriedade das idéias tanto quanto 

da sua reprodução por processos mecânicos, de jeito a caber ao 

autor uma dupla ação no sentido da reparação do esbulho: a 

processual, incluída na legislação dos principais países, e a ação 

moral, de denúncia e exibição do ladrão intelectual, que as leis 

não punem ainda, mas constitui, sob o nome de “plagio”, um dos 

piores qualificativos no mundo litero—científico. 

Vê—se, intuitivamente da compreensão no traçado genérico da 

propriedade desses direitos, hoje práticos e de reconhecido valor 

social, antes direitos morais inculcados em parágrafo imperativo 

dos deveres profissionais — a tendência acentuada e inequívoca dos 

“jura in re” para se libertarem da atrofia remota dos conceitos 

simplesmente materiais, e ganharem definitivamente os “valores”, 

que devem ser, todos eles, objeto de direito real303. 

Valor não é apenas a cousa tangível, nem a utilidade 

trabalhada pela inteligência e o esforço humano. Certo, não 

 

 

 

                                       
301 Já do historiador JOÃO DE BARROS, no Prólogo à Ásia, p. 7 (edição de 1778), se 

encontra a mais delicada noção da propriedade intelectual, em se recusar ele a modificar 
os relatos do cronista GOMES EANES, “por não roubar o seu a cujo he”. 

302 Opúsculos, vol. 2º, pp. 55-148 (1872). Tenha-se em vista que o combate do 
grande escritor à propriedade literária é mais circunscrito ao que se propunha em 
Portugal a lei de Garrett, do que visava propriamente o princípio em si. Batalhando 
equela propriedade, sustenta a do invento. Quer que o livro desça a essa categoria (Ibd., 
p. 143). Propugna, aliás, pelas regalias autorais, recordando os tratados que as têm 
consolidado. Todas as objeções que o estilista da “História de Portugal” apresenta à 
teoria, que então triunfava na legislação portuguesa, foram e são facilmente 
respondíveis. Basta considerar que, entre os principais argumentos sugeridos, estão a 
falta de correspondência entre o mercado e as idéias do produtor intelectual, e o lucro a 
obras sem merecimento, mas do agrado do público. 

303 Já, com intuição rara, dizia JOSÉ DE ALENCAR, que era “a verdadeira a única e 
real propriedade” (Op. cit., p. 54). 
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damos ao termo a significação restrita que lhe viu Bastiat304. 

Para o pensador das Harmonies Economiques, os valores só 

representam serviços comparados. Valor, define, é a relação de 

dois serviços trocados. De onde, para que haja valor, se torna 

necessária a doble duplicidade, de agentes e serviços, e, o que 

mais é, o entendimento dos esforços. Bastiat cita a fábula de 

Florian, do cego e do paralítico, que lhe parece bastante para 

caracterizar e definir o valor. 

O engano do grande economista está no teimosamente criar 

aquela mutualidade, quando, de fato, se trata de agentes muito 

mais complexos, quais, sistematicamente, a necessidade que 

engendrou a apropriação, e tanto é individual como social, e os 

fins a que destinamos a cousa - compreendendo a palavra desde o 

artigo industrial à plena incorporalidade dos direitos. Sem errar, 

diz Frederico Bastiat que a noção de valor é da vastidão da 

economia. Só a ele podemos apropriar e ele só constitui motivo dos 

direitos sobre a cousa. Mas, com o mesmo esclarecimento de 

Bastiat, bem outra idéia e conseqüência diferente resultariam do 

apreço do conceito em alusão. Serviços que se mutuam induzem o 

comércio, e há valores fora do comércio. Esforços que se mutuam 

implicam correspondência, e há valores extremes de qualquer 

cláusula de troca. Prefere o ilustre teórico recuar a estimativa 

das utilidades a um ponto acessível à comunidade, enquanto 

ressalva os valores à livre apropriação305. A menos que se não 

decline para a subtilidade, tanto valores há, de justa apropriação 

comum, como utilidades de necessária posse privada. 

Ninguém negará mesmo por novo axioma, que toda utilidade é 

valor306 (e a recíproca é tão verdadeira), uma vez que os fenômenos 

que nos cercam e os elementos de que e em que vivemos passam 

constantemente, invariável e metodicamente, da primeira à outra 

categoria, com as sucessivas 

                                       
304 Harmonies Economiques, ch. V e p. 268. 
305 Op. cit., p. 142. 
306 Vide C. GUILHOT, Théorie de la Valeur d’après l’école artrichienne, Paris, 

1907. 
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e permanentes transformações fisiológicas. Valor é toda 

utilidade, pois que o destino certo delas é uma satisfação que as 

modifica; e é utilidade todo valor, porque sem o seu fim útil não 

haveria valores, tão inconteste que a presente e constante 

necessidade — eterna absorptora de utilidade — os criou e 

conformou, e deu-lhes, no decurso da evolução, o jeito de se 

enquadrarem nos postulados jurídicos da civilização e terem o 

nobre resguardo das sanções sociais. 

Quando dizemos, pois, que a propriedade busca estender-se a 

todos os valores, e pautar por eles a proteção legal aos direitos 

reais, por valores entendemos, não só aquelas utilidades, que o 

trabalho e a inteligência deram à vida, mas ainda todas as cousas 

em cujo respeito põe interesse o homem. Não é simplesmente o 

“facio ut facies”, como também o trecho de terra que a posse nos 

permite fecundar, a corrente, que aciona a azinhaga, a viração que 

agita o moinho ou a queda d’água que produz força; o raio de sol 

que pela janela do fotógrafo colabora no seu trabalho, quanto as 

cheias periódicas do Nilo para a agricultura do “fellah”; o 

Amazonas, para o cortador de matas, cujos destroços o rio carreia 

até à foz, tanto quanto o ar corrente para o maior ou menor preço 

de um quarto de hospedaria. Tudo isso é utilidade, e, nesses 

casos, valor; apropriáveis uns, e os outros de uso mais ou menos 

garantido ao fruidor, com ou sem título, de modo que não impeça o 

interesse menor ao maior o seu benefício variável, mas inequívoco. 

Não há dúvidas sobre que é cousa comum, de todos, a luz. É o 

ar, como o oceano. Nisso consiste o que chama Rénouard a “soberana 

harmonia”. Não sofre contestação, entretanto, que a construção do 

vizinho que obstrui ao velho artista a habitual nesga do sol, 

lesa-o tanto quanto o furto de um dos seus instrumentos de 

profissão por solerte larapio. Estabelece a lei uma distinção 

prática profunda entre aquela posse — que o é, afinal, o direito 

ao auxílio da claridade — e esta propriedade. O gatuno que subtrai 

apetrechos ofendeu o valor alheio talqualmente o desescrupuloso 

vizinho que roubou com a sua parede o apreciado jato solar. 
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Enquanto, todavia, aquele se obriga a restituição e, sobre ela, 

se lhe aplica uma pena, há para este uma ação especial, para que, 

se infringiu os regulamentos, desfaça o construído. Mas nem o 

rigor, nem a eficiência da lei podem inibir esbulhos contínuos, 

que deslizam surdamente pela face oleada dos textos legislativos, 

e, em homenagem a um amplo princípio de liberdade individual, 

sacrificam manifestamente direitos, líquidos e certos pela própria 

evidência em que se envolvem. Até aqui temos citado exemplos 

triviais. Eles, porém, enumeram, derramam-se da observação e do 

trato familiar com os fatos. 

Voltando à noção acima exposta, sobre o objeto do direito de 

propriedade, decorre para logo estabelecer-se que, abrangendo ele, 

“lata sensu”, os valores, se há de subdividir em: 

1, sobre os imóveis, ou direitos que lhes respeitam; 

2, sobre os móveis, ou direitos a eles referentes; 

3, e propriedade incorpórea, de direitos, na qual incluímos, 

com a autora, copiosa mésse de obrigações. 

E a divisão adotada pelo nosso direito, e bem assim pela 

maioria dos Códigos. 

Resta marcarmos os limites de cada uma dessas propriedades de 

estimativa jurídica diferente e criticar uma quarta espécie que 

novos valores estão a suscitar. 
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VIII 

DIREITO DE PROPRIEDADE 

 

 

É a propriedade o direito de uso ou gozo, ou de disposição, 

imediata ou condicional dos valores. É o maior dos direitos 

individuais sobre a cousa, sem que, porém, isso implique exclusão 

de um direito mais vasto: o interesse público, que desapropria e 

destrói, ou o próprio interesse privado nos casos de necessidade. 

Não precisa ser exclusiva. Não pode ser absoluta, se ao Estado 

pertence às expropriações sumárias, se podem elas ser movidas 

pelas próprias companhias de grande indústria autorizadas pelo 

Governo, e se a cada momento, dos conflitos de vontades e de 

presunções, surgem limites imprevistos à liberdade do 

proprietário. 

Tem sido, sim, um dos prejuízos constantes das doutrinas não 

se prevalecerem, no sentido de identificação diferencial, da 

divisão que ficou feita das propriedades. Mesmo não há, na opinião 

dos economistas Adolpho Wagner e Erwin Nasse, bem assim na de 

Laveleye, um só tipo de propriedade. Aos tantos quanto as forças 

exteriores. Não será o direito que amolde aos dogmas correntes 

formas esdrúxulas e novas, porém elas que o conformam de acordo 

com as características que trazem. Daí a evolução e a revolução do 

conceito da propriedade. 

Em rigor, todos os valores são mensuráveis ou redutíveis a 

substitutivos matemáticos. Assim o próprio valor subjetivo, que, 

segundo Guilhot, é uma qualidade atribuída pelo homem às cousas 

impossível de exprimir-se numericamente307. O assunto, graças às 

opiniões de Au- 

 

                                       
307 Op. cit., p. XI. 
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petit, Vilfredo Pareto, Émile Bouvier308, parece vantajosamente 

esclarecido. Mesmo, afoitamente, pode dizer-se que nada há em 

economia que não deva ser traduzido aritmeticamente. O esforço 

humano, as energias gregárias, os valores pessoais, os bens 

morais, o crédito, inclusive. Não se caracteriza, afinal, a 

responsabilidade civil pela reparação, tanto quanto pela repressão 

a criminal?309. Em que consistem, em última análise, as 

indenizações?310. E de que outro meio lançaria mão o direito na 

tentativa social de corrigir a infração?311. Num tempo, engalfi- 

 

                                       
308 Préface cit., p. XII. 
309 LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, p. 184; LEHR, Droit Civil Germanique, p. 292. É 

a boa doutrina do Código Português, que, aliás, distingue a responsabilidade criminal, a 
civil anexa com a criminal e a meramente civil. Mista é a decorrente de culpa 
extracontratual e civil a contratual. Arts. 2364, 2365 e 2393.— Em França, entretanto, 
vigora o mesmo prazo de prescrição para a ação civil de reparação e para a ação pública 
de aplicação da pena. 

310 A mulher agravada em sua honra, art. 1.548 do Cod. Civ.. Por ofensa à liberdade 
pessoal, arts. 1550-51. Vide ainda arts. 1537-388-39, 1545, 1547. 

311 Chegados incidentemente a este ponto, nele nos detemos com a brevidade que o 
traçado geral do trabalho requer.— Para Platão a pena é o remédio; ela se basta. É a 
teoria da pena pela pena. Baseia-se na penitência, ou cura da alma, para os pensadores 
cristãos, de S. THOMAZ a MIMIANI, de DANTE a KANT, a SELDEN, a LEIBNITZ, a VICO, GROTIUS 
e ROSSI, já tiveram a arte de aliar ao preceito místico a necessidade social. Finalmente, 
Hegel e Stahl sustentariam que o direito de punir é derivado da justiça, que, como já 
estabelecera Cicero, vem do honesto e regula o útil. 

Parte-se geralmente da imputabilidade para chegar ao castigo caminho enganoso no 
conceito de ENRICO FERRI, e de acesso difícil à incursão judiciária. Sobre que o homem 
não é rigorosamente, absolutamente livre, estão hoje concordes os técnicos. A psicologia, 
segundo, DELLAMAGNE (Phys. de la Volonté, p. 52), a psicologia fundada na fisiologia 
nervosa, só conhece reflexos. Que é a vontade, senão, como diz HAMON, o efeito de todos 
os estados de consciência precedentes? Diz mais: como todo fenômeno de um processo 
qualquer, a vontade é causa dos fenômenos que seguem, da mesma forma que era efeito dos 
que a precediam “(Determinisme et Responsabilité, p. 23). A ela se aplica a lei de 
HERZEN, das vibrações. Sempre começo de uma corrente centrífuga, conforme MANOUVRIER, 
esse movimento se encadeia com toda uma antecedência, que lembra um jogo de roldanas em 
atividade. Não se é livre de querer, rematou HERZEN, embora, como VOLTAIRE, tenha 
entendido que se é livre de agir. MEYER e HELMHOLTZ, com a lei da transformação das 
forças, tornaram inconcebível juridicamente o livre arbítrio. É por isso que a escola 
clássica de direito penal pertence à história, com os seus Beccarias e Filangières. E que 
a nova época deste palpitante domínio do direito do Estado, com LOMBROSO, FERRI, 
GAROFALO; e a ainda mais nova, com COLAJANI, ALIMENA, POLLETTI e VACCARO na Itália; 
LACASSAGNE e TARDE, em França; PRINS, na Bélgica; LISZT, na Alemanha; no Brasil, CLOVIS 
BEVILAQUA e JOSÉ HYGINO — eras de observação, de experimentação e de estatística, 
empolgaram todos os meios forenses. 

Verdade que se não compreende LOMBROSO sem COMTE nem DARWIN; os antropólogos 
BLUMENBACH, CAMPER, BROCA; os psiquiatras PINEL, ESQUIROL, MOREL, LUCAS; os estatísticos 
QUETELET, GUERRY, NICOLSON, THOMPSON, MAUDSLEY, na Inglaterra, e DESPINE e LAUVERNE, na 
França; a fenologia fisiognomona, de GALL e LAVATER; o estudo de LALLEMENT sobre os 
delinqüentes alemães. 
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nhavam-se as famílias de vítima312 e criminoso em sangrentos 

prélios de represália, que eram a sua justiça primitiva - o 

fundamento do direito de punir (Mano Pagani). Depois, tornou-se 

possível a composição313. Foi estimada a importância do dano. A 

moeda substituiu o sacrifício da vida. Assumiu a pena um aspecto 

essencialmente econômico. Não havia, é certo, um comércio, mas o 

ato mais característico dele: relação de valores. E assim a 

mensurabilidade investiu todo o campo da vida civil. Tinha 

ademais, fundas raízes no passado. Já as mulheres de Babilônia, 

segundo Herodoto, vendiam, pelo menos por uma vez na existência, 

no grande templo de Mylitta, o seu amor aos estrangeiros: em troca 

do sagrado carinho recebiam uma moeda, dinheiro santo, dedicado à 

impudica divindade314. E, que valha por todas, é típica a evolução 

do seguro — movimento esse de que é ainda, entre nós, testemunha a 

geração atual, tão recentes as novas aplicações no velho domínio 

da previdência do “Guidon de la mer” 315. “A vida e as faculdades 

 

                                       
312 Também na Idade Média só a vítima tirava a vingança do delito contra a 

propriedade (POINCARÉ, Le Droit de Suite cit., p. 53). A seguir, começaram as pesquisas a 
ser empreendidas por agentes reais, ficando, em caso de sucesso, fração do valor para o 
senhor, e em caso negativo havendo às vezes procedência de uma indenização (Ibd., p. 53). 
Aliás, os velhos costumes franceses sempre consideraram imprescritíveis as cousas 
roubadas: “rei fortivae aeterna auctoritates esto”. É o princípio que já resplandecia no 
Código de Manou, VIII, 1497.— Os costumes de Anjou e do Maine, v. g., requeriam para a 
usucapião, além de justo título e boa fé, a presença do proprietário na prova (POINCARÉ, 
op. cit., p. 79). Era a máxima canônica: “spoliatus ante omnia restituendus”. 

313 Vestígios nas leis de MOYSÉS; Levitico, cap. XXIV, 19; Êxodo, XXI, 28. Iliada, 
V. 632. Gaius, III, § 223, cit. pelo DR. GALDINO SIQUEIRA, Direito Penal Brasileiro, p. 
23, Rio, 1921. 

314 HERODOTO, Liv. I, 199. 
315 O Código Comercial de 1850 diz, ou art. 685: “Toda e qualquer cousa, todo e 

qualquer interesse apreciável a dinheiro... pode ser objeto de seguro marítimo...”. Mas 
peremptoriamente proíbe, no art. 286, n. 2, o seguro sobre a vida de alguma pessoa livre. 
É um dos preceitos do Código, de meridiana e imperativa clareza. É taxativo, nem admite 
dúvidas, bem que tornando possível, lícito, o seguro sobre a vida dos escravos, da razão 
muito simples de representarem capital. A doutrina do Código, satisfatória em 1850, já se 
torna inaplicável (INGLEZ DE SOUZA, Preleções de Direito Comercial, p. 244). Como diz 
FERREIRA BORGES “quando se segura a vida não se segura a existência, segura-se somente o 
dano ou prejuízo que resulta a qualquer da morte de outro, da cessação da sua existência, 
e duração. Isto não pode duvidar-se que é objeto de uma avaliação e de um preço” (Vide 
ANTONIO BENTO DE FARIA, Código Comercial Brasileiro Anotado, p. 539, Rio, 1912). Lícito é 
também, segundo MASSÉ, RUBENS de CONDER, SILVA COSTA, B. DE FARIA, o seguro da liberdade 
das pessoas que, expostas aos riscos da navegação, podem ser feitas prisioneiras. O Cod. 
Civ. permite lautamente o seguro de vida (Artigos 1.440-1, 1471 a 1476). Uma vez 
consignados na apólice os riscos, e não atingindo eles a exceção do art. 1.436, todo 
seguro, o de viagem inclusive, é incontrovertidamente legal. Em formal contradição ao 
art. 686, citado, se tem formado a legislação nacional sobre a matéria: Lei n. 1.083, de 
22 de Agosto de 1860 e decreto n. 2.711 de 19 de Dezembro de 1860, de regulamentação 
àquela; lei n. 294, de 5 de Setembro de 1875 e, afinal, decreto n. 5.072, de 12 de 
Dezembro de 1903. 
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humanas, preceitua o Código Civil Brasileiro, também se podem 

estimar como objeto segurável...“ (Art. 1.440.) 

Já participam intimamente da contextura jurídica atual deveres 

desta ordem, generalizados às indústrias, particularmente às de 

transporte. Mais recentemente, o direito industrial se completou 

com um novo aluvião de concessões ao proletariado, que é a sábia e 

filantrópica legislação sobre acidentes no trabalho, onde, além da 

vida, todos os prejuízos orgânicos do operário, produzidos no 

decurso ou por motivo da profissão, têm o amparo de indenizações 

correspondentes. Do mesmo modo, o dano moral já é definido 

eficazmente, e assim os mais que incidem, deprimindo, sobre a 

individualidade, direitos principais, crédito, conceito, todos os 

elementos nascidos da nossa situação no meio social. Isso 

relativamente às pessoas, inclusive a coletividade politicamente 

organizada, ou o Estado, que goza de recursos legais 

suficientemente claros e bastantes para reprimir aquelas espécies 

de danos. 

A substituição da cousa pelo seu valor é pleno e bom direito 

medievo, como nas leis dos repuários316. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
316 Vide POINCARÉ, op. cit., p. 44. 
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Em França, já de longa data (1829) se tentou a composição 

pecuniária entre o cúmplice da mulher adúltera e o marido 

ultrajado. O Código Civil de Zurich, art. 1232, adota esta teoria, 

que se acha exposta por Bluntschli317. 

A lei concebe com justiça o mecanismo econômico e moral do 

dano e se permite a um nítido misticismo no zelo intransigente 

pelo capital318. São outras belas afirmações da mensurabilidade 

jurídica. O nosso Código Criminal de 1830, por exemplo, no art. 

11, sob a influência de Bentham, ao mesmo passo que reconhecia a 

irresponsabilidade dos loucos, impúberes e coagidos por força ou 

medo irresistíveis, cominava que os bens deles respondiam pelo 

dano causado319. E é evidente a tendência, que mais e mais se 

positiva, do capital preferir a cousa onde campeia a ação 

recuperativa320. As garantias que protegiam as “debentures”321, o 

“warrant”, em geral o empréstimo metálico em Direito Comercial, 

oferecem esta certeza. A dívida privilegiada prefere as demais que 

gravam a cousa, só se satisfazendo estas uma vez aquelas 

liquidadas322. 

É o postulado fundamental da escola de Marx, que todo fenômeno 

histórico e político tem um substrato 

 

 

 

                                       
317 Vide LEHR, Droit Civ. Germ., p. 231. 
318 No direito hipotecário, a razão econômica superou a jurídica (LACERDA DE 

ALMEIDA, Dir. das Cousas, I, not. à p. 24). O limite do Direito é interesse — argumento 
citado por GESTERDING, para negar a propriedade “usque ad sidera et inferos”. Do mesmo 
modo pensa GABBA, com o direito italiano. Do outro lado, BIERMAN. 

— No estado atual do Direito, os bens do devedor são fiança tácita do credor 
(INGLEZ DE SOUZA, op. cit., p. 111). Cod. Civ. Italiano: “os bens dos devedores são 
garantia comum dos seus credores” (Art. 1949); CESARE PAGANI, Nuevo Codice di Commercio — 
Commento. Del Contratto di Conta Corrente, p. 329, Torino, 1889. 

319 Mas só no caso de dano material, o que não era justo. 
320 É o dinheiro, na frase de JUAN BAUTISTA ALBERDI, “um poder que é o símbolo 

aritmético de todos os poderes” (Elem. del Derecho Publ. Priv. Argentino, p. 267, 
Bezançon, 1854). 

321 Entre nós, decreto n. 2.502, de 24 de Abril de 1897, art. 7, § 1. 
322 É o espírito do incremento à circulação, que vemos ainda nas garantias ao 

penhor agrícola. Decreto n. 370, de 2 de Maio de 1890, art. 377. Cod. Civ., arts. 752-9. 
Reg. da Hypotheca maritima, de 1922, art. 15, § 1. 
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econômico. “O estado econômico é, assim, diz Bunge, a base de 

todas as manifestações da atividade humana”323. Nesta orientação 

evoluiu o Direito e se aperfeiçoaram as formas jurídicas; por ela, 

o direito privado se bipartiu e o seu ramo mais novo conquistou 

enfim a autonomia dos organismos emancipados; e graças a ela, 

longe de envelhecerem as normas forenses, como as artes e as 

idéias, aos poucos empalidecendo empoeiradas pelos séculos ou se 

afundando nas dunas da história, como nas portas do Sahara, a 

esphinge de Gizeh — adquiriram a divina centelha das mutações 

biológicas, que lhes valeu o filtro prodigioso de eterna juventa. 

O maior dos interesses sociais é o econômico, do mesmo modo 

que as mais imperiosas necessidades orgânicas são as vegetativas. 

O primeiro problema, que o homem das cavernas resolveu, não foi, 

com certeza, o do poema hesiódico, mas a meta brutal pelo 

alimento, pelo abrigo e pela fêmea. Sem o primeiro não 

subsistiria, não retemperaria sem o segundo as poderosas energias, 

e sem a companheira se extinguiria nele a cadeia de seres, de que 

era a última expressão. Então o homem matou324. Destruiu para 

prover-se e, depois, para guardar os elementos indispensáveis à 

vida. E desde essa fase treda de bestialidade, sacudida de 

heroísmos caninos e da sangrenta ambição dos possantes, idade 

remota de sublimes animais precursores, na selva bravia, de todos 

os excessos trágicos, galantes ou infames, horrizonos ou épicos, 

de baixa delinqüência ou de nobre cavalheirismo, do futuro – há de 

ouvir-se no fundo de cada frêmito social, ou revolução que estruja 

ou progresso que reflore, em todos os movimentos notáveis de que 

repontam novas perfeições e que criam potenciais mais modernos à 

utilidade dos homens, tinir o metal dos valores convencionais. 

Isso perceberam Littré, Loria, Mac Lannan, De Greef, Roberty, 

Stuart-Mill, Koe- 

 

 

                                       
323 Le Droit c’est la Force, trad. de DESPLANGUE, p. 113. 
324 GEORGES CLEMENCEAU, La Mêlée Sociale, p. VII, Paris, 1895.— PIETRO COGLIOLO, 

op. cit., p. 282; 



 111 
nigswarter, Bisshop, Tortori, Bachofen, Priviani, Lehr, Gide, 

Graziani, Maine, Tylor. Bem que Buckle e Comte repousassem nas 

luzes intelectuais o grande progresso; e que Ludwig Hausser, com 

Erdmannsdorffer, obliterassem a influência econômica pela 

sentimental patriótica, William Maitland, grande historiador do 

Direito, como Fustel de Coulanges, um “religious historian”, 

reconheceram e registraram o triunfo “das necessidades práticas 

sobre a lógica jurídica e funções do direito”. Sempre tiveram elas 

o poder maravilhoso de superar as mais belas conjurações 

idealistas e do misticismo das épocas, todas as revoltas secretas 

ou gerais, todos os protestos de pensadores e espiritualistas, 

religiosos e inimigos da matéria, pregadores das forças 

psicológicas e dissociados resolutos do doloroso “statu quo” do 

presente. Até hoje um só recurso foi achado que as repilam, o 

santo milagre. Imperativas e claras, como a evidência da vida, 

desconhecê-las é não ver, não sentir, não viver. Hugo escreveu: 

“Sabemos que há uma filosofia que nega o infinito. Também há uma 

filosofia, patologicamente classificada, que nega o sol: chama-se 

cegueira”325. 

“A história e a filosofia - continua o grande liberal — têm 

deveres eternos, que são ao mesmo tempo deveres simples: combater 

Caiphás bispo, Dracon juiz, Trimalcião legislador, Tibério 

imperados...”326. Imbuídas do senso médio do justo e do útil, elas 

desadoram Demetrio guerreiro, Messalina matrona, Bernabó Visconti 

príncipe, Torquemada clérigo, Bernard e Jeffrey magistrados. São 

os nocivos e os malbaratadores de forças valiosas. Até, pois, na 

sua sentença de sentimento, a arte de julgar é aqui pesada e 

medida. Por isso, quando entusiasma e arrouba o heroísmo louco de 

um punhado de regimentos no sombrio campo de Leipzig, e surge de 

entre sangue o vulto de epopéia do grande Imperador como a 

expressão sublimada do sonho condoreiro de uma raça 

 

                                       
325 Os Miseráveis, liv. VII, parte 2ª, p. 151 (Trad. port.). 
326 Ibd., p. 154. 
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e dos destinos fatídicos de um povo, aquelas duas mestras da 

ciência dizem, severamente, que um grande crime se acabou de 

praticar e Napoleão é o seu mais glorioso responsável. Bonaparte, 

então, nada tinha de Stilicon e Aécio. Pesam-se valores, e esses — 

maior dos erros — foram dispersos com quase rigorosa inutilidade. 

Não assim os espalhados por Valmy e Jemmapes, os que juncaram as 

redondezas de Toulon e os que amortalharam a Vandéa, mesmo os que 

estiolaram nas campinas de Itália as loiras searas, e na fronteira 

da Alemanha, profundaram os limites da nova república. Caiu, 

nesses, a sementeira em leira ubertosa, e nos outros rolou debalde 

nas conchas dos pedrouços e, aí, como no apólogo suave, vieram 

debicar os grãos estéreis as ariscas cotovias... 

O culto das utilidades não é vago materialismo ressumante às 

formas pecas daquele lôbrego e safaro, que sucedeu ao negativismo 

revolucionário, como à campanha em flor, nas duras estiagens, 

substituem os gerais calcinados e mortos. Trata-se, sim, de 

apreçar positivamente, sem ilusões de inane idealismo, nem 

preconceitos de subjetivismo retórico, os elementos e as forças de 

cujo concurso evolve a sociedade, e progridem, ou renascem, as 

instituições, e os idiomas se aligeiram e perfazem, os gênios 

étnicos se abôam e distinguem e, no velario do inteletivismo 

mediano, delineiam artisticamente os contornos formosos das 

crenças elevadas e nobres. Com isso, todos os idealismos, menos 

ignaros e mais calcados na realidade ambiente, se admitem e 

justificam, bem que — não há negar — fique aberto o acesso às 

brutalizações imprevistas da ciência, qual o fenomenismo só por 

só, auto-enérgico e bastante de si, e outras modalidades enfermas 

do rasteirismo erudito327. A ciência, afinal, para confirmar o que 

quiseram dela os véros sábios, tem de ser a chapa fotográfica do 

 

 

 

                                       
327 O materialismo histórico, v. g., na definição de BUNGE, é a doutrina e o método 

da atribuição dos fenômenos sociais e morais aos fatores físicos (Op. cit.). 
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tangível e a intuição matemática do intangível. O absurdo está, 

seguramente, tanto com o metafísico, que só lhe apreendeu a última 

parte328, quanto com o materialista, que dela só sabe a primeira329. 

O homem sábio deve ter, como Claude Bernard, Comte ou Pasteur, 

as duas virtudes por metade. Então produzirá obra séria e rica: de 

outro jeito doutrinará apenas ou registrará simplesmente, como os 

informistas. 

A utilidade, porém, na ciência social, bem mais do que alhures 

enfeixa a meta decisiva, a só, do sociólogo honestamente orientado 

para uma síntese precisa. Verdade que nisso o excesso sofre de 

vícios semelhantes aos que a corrente conteana apontava, para 

debelar, nos velhos estilos. Haja vista o infeliz organicismo330 

spenceria, no efeito primário de um erro de classificação, qual a 

exclusão, na de Augusto 

 

                                       
328 O economista Quesnay, por exemplo, ensinava que “as leis constitutivas da 

sociedade não são de instituição humana...”. São filhas da “regra soberana e decisiva do 
justo e do injusto absoluto, do bem e do mal moral...”. 

Esta idéia, como nota BRUNETIÈRE, é a transição de Diderot e Rousseau, para DONALD 
e DE MAISTRE (Sur le Chemins de la Croyance, p. 123). 

Entre nós todavia, em época em que guiavam o pensamento os filósofos do século 
XVIII, o cônego Januario da Cunha Barbosa, para citar apenas um, tinha noções de 
admirável positividade das leis e tendências sociais (Vide Discurso, na Rev. do Inst. 
Hist. Geog. Bras., vol. 2º, p. 574, 1852). 

— Documento que, na história do Brasil, reflete como mais nenhum a influência dos 
fisiocratas, é o famigerado alvará de 5 de Janeiro de 1785, que extinguiu a indústria na 
colônia. Um dos melhores argumentos desse monumento de capciosidade é o do seguinte 
“considerando”: “...e constituindo a verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produções 
da terra, as quais somente se conseguem por meio dos colonos e cultivadores, e não de 
artistas e fabricantes...” (Ler também as Instruções, da mesma data, de MELLO e CASTRO 
principalmente, § XVIII). 

— De combate a essa política, vide o folheto Reflexões políticas sobre o 
estabelecimento dos Negociantes Ingleses no Brasil, por MANUEL LUIZ DA VEIGA, Londres, 
1808. 

329 A este seja-nos lícito comparar a história na sua gênese, que, por uma lei dos 
druidas, se devia limitar à memória, a que era confiada, e não passou, entre todos os 
velhos povos, do melancólico relatório, que era a sua forma entre os índios do nosso Mato 
Grosso, sempre que falecia um adulto: cumpria à mãe narrar, dolentemente, “as proezas e 
virtudes do morto” (SILVIO DINART, Histórias Brasileiras, p. 147, Rio, 1874). 

330 Aplicações, vide PASQUALE FIORE, Droit Internacional, liv. 1º, tit. V. 

Coripheus da teoria, além do sociólogo inglês, NOVICOW, DE GREEF, LILIENFELD, 
SHEAFFLE, aquele naturalista JAEGER que classificou as sociedades entre as espécies 
zoológicas. 
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Comte, da psicologia, sacrificada entre a biologia e a 

sociologia. Durkheim331 representa a ponte de ligação desse esforço 

científico originariamente defeituoso com a ciência nova, prática 

e saudável, que se elabora presentemente sobre dados explícitos e 

de conformidade com as exigências rigorosas de uma observação 

muito mais eficiente do que era então. 

Ressente-se o método durhkeimiano, como diz Henri Berr, do 

excesso da explicação objetiva pela necessidade social. A isso o 

autor de Synthèse en Histoire chama o fanatismo monocientista, que 

é perigoso, porque não deve a ciência obedecer a conceitos332, mas 

se cingir à natureza das cousas333. 

Convimos em que assista razão àquela crítica: mas não é 

preconizar em vão assegurar-se que incumbe ao referido exagero do 

chefe e da sociologia positiva francesa um papel de bem larga 

transcendência na teoria da sociedade. Teria, quando outros 

títulos lhe escasseassem, o mérito invejável de socorrer à ordem e 

à estabilidade sociais, de garantir e justificar as lentidões 

prudentes dos decisivos movimentos evolutivos, de remediar d’algum 

modo a inquietação individualista e dispersiva que ora se agita, 

ameaçadoramente, no seio das coordenações políticas e morais. 

 

 

 

 

                                       
331 Atenuaram latinamente o darwinismo social, saxônico, além de ÉMILE DURKHEIN, 

FOUILLÉE, GAUYAU, TARDE, ESPINAS, GIDE e WORMS. 
332 Desta verdade a teoria da história oferece-nos expressivas exemplificações, a 

que já nos referimos em outro livro (História da Independência do Brasil, Introdução). É 
a partir do 1848 que a História se mostra realista, graças à intuição, entre muitas, de 
JOHN RICHARD GREEN (1837-83), que provou a ação histórica das massas anônimas; do grande 
RIEHL (1823-97), autor do conceito implícito da média niveladora; de MOSER e RITTER, do 
ilustre BUCKLE, e MOMMSEM, de NIEBUHR, de RANKE, e outros guieiros da renovação 
historiográfica. 

“Na História, diz OLIVEIRA MARTINS, a verdade relativa é o décimo critério, porque 
a realidade das suas causas está no sistema necessário da sua existência” (O Helenismo, 
p. 10). 

333 Avant-propos, p. VII, no livro de A. MORET e G. DAVY, Des Clans aux Empires, 
Paris, 1923. No mesmo sentido ICILIO VANNI, Prime linee di un problema critico di 
sociologia. 
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Confessamos, por igual, que não há explicação mais certa, na 

incerteza geral dos retrospectos nem mais suficiente afirmativa na 

instabilidade curiosa das observações referentes ao passado social 

— do que essa, que dá à habitação e ao decoro334, ao pudor e à 

inibição, a essas mil pequeninas convenções que, de habituais, 

passaram a instintivas, a razão das razões — a necessidade social. 

Há uma fórmula que se medirá pelas proporções do conjunto dos 

fenômenos da vida civilizada: é que tudo o que dela há, não podia, 

por ela mesma, deixar de haver. Neste caso, os rumos diferentes 

tomados pelas várias civilizações, o foram pelo conúbio daquela 

fatalidade genérica com as solicitações específicas dos fatores 

conjugados de raça, momento e meio físico335 (Taine). 

Sabemos que há em política essa bela teoria, da saúde da 

sociedade, do Estado, de classes, que prolifera no seio fecundo 

autênticos Cimabouyés. Também deixou na historiografia336 sulco 

fundo com Lord Macaulay e George Grote, este último que, no juízo 

de Pohlmann, sacrificou à 
                                       

334 “Nutrição, habitação, roupagem, tais sãos os três fundamentos essenciais de 
toda a Geografia Humana” (JEAN BRUNHES, La Géographie humaine, p. 51, Paris, 1912). A 
necessidade antropológica da habitação deriva do sono. A roupa, do clima. E é com aquela, 
segundo Emerson, que se origina o sentimento da propriedade (Société et Solitude, p. 19, 
Trad. franç., Paris, 1918). 

335 Vide também DON JOSÉ GUTIERRE SOBRAL, Geografia Social in Métodos y Problemas 
de las ciencias, p. 275, Madrid, 1916. 

336 Insistimos, desde o começo desta obra, em nos abeberarmos constantemente na 
história, entremeando de contínuo as suas lições práticas com a teoria que vimos 
expendendo. Consideramo-la efetivamente, como John Dewey, uma sociologia concreta (In 
L’Année Pédagogique, p. 45, 1913). Não serve ela simplesmente como educação e ensinamento 
morais — no que, por primeiro, é útil ao Estado — como bem frisou L. DUGAS (In L’Année 
Pedagogique, p. 39, 1912). Muito certa é a frase de EDOUAR ROBRICH; e já ensinava o 
conspícuo SEBASTIÃO CESAR DE MENEZES (Summa Politica, oferecida ao Príncipe D. Theodosio 
de Portugal, p. 29. Em Amsterdã na Typ. de Simão Dias Soeiro Lusitano, ano de 1650): “Se 
é a epopéia o gênero literário que mais convém à educação do povo, é a história 
verdadeira, o gênero científico que convém melhor ao desenvolvimento individual” 
(Philosophie de l’Education, p. 144, Paris, 1910). Ouçamos FENELON “Amplia os corações, 
destrói os preconceitos, constitui o mais eficaz antídoto contra as paixões anti-sociais 
e toda espécie de fanatismo. Favorece os mais nobres sentimentos, a simpatia pelos 
homens, o espírito de sacrifício, o patriotismo, a fé na justiça” (De L’Education des 
filles, ch. XII). “A educação nacional, escreveu JOSÉ VERÍSSIMO, se não pode fazer senão 
pelo estudo da pátria, e no estudo da pátria s sua história é, quase poderia dizer, a 
parte principal” (A Educação Nacional, p. 118, Pará, 1890). E depois da lição comovida, 
cheia de tons sagrados, de LEIBNITZ, de JAHN, clamava FERNANDO STIEHL aos mestres-escola, 
no seu livro O Ensino Nacional da história em nossas escolas primárias, 1842: “O fim 
principal da história é fundar e vivificar o sentimento nacional, o amor da pátria, o 
patriotismo...” (Sobre a técnica respectiva, vide RUY BARBOSA, Parecer da Comissão de 
Instrução Pública, cap. VII, § 9, Rio, 1883). 

E a contribuição deles para o espantoso surto alemão que se seguiu à re-construção 
do primeiro quartel do século XIX, está a pedir méssas ao campo intelectual, aos 
maravilhosos esforços dos GROLMAN, MUFLING, KRANSENECK, BEYLER e MOLTKE, que, no militar, 
prepararam a Alemanha de 1806 em diante. 
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história do Estado a da sociedade; com os historiadores 

liberais do seu tempo, os Treitschke, Hausser, Dahlmann, 

Ermannsdorffer, segundo Fueter337, cuja tendência inata coube a 

Riehl corrigir. Melhormente, pois, havia de ser em relação à 

economia social. 

Nasce o homem proprietário, dizia Bastiat, “porque nasce com 

necessidades, cuja satisfação é indispensável à vida, com órgãos e 

faculdades cujo exercício é imprescindível à satisfação da 

necessidade”. 

Por esta um governo se formou, e constituições se definiram, 

codificou-se uma língua, cultos se estabeleceram, leis foram 

editadas, o comércio progrediu e o Estado se organizou, ao mesmo 

tempo protetor e verdugo das unidades individuais. 

Punge, daí, esta conclusão espontânea: de que a madreomnimoda 

necessidade, em cujas mamas abundantes se aleitou a sociedade na 

puerícia, tudo criando da relação dos homens com uma fertilidade 

magnífica de deusa boa, só não cogitou, nesses sete dias obscuros, 

que talvez, encham sete milênios, do dote que de futuro seria, 

precisamente, o mais apreciado e deslumbrador — a liberdade. 

Ocultou-a, talvez, da adormecida consciência dos nossos avoengos 

da fase neolítica, como dos olhos puros do primeiro homem de 

começo escondera Jahveh a tentação pulcríssima da véra e forte 

vida, das lavras e dos rebanhos, dos vinhedos ao sol e das 

tranqüilas pasturas, tão vastas e verdes que do tamanho e da 

 

 

 

 

 

 

                                       
337 Histoire de L’Historiographie, trad. franç., Paris, 1914. 
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formosura delas era apenas a alma de ave dos velhos povos que, 

por aí, amaram, seismaram e pereceram... 

Quanto ao direito, a Escola Histórica romântica, Savigny, 

fazem-no abrolhar do gênio do povo338; de uma necessidade interior 

da nação; independente inteiramente da exponência individualista, 

que foi o traço dominante no racionalismo anglo-francês. 

Do que deixamos dito, logo se impõe este silogismo: toda 

necessidade cria valores; todos os valores são apropriáveis; logo, 

toda necessidade produz propriedade. 

Certo, que não damos aqui, a essa propriedade geral, de todos 

os valores, as características acanhadas e modestas do direito 

romano. 

A propriedade então, deixa de ser exclusiva por definição para 

sê-lo por natureza. 

Na mata primitiva se comprimem na mesma oca dez famílias 

aborígines: por isso a taba lhes é menos sua, do que a moradia 

confortável e ampla do homem civilizado? Há indivisível 

condomínio, enquanto podem prescindir aqueles silvícolas de uma 

noção jurídica abstrata da residência que lhes pertence. Mas, se 

lança o estrangeiro sobre o seu covil, eles o defendem com a mesma 

bravura e a consciência do justo que animará a qualquer de nós na 

salvaguarda da propriedade salteada. Mesmo a pastagem comum, cujos 

vestígios desaparecem suavemente na França, que por mil anos a 

manteve, com ser da pluralidade dos camponeses não excluía um 

cunho certo, enérgico, inconfundível, de boa e justa propriedade, 

cujo sujeito era a comunhão, cujo objeto os campos 

tradicionalmente utilizados por todos e com força, jamais 

sonegada, de pleitearem nos tribunais quanto de garantirem com 

armas em punho os direitos costumeiros que a engendraram. 

                                       
338 A história do direito, como gênero histórico independente, foi criada por KARL 

FREDERICH (1781-1854). Seu mais notável precursor foi JUSTUS MOSER (1720-94), de 
OSNABRUCH, que escreveu a primeira história administrativa e constitucional digna deste 
nome (ED. FUETER, op. cit., p. 491). 
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O relativismo na idéia de propriedade deve prevalecer como 

conquista final da evolução jurídica. É o destino geral dos 

conhecimentos humanos339 e origina-se do decalque da vida real. Ela 

deve ter o mesmo caráter relativo340 da liberdade e da 

responsabilidade — esses alicerces subjetivos do direito criminal, 

que com aquela feição são enquadrados, na doutrina atual, contra o 

apreço errôneo que lhes deu a escola clássica. 

Partir-se-á do seguinte princípio: que a propriedade é uma 

criação da economia que o direito plasmou, não a tendo criado: e 

os seus limites reais, longe de estarem nas conveniências eto-

jurídicas, ficou entre os paredões da utilidade social341. Assim 

como a liberdade relativa de cada qual sofre continuamente as 

restrições insuperáveis do interesse público342 do Estado, a 

propriedade será perpetuamente, apesar de todos os protestos da 

justiça social e das consciências, presa da necessidade, que, qual 

Thémis, não tem olhos de ver onde esmaga e aniquila custosas 

formações do trabalho heróico e estóico—direito tão 

 

                                       
339 O absoluto na ciência é o sonho de alguns pensadores (FERDINANDO PUGLIA, 

Prolegomeni allo studio del Diritto Repressivo, p. 84, Torino, 1883). O atributo de Zeus 
em Eschylo e Xenophanes, é incompatível com os conhecimentos humanos. CONDORCET é 
relativista; é o ADAM SMITH, inaugurando a economia clássica; como um universitário 
socialismo alemão de referência às leis naturais; como AUGUSTO COMTE para a generalidade 
científica; como, finalmente, na espera ilimitada da matemática a intuição revolucionária 
de ALBERT EINSTEIN. 

340 Combatemos assim a noção contrária, tão imprópria, como notou COVIELLO, bem que 
tenhamos presente a explicação de JOSÉ TAVARES: 

“Diz-se, porém, que há direitos absolutos no sentido de direitos que têm uma 
eficiência universal, isto é, contra todos, quando todas as pessoas, menos o próprio 
sujeito do direito, são obrigadas a respeita-los; enquanto que direitos relativos são 
aqueles que têm apenas uma eficácia particular, limitada a certas e determinadas pessoas, 
sobre quem impende a respectiva obrigação” (Op. cit., p. 253). 

Bem longe, como se vê, o valor dos vocábulos do sentido que se lhes dá. 
341 Já escrevia URTIS: “O limite do direito é a necessidade de nossa conservação, e 

não das distinções de personalidade ou impersonalidade” (Necessité du maintien de la 
peine de Mort, p. 11, Paris, 1831).— Vide L. GARRIGUET, Manuel de Sociologie et 
d’Economie Sociale, p. 61, Paris, 1924. 

342 É o termo empregado pelas Constituições, dos Países Baixos, de 1815, art. 147, 
modificada em 1840 e 48; de Portugal, de 1826, art. 143, § 21, modificada em 1852. 
Utilidade pública — na Belga, art. 11; Dinamarquesa, art. 82, de 7 de novembro de 1865; 
Espanhola, de 1845, art. 10; leis inglesas de 1845; Grega, de 1864, art. 17; Italiana, de 
1848, art. 29. 

É a locução que venceu no Cod. Civ. francês, art. 545, em substituição a - 
necessidade. 
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seguro e intangível quanto os que mais sagrados o forem. Em que 

redundam as desapropriações, como antigamente as confiscações343 e, 

ainda hoje, as requisições e seqüestros344 durante as guerras? 

Achou a teoria um meio razoável de conestar o fato: em que 

pertencia ao Estado, à nação, quando não ao monarca, o domínio 

superior, ou eminente, sobre os bens territoriais, ficando, para 

                                       
343 Abolidas, Constituições, Belga, de 1831, art. 12; Norueguesa, de 1814, art. 

104; Espanhola, de 1845, art. 10; Suíça, de 1847, art. 6. 

- O canone III, do Concílio de Latrão, de 1215, ordenava a confiscação dos bens 
dos heréticos leigos e a assimilação pela Igreja dos heréticos eclesiásticos. 

— Por todas famosas, foram as dos patrimônios dos jesuítas, repelidos de Portugal 
e suas colônias por Pombal, de Espanha por Aranda, de França por Choiseul, de Parma por 
Tillot e de Napoles por Tanucci. 

344 Assim, entre nós, o decreto de 11 de dezembro de 1822, “extensivo aos navios, 
depósitos nas alfândegas, imóveis rústicos e urbanos, ficando somente excetuadas as ações 
de companhias ou associações privilegiadas” — que seqüestrava os bens dos súbditos 
portugueses infensos à Independência. 

— A história de primeira fase da colonização americana é também um longo rosário 
de assaltos à propriedade, mesmo onde se mostrasse mais singelamente vestida da posse 
presente e armada da dignidade pessoal do proprietário. 

Um caravelão, v. g., da esquadra dos donatários sócios Barros, Ayres e Andrade, 
depois desta batida pelos temporais, flagelada pelos indígenas e desmoralizada com a 
perda do capitão, vai ter a S. Domingos, e é escorchado como se caísse numa arapuca de 
piratas (PORTO SEGURO, Hist. Geral do Brasil, vol. I, p. 189; TAVARES DE LYRA, Notas 
Hist. sobre o Rio Grande do Norte, p. 71, Rio, 1891; Lede a Notícia da Navegação de JOÃO 
DE LERY, trad. de ALENCAR ARARIPE, na Rev. Inst. Hist. Bras. 

Ainda em 1749 se apelava do Rio de Janeiro para o reino, afim de ser construído 
naquela cidade um convento de freiras, porque nas viagens para a Bahia e para a Europa 
arriscavam-se os viajantes a ser aprisionados pelos “bárbaros” (Gazeta de Lisboa, de 1 de 
dezembro de 1750, in AFFONSO D’ESCRAGNOLLE TAUNAY, Introdução, Memórias para a Hist. da 
Capitania de S. Vicente, por FR. GASPAR DE MADRE DE DEUS, p. 26, S. Paulo, 1920). 

No ano da nossa emancipação política, o pai de Nabuco de Araújo, “indo em serviço 
a Pernambuco, foi aprisionado por um bergantim de Artigas, tendo que pagar de resgate, 
com o des. Barradas, que vinha também a bordo, 1:255$, além de perderem tudo que levavam 
(JOAQUIM NABUCO, Um Estadista do império, vol. I, p. 4, Paris, 1897. Sobre a insegurança 
no mar a esse tempo, vide folheto Análise dos fatos praticados em Inglaterra 
relativamente às propriedades de Negociantes residentes em Portugal e no Brasil, por 
MANUEL LUIZ DA VEIGA, p. 1, Londres, 1808). 

Desde os tributos exigidos pelos seitas na Ásia, do que trata HERODOTO, aos 
inumeráveis que fartaram Roma, às guerras modernas, com o sistema de imposições criado 
pela Alemanha em 1914-18, o mesmo traço de injuridicidade irremediável perdura, 
oprobrioso e insanável. 

Mais exemplos que interessam à história pátria: 

Em 15 do março de 1827, o general argentino Lucio Mansilla, ao cabo de uma 
justificativa em quatro “itens”, que seria cínica se não fosse irônica, ordenava o 
seqüestro dos semoventes da estância do general Bento Correia da Câmara, sendo 13.000 
cabeças de gado (GENERAL TASSO FRAGOSO, A Batalha do Passo do Rosário, pp. 351-2, Rio, 
1922). Calcula Fernando Osório em dois milhões de rezes e milhares do eqüinos a presa 
obtida no Rio Grande pelo exército de Carlos Alvear (História do General Osório, vol. I, 
Rio, 1894). 
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os outros bens, em favor das mesmas entidades devoradoras um 

direito tão ameaçador, porém mais obscuro e velado, que só se fará 

valer em condições especiais que exijam a cotização de todos os 

recursos nacionais. 

Era belo o que dispunha a Constituição da Baviera, de 19 de 

março de 1818, tit. 4, art. 8: “Ninguém pode ser forçado a ceder a 

sua propriedade privada, mesmo para um fim de utilidade pública, 

senão depois de uma decisão formal do Conselho de Estado reunido e 

o pagamento de uma indenização, assim como está estabelecido na 

ordenança de 14 de agosto de 1815”. 

Até aí a moralidade política. Fica bem estabelecido, escreveu 

Leão XIII, que o primeiro fundamento que fixar é a inviolabilidade 

da propriedade privada. Mas referir quantas vezes foi ela 

esbulhada e desprezada, ou chasquearam de sua severidade 

intransigente os poderosos e os desesperados, é tornar a escrever 

a história das crises humanas, é reeditar os fastos inesgotáveis 

do sofrimento individual no seu sacrifício, inconsciente ou 

dedicado, pelo ritmo e pela harmonia dos movimentos sociais. 

“Nenhuma lei humana é valida, disse Blackstone, se é contrária 

à lei natural, e toda lei válida, mediata ou imediatamente, tira a 

sua força e a sua autoridade da conformidade com a lei natural”345. 

A lei da força é uma lei natural. O estômago é uma fonte de 

direito. Tirai a fome à humanidade e tereis sem explicação a 

sociedade346. “Antes de todas as leis sociais, observou o 

 

 

 

 

                                       
345 Citação de MANOEL BERNARDO CALMON DU PIN E ALMEIDA, na sua preciosa tese 

Degenerados Criminosos, p. 104. 
346 Vide DR. ILDEFONSO LEITE, tese Ensaios de filosofia natural, cit. pelo DR. 

HEITOR FROES, Notas de Fisiologia Geral, p. 117, Bahia, 1921. 
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abade Raynal, teve o homem o direito de subsistir”347. Mais que 

do direito - completa Robert Malthus - se tratava do poder348. 

Este, segundo Darwin, meio século mais tarde caberia aos mais 

robustos e seletos. E para que eles afirmassem na confusão bárbara 

das remotas carnagens a própria personalidade, tiveram de 

assassinar e roubar. E no peito desse esplêndido selvagem, em 

rosário, se alinharam os dentes das vítimas ao tempo em que sua 

ficou sendo a cabana do vencido, a sua mulher e os seus bens. 

Partiram daí as condensações gregárias, que um sociólogo comparou 

aos anéis genéticos dessa nova nebulosa laplaciana. 

Apresentasse-nos a solução ao problema, cujos pontos 

principais temos posto em relevo com a classificação em graus da 

propriedade. 

Assim ela poderá distribuir-se de acordo com a escala: 

1º. Propriedade grupal e uso individual e coletivo dos bens em 

geral. 

2º. Propriedade grupal, posse comum da terra e uso privado dos 

móveis. 

3º. Propriedade pública, posse particular da terra reversível 

periodicamente e propriedade pessoal das cousas mobiliárias e 

direitos, por meio de privilégios. 

4º. Propriedade particular e posse particular ou coletiva da 

terra; mobilização dos títulos imobiliários; constituição 

econômica moderna com a propriedade incorpórea plena. 

Que vem a ser, deste modo, a propriedade? 

Definimo-la: 

É o maior direito de uso ou comércio sobre a cousa (corpórea e 

incorpórea) — duplamente relativo: à sua natureza e a uma dada 

época. 

Analisando: 

                                       
347 “O direito imprescritível de todo homem é de viver”. BÉLIME. 
348 Vide RENE GOUNARD, Histoire des doctrines de la population, p. 283. 
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É o maior direito... Não há, como já vimos, com a opinião 

de eméritos juristas, direito individual que sobreleve a este, 

sobre a cousa. 

...de uso ou comércio... Usar é tirar da cousa os proventos ou 

utilidades que a constituem valor. E envolve o segundo termo a 

disposição e a sucessão; não são, entretanto, essenciais à noção 

de propriedade, que pode ser condicionada de inalienabilidade e 

resolução ou extinção em perecendo o titular. A conjunção 

significa que pode faltar um daqueles elementos, sem que deixe de 

existir propriedade. 

...sobre a cousa... — no que se caracteriza o direito real por 

excelência349. 

É “relativa à natureza da cousa”, porque se não confunde a 

autoral ou sobre papéis e benefícios de crédito, com os domínios 

direto e útil do bem de raiz. E o é a uma dada época — porque o 

direito em questão acompanha a linha mediana da evolução jurídica, 

sempre se apegando como expressão de uma realidade às formas 

concretas cuja modificação é vária e constante. 

Guardadas as restrições indicadas, a decomposição do “dominium 

plenum” sobre a cousa de apropriação exclusiva350 deixa ver os 

seguintes direitos, tais como classificou Lafayette Rodrigues 

Pereira: 

“1º. Direito de possuir, de deter fisicamente a cousa351. 

2º. Direito de fazer dela os usos e empregos a que se 

presta352. 

3º. Direito a todos os seus frutos, rendimentos e produtos353. 

4º. Direito de transformá-la e desnaturá-la. 

                                       
349 “Jus in rem competens sine respectu ad certam personam”. JOSÉ DE ALENCAR, op. 

cit., p. 30. 
350 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 318. 
351 Cod. Civ., arts. 493 e 494. 
352 Cod. Civ., art. 524. 
353 Cod. Civ., arts. 527 e 528. 
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5º. Direito de dispor dela, isto é, de aliená-la em todo 

ou em parte, por título oneroso ou gratuito, de gravá-la com ônus 

reais e de abandoná-la. 

6º. Direito à substância da cousa (“nuda proprietas”). 

7º. Direito: 

a) De defendê-la contra as violências e injúrias de terceiros; 

b) De reivindicá-la do poder de quem quer que injustamente a 

detenha354; 

c) E de haver a satisfação dos danos que se lhes causem”355. 

                                       
354 Cod. Civ., art. 524; Códigos, Suíço, art. 487; Português, art. 487; Alemão, 

art. 859; Holandês, arts. 604 a 610; Italiano, art. 695; Venezuelano, arts. 771 e 772. 
355 LAFAYETTE, op. cit., pp. 65-6; Código Civ., art. 15. 
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IX 

ORIGEM E FORMAÇÃO 

 

 

Estabelece Lamennais as condiçÕes essenciais da existência 

social356: 1ª, a união do homem e da mulher, 2ª, “a posse efetiva 

de certos produtos da terra indispensáveis para a manutenção da 

vida”357. 

Deste fato incontestável se originou a propriedade. O direito 

a determinados frutos estendeu-se ao solo, graças a uma força 

ocupante respeitável pelo trabalho e impondo-se em virtude de 

certo potencial coativo, próprio ou delegado na formação 

administrativa do “clam”. Primeiramente, pois o homem como 

qualquer animal, fez sua a fruta que lhe saciava o apetite 

bárbaro. Depois — e no que se mostrou homem — apropriou a 

fruteira. Passou dela à terra em circunvolta. Permitiram-lhe os 

demais essa limitação ao domínio comum, porque a evolução do grupo 

exigira que de par com a produção espontânea, se explorasse o 

solo, agricultando-o. Ora, para a  

 

                                       
356 Du Passé et de l’avenir du peuple, p. 16. Vide HELLO, cit. por TARBOURIECH, op. 

cit., p. 121. 
357 Seis são os requisitos indispensáveis à sociedade: 

1º, pluralidade de seres bio-psíquicos da mesma espécie; 
2º, área telúrica variável ou permanente; 

3º, agrupamento espontâneo e natural daqueles seres; 

4º durabilidade ou indefinida permanência desse agrupamento; 

5º, a sinergia; 

6º, a solidariedade integral no todo. 

É da lição sábia de Filosofia do Direito na Faculdade da Bahia, professada 
brilhantemente pelo sociólogo abalizado Dr. Virgilio de Lemos. Da modéstia desta nota o 
autor rende fervorosa homenagem ao antigo mestre, cujo ensinamento por primeiro lhe 
induziu à perscrutação interessada dos fenômenos sociais, observando-os, com o amor 
obstinado da verdade e a crítica altiva do raciocínio livre, e sempre procurando neles a 
mecânica simples e prática dos movimentos reais da vida coletiva. 
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harmonia da labuta individual das leiras com o consumo 

coletivo, se tornou necessário o cometimento num só, ou em 

determinada família, de uma área de terra convencionalmente 

apropriada, enquanto a trabalhasse, para lhe confiar o suor 

fecundo, esmontando-a, arroteando-a, semeando-a dos grãos úteis, 

tratando a plantícula, zelando pelo crescimento do vegetal, até à 

fase sempre festiva e feliz, das belas ceifas, que traduziam bem 

estar e capital. 

Que lei, entretanto, por primeiro investiu em proprietário 

singular o membro da “gens”? Ou se tornaram propriedade dele 

aquelas geiras, porque as trabalhou e fê-las produzir? Ou, ao 

revés, não teve a propriedade princípio social, por isso que se 

desenvolveu como os outros instintos elementarmente humanos? Ou se 

originou simplesmente, de ocupação inicial nua e descerimoniosa? 

Ou nasceu contratualmente, ou, em vez disso, foi a economia que 

lhe deu jeito de impor-se, para condicionar, com largueza, o surto 

criador do indivíduo? 

Temos exposto as teorias sobre a gênese da propriedade. São 

elas: 

1º, laborista; 

2º, legal; 

3º, contratual, 

4º, biológica, 

5º, da ocupação, 

6º, econômica. 

Têm, ao nosso sentir, uma virtude primária: a de se 

completarem às maravilhas, ajustando-se em noção homogênea e 

satisfatória do instituto em foco358. 

Analisemo-las359. 
                                       

358 Assim em relação à outra gênese, à social, para cuja elucidação não se bastam 
as explicações clássicas, mas mister se fazem, a um tempo, de fatores defendidos por 
GOBINEAU (raça); RATZEL (meio físico); IZOULET (simbiose); EUGENE ROBERTY 
(sociabilidade); SPENCER (adaptação); AMMON (interesse da espécie); BOUGLÉ, GIDDINGS, 
TARDE, MAZEL... 
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§ 1º. LABORISTA 

É a teoria sistematicamente extratada por Locke no Du 

Gouvernement Civil, c. IV. Diz o bom filósofo que o trabalho é a 

medida da propriedade. A sua grande fórmula: “Cada um deve possuir 

o que bastar para sua subsistência”360. E reconhece que a 

propriedade privada vem “da condição da vida humana”. 

Dizia Portalis: “É por nossa indústria que conquistamos o solo 

que ocupamos”. 

É a doutrina esposada magistralmente por Barbeyrac, por 

Cauwès361, Ziegler362, Beaussire363. Pregou-a Rousseau364. 

“Independentemente de Rousseau, seguindo Hobbes e Locke, na teoria 

do estado da natureza que precederia ao civil, os fisiocratas 

Dupont de Nemours, Quesnay, Mercier de la Rivière, Le Trosne, o 

abbade Bandeau, consideram o trabalho como fonte da propriedade, 

do mesmo modo Marat mais tarde, no seu projeto de legislação 

criminal, depois de ter assinalado a importância da força brutal 

na origem dessa instituição”365. Preconizaram-na Neretius e 

Marciano, com os seus ensinamentos sobre o domínio das margens366. 

Para Leopoldo Thézard, como para Volney, o direito de 

propriedade decorre da idéia imediata de justiça que cada homem 

traz consigo, e o induz ao acatamento dos alheios di- 

                                                                                                                               
359 É inútil por em realce, mais uma vez, o árduo e o trabalhoso do problema. Basta 

lembrar o que escreveu o ilustre ERNEST TARBOURIECH: “Je ne puis malheureusement, faute 
de place et de competence, exposer les origines des sociétés, de la proprieté, de la 
famille” (Essai, p. 98). 

360 Semelhantemente pensaram HEGEL e SCHILLER. 

São versos deste: 

“É necessário que o homem possa dizer de alguma cousa: isto é meu, ou ele queimará 
e matará” (LAVELEYE, Conclusion, op. cit.; TARBOURIECH, op. cit., p. 110). 

361 Cours d’Economie Politique, III, n. 959. 
362 La Question sociale est une question morale, ch. II. ABEL ANDRADE, A Vida do 

Direito Civil, p. 79, 2º opuse., Coimbra, 1897. 
363 Les Principes du Droit, pp. 261 e segs. 
364 “É só o trabalho que, dando ao cultivador direito ao produto da terra, que alie 

trabalhou, lhe dá por conseqüência a substância, ao menos até à colheita, e assim de ano 
em ano; isso que, com uma posse contínua, se transforma em propriedade” (Oeuvres, vol. I. 
p. 554). 

365 ERNEST TARBOURIECH, ibd., p. 143. 
366 THEZARD, op. cit., p. 24. 
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reitos. Esses direitos consubstanciam-se na propriedade, 

graças ao respeito que impõem esforço, o trabalho, os sacrifícios 

necessários para a obtenção do bem367. 

Disserta Convert: “A propriedade, encarando o problema de sua 

face moral e agrária, não deriva, nem da lei, nem da utilidade 

social, nem do direito do primeiro ocupante, nem de prescrição”. 

“Instituiu-a o trabalho”368. “Tão verdade é, isto é corrobora 

Dubost, que o exercício daquele direito mesmo aplicado ao solo, 

fica sempre subordinado à quantidade do trabalho incorporado à 

terra”. “Fruto do trabalho — remata -, a propriedade agrária não 

se engrandece e liberta de seus gravames senão pelo trabalho”369. 

É a opinião ilustre de Thiers370, de Fouillée371, de 

Considérant, de Jules Simon, A. Martin, A. Garnier, Glasson, 

Courcelle-Seneuil, Leroy Beaulieu. 

Achille Loria está por aquela relação íntima entre a 

propriedade e o esforço humano, senão como fenômeno genético, 

sempre com o molde administrativo em que pousou o instituto, e 

dele a expressão romana, quiritaria do domínio pleno, em que se 

apresenta a propriedade na maior latitude histórica do seu caráter 

social. Até as restrições, também numerosas que então a oberavam, 

eram determinadas pelo trabalho econômicas, filhas das exigências 

da produção372. 

O trabalho, como acima dissemos, cria das utilidades, o valor. 

Demos por estendido a todas as cousas com este feitio o direito de 

apropriação. É verdadeira, daí, a conseqüência do silogismo: de 

que o trabalho cria a propriedade? 

Evidentemente que sim373. Mas ele, que foi o ato principal 

daquele direito, o seu exercício justificativo374 se basta para lhe 

                                       
367 Op. cit., p. 3. Para o autor, o que ao princípio foi respeito ao trabalho se 

torna hábito; o hábito assume feição de lei e esta adquire aspecto religioso.— VOLNEY, 
Les Ruines, vol. II, p. 98, ed. de 1917. 

368 La Proprieté, p. 51. 
369 Recherches sur la production agricole, cif. de CONVERT, ibd. 
370 De La Propriété, ch. V. 
371 La Proprieté Sociale, Paris, 1922.  
372 Op. cit., p. 167. 
373 Vide CARDOSO DA COSTA, Que é o Código Civil, p. 95. 
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comprovar a existência, a ação social não explica, é certo, 

cabalmente, sem o socorro dos outros elementos enumerados, o 

instituto da propriedade mormente na sua organização heráldica e 

parasitária dos tempos históricos. Assim, quando da guerra surtiu 

a escravatura, o emprego do vencido pelo vencedor foi produzir 

para este375 sem que nem a gleba nem os instrumentos de labor lhe 

pertencessem. Instituiu-se, depois, a locação de serviços que por 

igual dissocia da idéia de trabalho a de propriedade. O proletário 

jornaleiro tem de seu a capacidade de produzir, a energia muscular 

e a inteligência, a habilidade técnica e o escrúpulo profissional, 

mas trabalha em alheio domínio com aparelhos de outrem e visando 

para estranho, o lucro final da obra. Pode o trabalho, sim, 

engendrar justo direito de propriedade quando é beneficiada a 

matéria prima de jeito a valer mais do que ela a mão de obra376; na 

posse de boa fé, quando a cousa pertence em parte ao especificador 

e não se a pôde restituir à forma anterior377; no mesmo caso, sendo 

toda a matéria alheia e concorrendo no artista o elemento de boa 

fé...378. 

Para a terra estranha, por exemplo, o trabalho não produzirá 

efeito jurídico mais vasto que o próprio à locação de serviço, 

desde que não haja ocupação379 — que está para o bem imóvel como a 

posse para o mobiliário. À especificação esta é imprescindível; 

aquela para que haja, findo o prazo de prescrever o direito 

sonegado, consumação em benefício do ocupante finalmente 

proprietário380. Há, nos países cultos, leis claras e liberais que 

regem o assunto, regulando as relações criadas com o gozo efetivo 

da cousa de boa ou má fé. Daí, também 

                                                                                                                               
374 R. VON LHERING, A Luta pelo Direito, p. 36. 
375 Vide MARX. (CARLO CAFIERO, Abrégé du “Capital” de KARL MARX, p. 108, ed. de 

1924). É o pensamento de LINGUET (1767), cit. por TARBOURIECH, op. cit., p. 183. 
376 Cod. Civil, art. 612, § 2º. Faz-se então mister do ressarcimento do dano ao 

proprietário da matéria prima (Cod. Civ., arts. 613 e 614). 
377 Cod. Civ., art. 611. 
378 Cod. Civ., art. 612. 
379 Vide COUSIN, cf. TARBOURIECH, op. cit., p. 140. 
380 O Estado, porém, não adquire por ocupação, apenas por prescrição. 
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o trabalho depender para criar a propriedade das disposições 

legislativas em vigor — na sua falta, dos costumes com força de 

Código381. 

Se, porém, o trabalho não determina por conseqüência a justa 

apropriação382, seguramente explica, justifica e consagra o 

instituto em referência, cuja dignidade e cujo espírito não podem 

ser mais vastos do que a nobreza social e o papel econômico do 

esforço criador de riqueza. 

A ocupação sem o trabalho é um artifício ocasional de ímpeto 

de conquista, incongruente e insignificativo na confusão dos 

velhos tempos históricos. Mas, decorrendo do trabalho a ocupação383 

— passageira ou permanente, perpétua ou hereditária, alodial ou 

feudal -, aquele se constituiu o título sagrado da inviolabilidade 

desta, de modo que no decurso dos séculos, emergisse das profundas 

lucubrações doutrinárias a propriedade como alguma cousa de vivo, 

de sensível, de respeitável porque humano, suando e sangrando como 

um organismo laborioso, perfeita ideoplastia, talvez, do 

sentimento de si próprio do homem civilizado, cujo agravo ou 

ataque resvalava na aresta da sua materialidade aparente para ir 

em cheio, ferir o proprietário. E assim se tornou a cousa em 

imagem ideal da criatura, como esta passível das reações 

espontâneas cuja afronta poderá dirimir o crime por legítima 

defesa do patrimônio384. 

                                       
381 As primeiras leis foram as primitivas práticas sancionadas pela autoridade 

legislativa, como dizem DELAMARE e LEPOITEVIN. Assim para o direito comercial, como notam 
LYON CAEN et RENAU, assim para o direito político em geral, assim para o ramo das 
relações civis. 

382 Vide JOSÉ MARIANO CORREIA DE CAMARGO, A Propriedade e o seu fundamento (Tese à 
Faculdade de Direito de S. Paulo), n. 32, S. Paulo, 1897. 

383 Rezam as Inst.: “Occupatio est apprehensio earum rerum quae ante in nullius 
fuere dominio et de facto nullum dominium habent, ut sunt, fera animalia, lapilli et 
gemmae in, littore maris inventae”, “thesauri et habita pro dexliatis”. Vide PERREAU, 
Elements de Législation, Naturelle, p. 306, Paris, 1807, DUBOST, cf. COUVERT, op. cit., 
p. 51. 

384 O direito inglês, como se vê em STEPHEN, o alemão, como mostram MEYER e BERNER, 
o holandês, segundo VAN HAMEL, incluem na escusa objetiva do crime, ou legítima defesa, a 
proteção dos bens. Na boa interpretação, também o nosso direito, Cod. Penal, art. 32, § 
2, segunda parte. O que o direito belga, por exemplo (Cod. Pen., art. 416. Vide A. PRINS, 
Ciência Penal, trad. port., p. 283), consagra como justificação apenas no caso vital da 
ofensa, timbrando assim em noção amoral e incivilizada da reação, aquelas legislações 
alçam em princípio a mais pura das conquistas civilizadas, qual a comunicação ao direito, 
à propriedade, dos motivos biológicos que dirimem o contra-ataque. 
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Este, o efeito moral inevitável do sacrifício do homem 

na fecundação da terra, na utilização das cousas, na produção 

enfim. 

No seu poema, Hesíodo concitava com ardor os homens a 

adquirirem pelo trabalho, a terra385. 

 

§ 2º LEGAL 

É a velha teoria - a propriedade como mera criação da lei 

civil — que esteve tão em voga nos séculos XVII e XVIII, suscitada 

pelas conclusões contratuais dos Grotius (1627) e Hobbes (1647), e 

vestida do latim majestoso das orações de Cícero e do prestígio 

incomparável das observações peripatéticas386. 

A usurpação, clamava Santo Ambrosio; a corrupção, declamaria 

Chateaubriand,- foi que a criou. Um meio da humanidade realizar os 

seus destinos, como disse Locke? Apenas para o inquieto Rousseau o 

demônio da propriedade,- o “direito terrível”, segundo Beccaria 

(Traité des delits, XXII) § — causa de todas as desordens, 

acrescentou Morelli. Cumprisse embora ao Estado sustentá-la, 

conforme Cí- 

 

 

                                                                                                                               
Ihering assentou que o ataque ao bem o é à personalidade, e merece a defesa que 

neste caso impõe o instinto (Op. cit., p. 23). Dissera Cicero: “Vim vi repellere omnes 
leges omniaque jura permittunt”. 

385 Cit. de PERREAU, op. cit., p. 58. 
386 Reconheceu Aristóteles que a absurda organização da propriedade na Lacedemônia 

provinha da lei má, que teimara em concordar com o fato político da invasão e ocupação 
dóricas. 

Sócrates e o divino Platão compreenderam, por viável, o comunismo benfazejo da sua 
cidade ideal — primeiro erro decorrente da apreciação leviana da real influência da lei 
sobre o fato da propriedade (Vide Republique de Platon, trad. par A. BASTIEN, p. 191, 
Paris; LEON ROBIN, La Pensée Grecque, p. 242, Paris, 1923). 

Não exclui isso, todavia, que os gregos tivessem, como SOPHOCLES em Antígona, 
idéias firmes sobre o direito natural, composto de leis não escritas, mas nem por isso 
prescindíveis, das quais dizia o trágico, pela boca de sua personagem: “Não é de hoje, 
nem de ontem que elas existem; são de todos os tempos e ninguém poderá dizer quando 
começaram”. 
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cero387, não é natural esse direito, protesta Reid. É um 

privilégio, remata J. B. Say. Formou-o a lei dos arcanos da 

priméva inteligência humana. É a lição de Bossuet388, a de 

Montesquieu389, de Tronchet, Toullier, Robespierre, Jeremias 

Bentham390, que escreveu: “Não posso considerar desfrutável por mim 

o que tenho por meu, senão sobre as promessas da lei, que m’o 

garante. A propriedade e a lei nasceram juntas e unidas morrerão. 

Antes das leis, nada de propriedade; riscai aquelas e cessa 

esta...” Pascal391, Destutt de Tracy, Laboulaye, Benjamin Constant 

e Mirabeau, que dizia à Constituinte Francesa: “Uma propriedade 

particular é um bem adquirido em virtude das leis. A lei só 

constitui a propriedade...“, ela que, consoante Hobbes, regula o 

bem e o mal, o justo e o injusto, de onde se deve considerar bom o 

que o legislador ordena e mau o que ele proíbe392. 

A primeira conseqüência do que fica exposto tirou-a Bentham 

com exatidão. Naquele caso, é a arbitrariedade que sobe à 

categoria de princípio, a base biológica que se solapa nos 

fundamentos da propriedade, um profundo golpe nesse direito — a 

desgarantia flagrante que provirá das orientações livres das 

leis393, que podem exprimir, sem ciência nem moralidade, o programa 

revolucionário de governos anormais. Disse Bélime, que não faz a 

lei senão consagrar um princípio anterior, 

 

 

                                       
387 Vide a lei pombalina, de 18 de agosto de 1769, proemio. 
388 Polit. tirée de l’Escript., liv. 1º, art. 2º. 
389 Esprit des Lois, liv., 26, ch. 15. 
390 Entre estes se colocam na Rússia TCHITCHERINE e BISTRAM, fazendo se originar o 

mir de um ukase do tzar Ivanovitch, de 1592, de Boris Godounow e Pedro, o Grande. Contra 
BRELAJEW, cujos trabalhos, juntos aos dos professores LZOLOWZEW e LSCHLCOW, bastantemente 
elucidaram sobre a origem tradicional do simpático regime aldeão russo. É certo que os 
códigos moscovios de 1499 e 1550 reconhecem os privilégios comunais, enquanto um ukase de 
1552 instituiu a servidão da gleba no Império. 

391 “Todo título, dizia o filósofo, pelo qual possuis vosso bem, não é um título de 
natureza, mas uma disposição humana” Vide JACQUES CHEVALIER, PASCAL, Paris, 1925. 

392 De Cive, cit. de PERREAU, op. cit., p. 95. 
393 Vide CARDOSO DA COSTA, Que é o Código Civil, pp. 88 e 90. “A que desgraças, 

exclama o erudito civilista baiano, a que desgraças não será condenada a sorte dos 
homens, quando os seus amigos a deixam exposta aos tristes resultados de tão perigosas e 
absurdas doutrinas?“ 
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que a honestidade exige reconhecer394. “Civilis ratio 

naturalia jura corrumpere non potest”395. O engano, contenta 

Tissot, originou-se de se ter confundido o regramento do uso da 

propriedade com o respectivo direito396. “É o que, em relação a 

Constant, observou judiciosamente Cardoso da Costa397. A lei, 

porém, como ensina Leroy-Beaulieu, não cria nenhum direito. Ela 

sanciona e define os existentes398. “A lei não é, nunca, anterior a 

um direito; ela é sempre posterior a eles...”. 

Dará, como quis Rousseau, o movimento e a vontade399 ao corpo 

político?400 

Mas é Jean Jaques contra si próprio quem assegura que as leis 

não são propriamente senão condições da associação civil401. 

É, segundo Pietro Cogliolo, “uma ordem geral emitida pelos 

órgãos que na constituição política do Estado têm essa função”402, 

a que Bluntschli chamou o “verbo perfeito 

 

 

 

 

                                       
394 Apud TARBOURIECH, op. cit., p. 188. 
395 Digesto, 1. 4, t. 5, fr. 8, ”De Capite minutis”. 
396 Apud TARBOURIECH, ibd., p. 188. 
397 Op. cit., pp. 86-7. 
398 YVES GUYOT, La Science Economique, p. 34: GASTON MAY, Introd. à la science du 

Droit, p. 15, Paris, 1920. A autoridade dos patriarcas, v. g. existia antes do Decálogo. 
DE COUVRAY, Hist. du Principe d’ Autorité, p. 99; CORREIA CAMARGO, op. cit., p. 33; 
MERMEIX, Le Socialisme, p. 188, Paris, 1906. 

399 Vide LITTRÉ, cf. YVES GUYOT, La Science Economique, p. 3. 
400 Contrat Social, liv. II, ch. V, p. 49. São, sim, “a expressão mais completa da 

consciência e da vontade nacionais”. LEHR, Droit Civ. Germanique, p. 6. 

Leis, no sentido lato, são as relações necessárias, que emanam da natureza das 
cousas (MONTESQUIEU, Espirit des Lois, liv. 1º, ch. 3). “Stricta sensu”,- compreende, 
segundo AHRENS, ORTOLAF, ZPBHARIAS, TOULDIER, o nosso RIBAS, os preceitos jurídicos, 
reconhecidos pela sociedade, quer se exprimam pelos costumes ou sejam formulados pelo 
poder social (RIBAS, Dir. Civil, p. 112). Prefere CANDIDO DE OLIVEIRA: é toda a regra de 
direito. “Em outros termos, a lei é o conteúdo do direito positivo, ou ele se cristalize 
no texto escrito ou se conserve gravado na consciência popular (Curso de Legislação 
Comparada, p. 84)”. O direito italiano define: a norma obrigatória derivante da vontade 
geral dos associados, manifestada com certa forma especial do poder a quem a constituição 
política confere tal autoridade (CHIRONI, Elementi, p. 10). 

401 Op. cit., liv. II, ch. VI p. 52. 
402 Filosofia do Direito Privado, p. 52. 
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do direito”403. Tiveram os romanos a certa noção de que essa 

norma mais não é, afinal, do que a expressão de relações 

preexistentes404, na passagem acima do Digesto, e nesta: “Quae 

rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt”405. Por isso, 

“quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium”406. 

O que é racional pela própria cousa407, sentenciava ainda a 

legislação justinianéa, se transforma em direito perfeito, “hoc in 

jus perfectum deducitur”. Entanto, “dispositio homines facit 

cessare dispositionem legis”. 

Ademais, tenha-se em vista Condorcet, quando ensinava aos 

franceses que não pensassem que eram tábuas descidas do céu os 

Direitos do Homem, senão o desenvolvimento de princípios simples, 

calcados na natureza e na razão408. Moysés formulara-a segundo 

Elohim409, mas se lê do direito romano: “Lex est quod populus jubet 

atque constituit”, bem que Egerias as inspirassem aos velhos 

Numas, sem a unção divina de Zarathustra, Rhamadante ou do 

seráfico Confúcio. 

A origem mística dos mandamentos410 é um corolário da 

utilidade disciplinar — o recurso prático inicial à implantação 

dos sistemas, jeito de circunscrevê-los no respeito religioso e 

colocar a ordem social na categoria de intangível “tabu”411. Também 

é quase unânime entre os povos primitivos a posse do malhete 

social, ou sob a proteção de chefes guerreiros, como na maioria 

das nações selvagens, ou através de inexpugnável organização de 

classe, como no Egito, no México e na Índia, pelos elementos 

sacerdotais, depositários da ciência 

 

                                       
403 Droit Public General, p. 6, Paris, 1881. 
404 CHRISTODUL I. SULIOTIS, Le Droit Naturel, p. 360, Paris, 1888. 
405 Dig., 1.50, t. 17, De Reg. juv. fr. 188, § 1. 
406 Dig., 1.22, t. 5, 1.13, “De Testibus”. 
407 “Ratio est anima legis”. 
408 Vide PIERRE LASSERRE, La doctrine officielle de l’Université, p. 432, Paris, 

1913. 
409 Vide MAX STIRNER, L’Unique et sa Propriété, p. 42. 
410 Vide TARBOURIECH, op. cit., p. 191; BEUDANT; LAFARGUE, Origine et évolution de 

la Propriété, p. 367. 
411 Vide MORET ET DAVY, Des Clans aux Empires, p. 86; GUSTAVO DE MOLINARI, 

Problemas Sociais, trad. port., p. 13. 
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humana, todos poderosos no terror que infundiam às plebes 

criaturas privilegiadas dos caprichos divinos na terra, mentores 

da realeza, sapientíssimos lycurgos e augúrios supremos dos 

destinos políticos. 

Mas a evolução robusteceu a autoridade individual do rei e 

limitou as atribuições dos deuses na vida da sociedade. Aquele, 

como da primitiva confusão pelágica e dos conflitos dos povos 

inquietos do Latio ou dos nomos do Nilo, assimilou audaciosamente  

prerrogativas estranhas e se impôs subitamente, como Menes ou 

Rômulo, à obediência cega dos homens. E ditou-lhes, com sabedoria 

ou maldade, as leis severas, cimento em que se firmou o arcabouço 

político da antiguidade histórica, e sobre o qual a ação religiosa 

foi a do artista apurado que lhe desbastou os contornos e amaciou 

as arestas, arrancando da massa brutal uma plástica, que, de 

perfeição em perfeição, chegou a espiritualizar-se na beleza 

anátomo-psíquica dos mitos gregos e latinos. 

Aqui, são as leis produzidas, ou por Dracons, ou em austeras 

ágoras por todos os cidadãos, ou na tranqüila sensatez dos 

ambientes senatoriais que a corrupção não viciou ainda, como sob 

os Vespasianos. Querem então, os divinos imortais, que se cumpram 

as leis políticas, mas elas independem da inteligência olímpica, 

não mais jorraram, como Minerva ou os brâmanes, do cérebro do 

grande deus, nem foi o amável Hermes que lhes levou o sublime 

texto através dos espaços de Eros, aos palácios dos monarcas. A 

religião impera sobre os domínios moral e jurídico412, regula as 

atitudes domésticas, medeia entre o homem e a própria consciência, 

tutela a pátria mas já esmorece nos azuis desprestigiados das 

montanhas sagradas, onde Zeus envelheceu e agora, birrento e 

cretino, pensa nos seus celestes pecados e nos de Juno 

ciumentíssima413. 

                                       
412 MAX STIRNER, L’Unique et sa Propriété, p. 41. 
413 Algumas tropelias amorosas de Júpiter: com Lara, nayade de Aluson; com 

Mnemosyne, mãe das musas; com Latona, mãe de Apolo e Diana; com Ceres, mãe de Proserpina; 
com Maia, mãe de Mercúrio; com Dionea, mãe de Vênus; com Semele, mãe de Baccho: com 
Thémis, mãe das Parcas. Foram também seus bastardos Hércules, Io, Europa. Lemele, Platea. 
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Afinal, na fase do Direito, quando Roma pelos seus 

Paulos e Marcianos, Ulpianos e Gaius, espalhava com as legiões as 

bases do Direito Civil, à semelhança das baionetas napoleônicas, 

que pela Europa disseminaram os princípios da Grande Revolução, 

têm as leis o aspecto modesto de produtos da autoridade social, 

criações do organismo político, emissões necessárias de especiais 

funções discriminadas na atividade do Estado em que se reflete, 

como os astros na água, a fisionomia própria da nação, as suas 

tendências, a sua história, os seus ideais e os traços da 

conformação econômica. 

Das leis, umas há que vingam e se perpetuam, quando outras 

fenecem e tombam como frutos bromados. Aquelas, as que se fizeram 

de acordo com os pendores nacionais e a necessidade econômica; 

estas, as leis arbitrárias, prematuras ou retrogradas. 

Há um supremo critério diferenciador, que é o do consenso 

geral, instinto da média que o misticismo democrático haveria de 

chamar, romanticamente, de “opinião pública”. Ela que na frase de 

Camilo só pelo tino palpa os aleijões históricos414, e tem, antes 

que todos, vistas de descobrir os bons e os maus, de crucificar 

Cristos e adorar orago, julgar os reis e condenar os crimes, amar 

os heróis e apedrejar os pusilânimes, respeitar a humildade, 

afrontar os potentados, devassar as lares e lhes pôr ao sol as 

virtudes ou as infâmias, serenamente, inevitavelmente, infalível e 

austera como uma emissária da Providência. Ou floresce com os 

exemplos grandiosos e as sãs lições, como o velho mito da 

Argólida, que conservou nas suas folhas a lembrança da paixão de 

Phedra... Suaves milagres que encantam a triste história dos 

povos. 

As leis são um capítulo estreito e pálido dessa história, toda 

cheia pelos “mores”415, ou concessões bilaterais, de cuja expansão 

                                                                                                                               
E a mulher do grande deus, a quem se tem retratado como um símbolo do zelo 

conjugal, enganou clamorosamente o celeste esposo com Hércules, de quem teve Euristheo, 
com Eurymedon... 

414 Art. Gil Vicente, in A Corja, vol. II, p. 214, da 6ª ed. 
415 De usos e costumes antiqüíssimos eram os Forais das Províncias Espanholas 

(CANDIDO DE OLIVEIRA, Curso de Leg. Comp., p. 267). 
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se formaram as regras tutelares da sociedade e o mecanismo 

das instituições416. Até hoje, em plena era do domínio democrático 

das leis, cuja elaboração gradual o povo assiste e as 

Constituições vigiam deste jeito protegendo a espera dilatada das 

garantias privadas e a intangibilidade dos outros órgãos da 

soberania,— ainda o vestígio dos costumes é sensível417, e mesmo 

nos próprios Códigos que, utopicamente, como o nosso (art. 1807), 

os declaram totalmente revogados418. 

As composições legais são tão recentes quão imemoráveis os 

fatos e os direitos decorrentes de funções orgânicas, entre as 

quais, por primeira, a alimentar. 

O absurdo, então, de que foram os legisladores que planearam a 

propriedade419, é tão mais grosseiro quanto se atente em que, para 

a emissão de leis que por uma revolução grandiosa, dessem início à 

extraordinária atribuição social, mister se faria de um ou mais 

homens abstrusos, bastantemente experientes e sábios que, entre 

lôrpos troglodyttas420, coêvos dos “kjoermoendingers”, riscassem 

com paciente justiça lar- 

                                       
416 De modo que, presentemente, é uma das distinções estabelecidas entre os Cod. 

Civil e Comercial, a sanção do uso (vide Dec. de 2 de Maio de 1890, § 4º; Código 
Comercial de 1850, arts. 154, 169, 176, 186, 201, 291, 424; Reg. 737, art. 2; Reg. 738, 
arts, 25 e 26; Dec. de 19 de Julho de 1890, art. 30).(Vide JULIO PIRES, Direito 
Comercial, pp. 19-20, Rio, 1907). 

417 “Mores sunt tacitus consensu populi longa consuetudine inveteratus” (Inst.). 
Vide ainda Cod., 1.8, t. 54, fr. 2 e fr. 3, “Quae sit longa consuetudo”; Dig., 1.1, t. 4, 
fr. 32, § 1, e fr. 33, “De Legibus”. 

418 Crítica de Lacerda de Almeida, ao art. 1807 do Cod. Civ.. Vide ZEBALLOS, 
Evolucion de las Leys en América, 1923, in “Union Ibero-Americana”, Junio, 1924. 

— A ineficiência do simples preceito legal é expressiva, como nota CONVERT, nos 
casos de Algeria e Java, em que a lei tentou, em 1818, em 1873 e em 1875, destruir a 
organização indígena da propriedade implantando os princípios europeus (Op. cit., p. 39). 

419 YVES GUYOT, Réfutation, p. 224. 
420 Bem que o homem pré-histórico, cuja realidade científica data de tão pouco 

tempo, tenha a sua reabilitação moral, de ser superiormente social, respeitador de seus 
mortos, uso antropófago, amorável, nos elogios eminentes que lhes fazem GAERIEL DE 
MORTILLET, o MARQUEZ DE NADAILLAC LE BON. 

Tudo parece indicar nele o sentimento da propriedade, embora LOMBROSO admita o 
roubo como fato regular na vida primitiva. 

“A principal razão de ser da sociedade humana, diz GAROFALO, é a garantia da 
integridade física do indivíduo, de sua liberdade de ação e da sua propriedade legítima” 
(La Criminologie, p. XIX, Paris, 1905). 
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guezas e fronteiras à submissão individual ou coletiva das 

cousas, formulando o grande direito de prolongar ao ambiente as 

imposições incoercíveis da personalidade. 

Sabe-se muito bem que não seria possível esse Minos em plena 

fase das cavernas, contemporâneo do homem de Nanderthal, quando 

nem sobre os lagos suíços se equilibravam ainda as aldeias 

estaqueadas, de Zeller, dos arautos da Idade do bronze. A menos 

que não creiamos em profetas iluminados, descidos ao meio daqueles 

brutos, como S. Thomé ou Quetzalcoalt421, para lhes ensinar cousas 

admiráveis de uma civilização que dealbava e cujo papel copiaria, 

no domínio das leis, o de Messias no campo ético... 

A crença profunda, no entanto, de que a propriedade remexe com 

as raízes todo o chão da história atingindo aos balbucios da nimia 

animalidade, às formas mais inferiores, mais gerais e indistintas 

do aproveitamento pelos seres dos recursos físicos indispensáveis 

à vida, propriedade que, com esse feitio, penetra o círculo das 

próprias existências misteriosas e problemáticas dos cristais — 

engendra a entranhada convicção de que, tão velha, tão venerável e 

universal, será rigorosamente indestrutível. 

Como Locke e os representantes do parlamento de Rouen, 

sustentando junto ao rei, em 1763, que eram os parlamentos os 

fiscais imprescritíveis das leis, e que alegavam era o direito de 

propriedade mais antigo do que todas as instituições políticas422, 

os economistas e sociólogos desataviados de prejuízos, descem, na 

sua análise criteriosa, até uma base comum dos fenômenos da 

economia e do direito, da própria 

                                       
421 Lenda mexicana, sec. X. Esse branco misterioso ensinou aos astecas a metalurgia 

e a religião do amor. Mas era rico, e não podia ser um missionário, náufrago ou 
esmalhado, ou sublime confessor. Predisse também a conquista européia. 

422 Quando a França, exausta pela guerra dos sete anos, empenhada em compromissos 
de toda sorte, entre os quais não eram os menores os atrasados subsídios à imperatriz 
Maria Thereza, exteriormente desmoralizada pelos desastres militares e pela bancarrota, e 
comovida internamente pelos filósofos-políticos, que esboçavam os planos reacionários e 
regeneradores — quando a França, nos braços da grande crise, cuja próxima conseqüência 
seria a Revolução, se lançava sobre a propriedade, injuridicamente, deslealmente, 
atirando à lavoura, à herdade, à pastagem, à usina o golpe de impostos arbitrários, 
extintivos, ilegais, a voz altiva dos Parlamentes provinciais, herdeiros circunspetos das 
comunas do século XIII, tão profundamente abalou a nação com um protesto, que envolveu na 
ameaça solene a própria Coroa que teve Luiz XV, pelo bordão de Choiseul, de inaugurar a 
época das trans, ações, que imediatamente precedeu à explosão de 1789. 
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moral e da política, que é a distinção transcendente do meu e 

do teu423 — lei primeira da origem das sociedades, na opinião de 

Richard Cumberland. 

Godwin424 é a mais interessante produção mental daquelas 

convicções superficiais. É a conclusão radical das premissas 

teóricas dos seus mestres naturais: a repercussão negativista e 

reconstrutiva do desalento de perscrutação, do empirismo insciente 

da escola que filiou a propriedade à lei. 

Mas não apenas o velho sociólogo: a maioria desses escritores 

brilhantes da questão social no seu primeiro estágio — poetas 

incorrigíveis de um estado de felicidade futura sereno como o 

Eden, farto e suave como Chanaan, onde os homens tranqüilos, 

confiantes, cheios de bondade, se amariam duradouramente, 

imperturbavelmente. 

 

§ 3º CONTRATUAL 

Prende-se esta teoria à precedente, e carrega com a mesma 

invalidade que vimos na outra425. 

Hugo de Groot concebeu, por início à associação civil, uma 

convenção em remotíssima época histórica, imemorial, pela qual 

assumiram os homens certos deveres correspondentes a outras tantas 

garantias, atribuições e privilégios, de onde promana o direito426. 

 

 

 

 

                                       
423 Vide GARNIER, Traité d’Economie Politique, p. 120. 
424 Vide DR. ELTZBACHER, O Anarquismo, trad. port., p. 42. 
425 O contratualismo de ROUSSEAU, entretanto, é mais um passo andado na boa 

direção, quando faz o pacto inicial engendrar-se da necessidade de garantir o gozo 
pacífico dos bens, cuja apropriação, portanto, já sucedera. No outro sentido é a 
interpretação de PUFENDORF. Para GROTIUS também era o fundamento de todas na instituições 
fonte do direito civil. 

426 Foi a “communio bonorum primaeva”, segundo GROTIUS por meio de um contrato 
tácito (ocupação) ou expresso (repartição das terras). 
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Viviam primitivamente os habitantes do planeta no 

formoso estado da ignorância benfazeja e feliz dos sinistros 

engenhos sociais, no isolamento farto de outros Adões sem leis nem 

propriedade, alimentados frugalmente pelos frutos dos prados e 

mirando-se, como gregos solitários e erradios, nas linfas 

rumorosas que corriam com pureza, sem as deformações da humana 

indústria nem as desarmonias de sua luta com a natureza — sob as 

ramadas virgens, onde, desconhecendo os caçadores e amando 

sonoramente as cousas, descantava o passaredo. Nesses quadros 

virgilianos de serenidade pré-diluviana, onde se não sabiam talvez 

de pugilatos d’homens, nem os instintos feros se comunicavam como 

nuvens carregadas, portadoras do raio — habitava forte, belo e 

divino, o patriarca, — Buri ou Gayô Mareton —, que o corpo infeliz 

de Ymir — a Gaia, a Qeb ou a Yomi do mito germânico — alimentava 

com o mel e o leite desses tempos, que Zoroastro sonhou e foram 

antes do fabuloso reinado do magnífico Yima, que durou mil anos427. 

Havia então um Paraíso, decerto também o Tonatinh, e não fazia 

muito que Mardouk suspendera as águas, incrustando no céu as 

estrelas... Mardouk ou Atoun, ou Ahura Mazda, ou Apron, ou o 

sereno Brahma... Isso, na reflexão sentimental de Grotius e J. J. 

Rousseau. 

Mas para Hobbes428 o que havia era pleno, irreparável estado 

de guerra e por homens, feras ensanhadas que se entre devoravam 

numa gula estúpida de carniceiros... “Homo homini lupus”. 

Depois, foi a necessidade de conviver para coexistir, — ou o 

desprazer da luta, na definição de Herbert Spencer, que Ihering 

adjetiva de estética429 — que juntou os elementos isolados na fusão 

social, então se celebrando o famoso contrato que ninguém sabe em 

que língua, com que caracteres ou em que época se firmou, dando 

existência à associação dos homens. 

                                       
427 Vide Christus, art. de ALBERT CARNOY, pp. 333-4. 
428 O direito, na concepção do mesmo filósofo, é a liberdade que a lei limita. A 

expressão dessa liberdade, na conclusão de SPINOSA, é a força. 
429 IHERING, op. cit, p. 101. 
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Certo, que não resiste à crítica esta idéia que fez 

escola, se inscreveu em bandeiras demagógicas, lastrou arrazoados 

revolucionários, mas durou na consideração da ciência com a fase 

apenas a cujos ideais correspondia. Com efeito, o seu primeiro 

resultado era estabilizar a ordem social, substituindo a formação 

espontânea das Idades pelo pacto dos primitivos. Ora, obrigaria 

esse contrato, sempiternamente, os homens, ficando assim 

reconhecido o direito de gravar indefinidamente para o futuro 

gerações e gerações, aos milhares, que dele não guardavam a menor 

lembrança? Ou é possível aos povos fragorosamente se libertarem 

das suas cadeias e, dissociando-se, voltarem à vida paradisíaca de 

antes do conchavo que escravizou a humanidade? 

Essas interrogações, pouco sérias para a situação positiva da 

moderna ciência, abundam nas observações filosóficas do século 

XVIII. Não foi estranha a elas a evolução para 1789. Tinham o 

sabor de capitosos estimulantes aos revoltados e aos 

incontentáveis. Falavam ao coração dos deserdados. Repercutiam 

gratamente nas turbas miseráveis. Eram uma alva no acaso político-

moral daquele tempo. Aliciaram, nos tugúrios e nas calçadas, 

ardorosos voluntários que massacravam os suíços do rei e foram 

morrer pelo país nas assomadas estrangeiras. Eram, afinal, a 

sonhada e absurda igualdade que só se viu sob o céu, com certeza, 

quando o mundo não pertencia ainda aos homens. 

É bem de ver, porém, que o contrato post-social, “pactum inter 

se civitatis”430 jurídico, é elemento que se não separa da idéia de 

direito. E que, voltando às gentes primitivas que ainda coexistem 

com o século XX, encontramos modos prenunciativos de pactos 

contínuos, qual o “potlatch”, dos peles vermelhas, melanésios e 

outros, tão bem descrito por G. Davy431. Diz o prof. Inglês de 

Souza que o contrato “é o único fundamento racional de todo o 

direito privado, desde que ele o é do direito civil e do direito 

comercial”432. Mesmo do direito público. “O cidadão aceita as 

                                       
430 SANTO AGOSTINHO, Les Confessions, 3, VIII. 
431 Op. cit., p. 107. 
432 Direito Comercial, p. 17. 
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normas que o Estado lhe impõe e assume o compromisso tácito 

de observá-las”. “Contractus est ultro citroque obligatio”433. 

Aliando ao organicismo o contratualismo434, a generalização de 

Alfred Fouillée (“organismos contratuais”)435 é outro passo para a 

mais sábia conclusão de Léon Bourgeois. Trata-se de um quase-

contrato, tal como vê Chermont ao direito de vizinhança436. Mas sem 

similar perfeito nos moldes jurídicos contingentes, pois se não 

resolve com a facilidade com que as obrigações se extinguem, nem 

se reata à semelhança dos direitos a prescrever, cuja posse 

esperará até o prazo transferitivo que volte o dono a reavê-los. 

Aqui é apenas aparente a concessão, que se faz ao individuo de 

arbítrio pessoal, de completa liberdade. Está esta restritíssima e 

aquele cercado por deveres imperativos a que não fugirá, sem 

carregar consigo a marca dos desertores, réus no consenso dos 

semelhantes, vencidos antecipados por cobardia, na luta inexorável 

pela vida. 

 

§ 4º BIOLÓGICA 

Definiu Rénouard com precisão os direitos naturais: “os que 

indissoluvelmente ligados à natureza dos seres humanos 

 

 

 

                                       
433 Dig., 1.50, t. 16, fr. 19, “De.verborum significatione”. 
434 Desde o conceito da sociedade, as duas escolas se opõem diametralmente. Para os 

contratualistas, a sociedade é esse ser inconsistente, suscetível de inexistência, desde 
que é um produto do acordo humano, portanto resultado da vida física; enquanto para o 
organicismo a sociedade é um ser real, “tendo sua estrutura, sua vida, sua evolução, seus 
sentidos, tudo como o individuo...”. 

435 Quanto às associações inferiores, de animais, consentia FOUILLÉE em que se as 
encarasse como puros organismos naturais. 

Os ecléticos desta escola distinguem três espécies de organismos: os inferiores, 
sem uma consciência coletiva; os intermediários, em sensação nas diversas partes e 
consciência do conjunto num sensório; e os superiores, em que a consciência se manifesta 
a um tempo nas partes e ou todo. As sociedades Humanas, — ensina A FOUILLÉE, — pela 
Harmonia das consciências, permitem a liberdade individual e a solidariedade coletiva, em 
cooperação mútua e autônoma relativa, que são a chave da organização social (Vide a 
crítica de LEOVIGILDO FILGUEIRAS, Filosofia do Direito, p. 76-8). 

436 Les Transf. du Droit Civ., p. 207. 
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derivam dele e para ele vivem. São a condição, não a 

concessão das leis positivas que eles precedem e fundamentam”437. 

Daí, uma interpretação rigorosa ao dogma positivista: “É 

necessário (isto é, tão inevitável como indispensável) que a 

riqueza tenha uma apropriação pessoal”438. É a função - completamos 

— dos órgãos da adaptação humana, quanto o direito que lhe diz 

respeito é a condição vital da coexistência civilizada439. 

Como criação inequívoca da necessidade (Batbie), foi sempre 

tida a propriedade, mesmo por espíritos que, como Brissot de 

Warville, a transformaram na sua fogosa literatura em brava fera 

sanguinolenta que montearam com o brilho, o impulso e a crueldade 

de Nemrods implacáveis440. Mas como a lei não bastou aos filósofos 

do século XVIII para explicar essa instituição e recorreram à 

fantasia de um pacto pré-histórico, a palinódia da necessidade 

logo suscitou, à medida que recuaram os mistérios da vida para a 

ciência ávida, a amplificação ousada do grande atributo humano até 

se engastar a propriedade nas fontes palpitantes da evolução 

social, em longínqua e indecisa era das preparações humanas441. 

Pouco ainda isso pareceu à sede de generalizações eruditas. 

Procurou-se descer os degraus da escala zoológica, chapinhar na 

animalidade inferior, analisar o fenômeno gregário nos herbívoros 

e o egoísmo feroz dos felinos; baixar ainda, até as manifestações 

sociais impecáveis das colméias e dos formigueiros; não parar 

ainda, e estudando detidamente a biologia dos seres, verificar que 

o fato da apropriação não se separa da vida442 

                                       
437 Du Droit Industriel, p. 173. 

WAGNER liga esta teoria à econômica, como Mirabeau a da lei à contratual e FICHTE 
a do direito natural à do trabalho. 

438 PAUL LAFFITE, Cours Phil. sur l’Hist. Gen., p. 108. 
439 Vide KRAUSE e AHRENS, cf. TARBOURIECH, op. cit., p. 116. 
440 “A medida das nossas necessidades também o deve ser da nossa fortuna...“ 

(Recherches philosophiques, etc., cf. PLANIOL, Droit Civil, p. 737). MARAT, cf. 
TARBOURIECH, op. cit., p. 154. 

441 “O homem, diz belamente BASTIAT, vive e se desenvolve pela apropriação. A 
apropriação é um fenômeno natural, providencial, essencial à vida e a propriedade é a 
apropriação, tornada em direito pelo trabalho”. 

442 “É a adaptação, conclui YVES GUYOT, dos objetos exteriores às necessidades do 
homem”. (La Science Economique, p. 34). 
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mas decorre inevitavelmente da afirmação de um organismo na 

luta universal, porque as próprias operações alimentares implicam 

posse443, e animais há, cuja toca ou ninho são tão respeitados no 

mundo da bicharia como o mais honrado lar de um cidadão. 

Mesmo, entretanto, nas aglomerações que se propõem à vida em 

comum, mais rigorosa e equânime444 como as comunidades monacais, 

ainda há, haverá sempre, um resquício da propriedade pessoal. 

Ficou isso testificado desde célebre polêmica entre freires 

dominicos e franciscanos, a propósito do voto de absoluta pobreza 

destes últimos. 

Compreende-se, aliás, por belas exceções ao egoísmo 

proprietarista, herdado dos animais — Aratos e Cimons, 

sacrificando aquele à pátria todos os seus bens, deste modo 

sacudindo o jugo macedônio sobre Corintho, e franqueando o outro 

os seus jardins, a sua mesa, aos desvalidos, para que sorrissem os 

homens mais pobres junto ao mais poderoso dos atenienses. A 

caridade não é, decerto, inata no homem. Bem ao contrário mesmo, 

parece que as sociedades primitivas se conjugam para contradizer a 

piedosa indução445. Repele-a a economia social. Ela é um formoso 

produto da civilização moral, plasmada pelas crenças, tornada 

dever de consciência, imperativa nos sacros códices, como vasta 

                                       
443 É prática entre povos selvagens o simbolismo usual no país dos Esquimaus de 

levar aos lábios, à maneira de quem vai comer, todo objeto que se quer reduzir à 
propriedade pessoal (PAUL LAFARGUE, Origine et evolution de la proprieté, p. 319. E YVES 
GUYOT, Réfutation, p. 30). 

444 “A divisa do monarquismo, diz admiravelmente Hugo, parece ser esta: abdicar 
para reinar” (Os Mis., liv. VIII, p. 154). “Saca-se uma letra de câmbio sobre a morte, 
descontando-se em escuridade terrestre a luz celeste...” (ibid.). E santos varões, como o 
bispo Noviano e Martinho, o catequista das Gallias, para aceitar as próprias honrarias 
sagradas, eram como o apóstolo de Tours para receber o episcopado, escoltados, coagidos, 
numa suave violência que os eximia do pecado... 

Ainda assim, entretanto, outros, como Ss. Chrisostomo, quando ocultava o 
pensamento a Basílio na eleição dos bispos - se tiveram depois de penitenciar, 
asperamente, pelos inevitáveis pecadilhos... de política (HELLO, Physionomie des Saints, 
11ème éd.). 

445 Bem que os processos igualitários de Boshimans e Fuegianos pareçam indicar o 
contrário, cf. LAFARGUE, op. cit., p. 321. A honestidade pessoal, a solicitude 
coletivista desses selvagens, é, visivelmente, a resultante do equilíbrio orgânico 
social, do seu rude paralelogramo de forças. 

— São sempre novas as velhas palavras de Seneca: “Ergo quemad modum religio deos 
colit, superstitio violat, ita clementiam mansuetudinem que nomes boni viri praestabunt, 
misericordiam autem vitabunt; est enim vitium pusilli animi ad speciam alienorum malorum 
succidentis” (De Clementia, II, 5, ed. Prechac.). 
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pedra sobre a qual se levantaram, à semelhança da cristã na 

divina propicia em relação a Simão, as igrejas dos povos. Lei 

primeira foi a da brutal concorrência que suscitou o direito e 

reuniu as famílias em nações, assim o perigo exterior pôs em risco 

os grupos cognados, ameaçando-os de exterminação. Então a guerra 

atrás impôs a propriedade individual das armas, e mais outras, com 

as quais condescendia, utilitarista, a comunhão, fazendo por 

elevar o poder ofensivo do seu combatente e não lhe solapar os 

estímulos de dominação sobre o meio. Foi pois o lema de Marx 

aplicado aos conjugados sociais — “mors tua vita mea” —, que 

marcou as formas civilizadas da propriedade mobiliária, 

preconizando de então o imóvel, assim se viu que disso melhores 

frutos provinham à economia dos “clans”. 

A caridade não existe se não na sentimentalidade humana. 

Porque é uma doce faculdade da sociabilidade, que os instintos não 

podem criar. Chamar-se-á ela entre as feras — inibição, e é sempre 

um ato negativo. Mas impõe aos homens deveres positivos, muitos 

consubstanciados nas legislações e de modo tal aprovados pelo 

consenso que eu se lhes infringir os mandamentos é-se imputável de 

culpa. 

 

§ 5º DA OCUPAÇÃO 

Verificou-se, com verdade, que a teoria que origina da 

ocupação o fenômeno da propriedade se explica pela ignorância das 

formas primigênias do instituto446. Tem razão Henry Maine, quando 

nela vê o sinal de um estado de cultura superior. 

 

 

                                       
446 O fato de YVES GUYOT, na sua Refutação ao Ensaio de Lafargue, adotar esta 

teoria, não desmente a observação de longa data. A argumentação sugerida por CHRISTODUL 
I. SULIOTS (Le Droit Naturel, p. 473), é insubsistente e primitiva. Esta teoria tem 
também nos portais os nomes de QUINTILIANO, CICERO, PUFFENDORF, VICO, BLACKSTONE. 

Guyot, aliás, prefere assemelhá-la à do trabalho, tirando dessa aliança a 
conclusão do direito egoístico (Op. cit., p. 225). 
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Para o autor de “Villages Communities”, o fato desse 

direito é posterior à apropriação privada. Efetivamente, para que 

ficasse assegurada a primeira ocupação, se tornava preciso que 

nela conviesse a tribo — e neste ponto a razão está com Grotius447 

— pois de outro modo era a revolta contra os seus ditames, o 

estado de indisciplina contaminando a coesão social, de onde não 

podiam resultar direitos estáveis. Mas, para que se erigisse em 

fonte de direito pessoal a ocupação448, havia de reunirem-se os 

membros do grupo num acordo pacífico sobre a matéria449, 

consentindo a coletividade nessa restrição à cousa comum, e os 

outros homens em respeitar a posse alheia. A história de Abrahão e 

Loth serve de exemplo450. 

Assim estabelecer, não é decerto cair no apriorismo in-

científico do pacto rousseauniano. O direito inicial certamente 

que abrolhou na espontaneidade biossocial das primitivas 

aglomerações (H. Ahrens)451. De nada, todavia, valeria o sentimento 

individual da propriedade para formar direito, se lho obstava a 

férrea organização gregária. Mas foi preciso que ficasse patente a 

necessidade dela452, a sua utilidade à tribo, o inevitável pendor 

pessoal, para que, de uma abstenção da coletividade453, nascesse 

aquele fato jurídico. Equiparar-se-ia de outro jeito, a ocupação à 

posse do ratoneiro, que não induz propriedade, antes obrigação 

restituitória. 

 

 

                                       
447 De Jure belli ac pacis, liv. II, c. 2, § 2. 
448 O direito encontrou o fato e conformou-o (COGLIOLO, op. cit. pp. 178-80). 
449 Tácita vontade do Estado, cf. COSTA e BIAGIO BRUGI, op. cit., II, p. 388. Se 

lhe ajuntamos, acrescenta este último, a palavra da lei, temos a “vetus occupatio” dos 
romanos. 

CORRÊA CAMARGO, op. cit., pp. 24 e seguintes. 
450 SILIOTIS, op. cit., p. 474. 
451 Contrariamente a LABOULAYE, diz o célebre professor de Leipzig que “deve ser 

considerado como um direito primitivo e absoluto que não resulta de algum ato exterior, 
como a ocupação, o trabalho, ou o contrato” e é baseado sobre a natureza do homem. Esse o 
princípio de PORTALIS. Não o nega LAVELEYE, op. cit., p. 575. 

452 EMILE DE LAVELEYE, ibid. 
453 Vide PAUL ELTZBACHER, O Anarquismo, p. 26. 
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Permitida, no entanto, a apropriação singular, o ato por 

que se manifestou foi a ocupação454, “vetus occupatio”455, “ex 

naturalis possessione”456, relativamente aos bens de raiz, 

decorrendo dela posse legítima, resolúvel em determinado prazo, 

senão a propriedade perfeita. 

Filiar-se, pois, à ocupação a propriedade é tentar explicar o 

direito pela sua feição conseqüencial, expressão de aposteriorismo 

impotente, solução materialista ao problema transcendente, que 

está para a harmonia jurídica como o fenômeno da concepção para a 

biologia. 

O primeiro mérito, porém, dessa teoria está em que se pode 

reduzi-la à interpretação histórica do mesmo problema, com 

melhoria de razão que à laborista, à legal, à contratual. 

 

§ 6º. ECONÔMICA 

A teoria econômica é a de Roscher, Mill, Courcelle-Seneuil. O 

seu ponto de partida é ainda a necessidade. Ela explica e 

justifica a propriedade egoística. Torna-se esta em instituição, 

disse Mill, porque a necessidade exige a maior produção, razão de 

ser da propriedade privada — estímulo do trabalho, fator de 

abundância e riqueza. Por sua vez J. B. Say estabelece a fórmula: 

O trabalho nada pode sem capitais, mas estes nada são se não são 

propriedades exclusivas. É a capacidade proprietarista, segundo, 

ainda, Thiers e Leroy-Beaulieu, que aciona o mecanismo complexo da 

economia. Sem a propriedade, resume Tarbouriech, cessaria o 

interesse individual de produzir457. Dela, completa Eugéne 

Fourniére, — “do sentimento individual da propriedade por sua 

utilidade própria — nasce o sentimento da propriedade em si, com 

todas as vaidades que ela envolve”458. Assim é o amor 

                                       
454 “Quod nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur...” (Dig. 1. 14, 1. 

l. fr. 3, De Adquirendo rerum dominio). BIAGIO BRUGI, Della Proprietá, vol. II, p. 388. 
455 CICERO, De Offic., cf. BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 387. 
456 PAULO cf. BRUGI, ibid. 
457 Op. cit., p. 221. 
458 L’ldealisme Social, p. 40. 
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organizado pelo que se possui, tão maior e credor de deveres 

mais substanciais, quanto a civilização define a dignidade humana. 

E pode, graças aos frutos oriundos do vitorioso 

particularismo, evoluir serenamente a propriedade para mais 

exclusiva, mais rigorosa e mais unitária, como observa Joseph 

Chermont459 — bem que contra um velho padrão de justiça que era a 

histórica igualdade, segundo os panslavistas que preconizavam o 

comunismo dos mirs, e contra a vertiginosa socialização que Fichte 

anteviu460. 

Por isso, para John Stuart Mill o direito é um poder 

(Shopenhauer)461, que interessa à sociedade conceder aos 

indivíduos. Mas esta não abre mão de prerrogativas tão suas sem 

obedecer a necessidade irresistível. Legitimou a propriedade, 

porque ela, como diz Ihering, é uma das condições da existência 

moral462. Apropriar, já declamava Hegel, citado por Herculano, é 

dar a uma cousa destino e alma463. De tal jeito, porém, que “a 

evolução do direito de propriedade se confunde com a evolução da 

própria personalidade”464. 

Ao que há de artificial na teoria em questão, substitui a 

biológica com as suas sugestões positivas. O erro principal dos 

teóricos daquela foi condicionarem o fenômeno in- 

                                       
459 Op. cit., p. 198. 
460 Pensa o filósofo que “chegaremos a uma organização social da propriedade, na 

qual perderá ela o seu caráter exclusivamente privado para se tornar uma instituição 
pública”.  

461 Definiu o grande pessimista: 

“O direito não é senão a medida do poder de cada um”. 

Encarregou-se o príncipe de Bismarck de melhorar, sintetizando e batendo em aço 
bélico, a fórmula tronante: é o “Gewelt var Recht”. 

Quanto ao conceito de proporção da frase de SHOPENHAUER, encontramo-lo na bela 
definição de Dante, “De Monarquia”; e ainda em S. THOMAZ DE AQUINO e ARISTÓTELES (vide 
LÉON PRIEUR, Dante et l’Ordre Social, p. 21). 

462 A Luta pelo Direito, p. 28.— Todo direito, pensava TRADELENBOURG, se origina da 
necessidade da conservação de uma existência moral. Também MIRAGLIA, Filosofia del 
Diritto. Explica DIODATO LIOY: “são as forças motrizes do direito os fins internos da 
moralidade” (La Philosophie du Droit, trad. fraç., p. 117, Paris, 1887). 

463 ALEXANDRE HERCULANO, Opúsculos, vol. II, p. 128. 
464 QUEIROZ LIMA, Sociologia Jurídica, pp. 162 e 179. 
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conteste da necessidade criadora e ordenadora, com o 

dispensável elemento psicológico de uma convicção, boa para 

explicar as leis e as reformas sociais, mas impotente em relação 

às especificações originais. 

Daí mais nos tomar a certeza de que será ao ecletismo 

providencial465, que gabos tantos mereceu de Herbert Spencer, que 

se há de pedir a última palavra para a elucidação do problema. 

 

§ 7º CONCLUSÃO 

Então ensina o ecletismo que há em todas as teorias extratadas 

pontos inequívocos de verdade e graves erros, pelos quais nenhuma 

se basta a si mesma. Mas poder-se-ão perfeitamente ajustar em 

inconsútil harmonia, tanto que lhes aparemos as anfractuosidades 

viciosas determinadas pelo extremismo, com que cada qual investiu 

o campo filosófico-jurídico. 

O trabalho, só por só, justificando, não explica a gênese da 

propriedade. Para que ao trabalhador ficasse garantido o direito 

de exercê-lo, necessário era, em primeiro lugar, a aquiescência 

grupal, em segundo, um certo dispositivo de lei ou costume que 

isso definisse, finalmente, uma indissimulável utilidade para a 

comunhão. Nem, como vimos, será a lei que esclarecerá a origem da 

propriedade. Também muito pouco adianta a teoria convencionalista. 

E a biológica, que reclama frutuosamente para a sociologia a sua 

situação prática entre os conhecimentos concretos, é falha, 

sensivelmente incompleta, porque por demais simples em face da 

extrema complexidade dos fatos sociais. 

Além dessas, há outras teorias, cujo interesse é secundário, 

apesar dos nomes que a elas se ligam: assim a preferência 

racionalista, kantiana, por uma vontade do povo, genetriz; e a de 

                                       
465 É bem de ver que com isso repulsamos a outra noção, ao nosso ver errônea e 

prejudicial, que enxerga nesse processo lógico a irresolução e a timibilidade (Assim no 
DR. MONIZ SODRÉ, As Três Escolas Penais, p. 14, Rio, 1907). 
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modernos, como Ziegler, Wagner, Loria, Graziani, pela 

tradição secular466. 

Ao passo que a teoria eclética poderá, vantajosamente, ser 

formulada nestes termos: 

Origina-se a propriedade das necessidades normais do homem 

como individuo467 e como membro da sociedade; infundiu-a nas 

organizações gragárias o acordo tácito calcado na inevitável 

necessidade, e ela se desenvolveu conduzida sempre pela estrita 

utilidade social468 — pensam embora de outro modo os Godwins469 —, 

em obediência a normas jurídicas e estéticas que variam 

sucessivamente no decurso das fases históricas470. 

“Ela surge e se desenvolve com a civilização e sobre ela esta 

se funda”471. Porque, como diz d’Avenel, “a civilização a impunha; 

não há civilização sem ela”472. “Se denega, acrescenta Laveleye, o 

direito primordial de apropriação, admite-se que Malthus tenha 

                                       
466 Vide ABEL ANDRADE, A Vida do Direito Civil, opusc. I, p. 79, Coimbra, 1898. 
467 Singular ou coletivo. 

O direito antigo, frisa HENRY MAINE, não é individual, é familial ou grupal. 

Tem a nossa raça, em particular, o instinto da coletividade (JEAN LOMBARD, Un 
volontaire de 1792, p. 6). Dá um sentido novo, de melhor sonoridade, à proposição 
positivista: “A riqueza é social em sua origem e deve sê-lo em seu destino” (LAFFITTE op. 
cit., p. 105). Nela vê LAFFITTE ordem, enquanto na apropriação particular o progresso 
(Ibid., p. 112). 

468 Saleilles reconhece a evolução para esse sistema, no qual, segundo PLANIOL, “o 
direito de propriedade é dominado pelas necessidades sociais e pelo interesse geral” (Op. 
cit., vol. I, p. 712). Exemplo se tem do quando foi proclamado o direito de reivindicação 
mobiliária: sentiu-se que era forçoso transigir com o interesse comum, e então surgiram 
os sistemas de POTHIER e de BOURDON. 

469 PAUL ELTZBACHER, op. cit., p. 39. 
470 Baseou-se, por exemplo, a propriedade nacional americana em quatro títulos, 

conforme a enumeração de ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA no defender os direitos portugueses 
às terras do Cabo Norte. São: 

o descobrimento e conquista (ocupação); 

o consentimento dos naturais (contrato); 

as despesas da coroa (trabalho); e 

os tratados internacionais (lei). 

(1792) - Vide Rev. Inst. Hist. Geog. Bras., n. 12, p. 389). 
471 COGLIOLO, op. cit., p. l77; MIRAGLIA, op. cit. 
472 Decouverts d’Hist. Social, p. 88. 
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razão”473. Schiller sintetizou em dois versos o que a Bíblia 

enfeixou em milhares: “Preciso é que o homem possa dizer de alguma 

cousa, isto é meu, ou ele queimará e matará”. Então a moderna 

fórmula será a que lembra Asturaro: “cada um segundo as suas 

forças e cada um segundo as suas necessidades”474. 

Reconheça-se embora que o padre Vieira foi infalível, quando 

disse que a guerra durará enquanto houver o “meu e o teu”; 

consinta-se, não obstante, que a razão esteja com Karl Marx ao 

sentir na propriedade o polvo que desarticula a moderna 

humanidade; que se a combata com sanha igual à dos Bakounines, se 

lhe atribuindo a maioria, senão a totalidade das injustiças 

sociais,— que tudo isso não pode abafar a voz calma dos séculos, 

que já repercutia na solene poesia de Ovidio475, lembrando aos 

homens as idéias serenas da ordem e da paz, pregadas por todas as 

religiões civilizadas. 

Platão escreveu no seu Livro das Leis: “A nossa primeira lei 

deve ser esta: que ninguém ultrapasse a fronteira que separa um 

campo do vizinho, porque deve ela ficar imóvel”476. Ouvirá o 

infrator, segundo o poeta das Metamorfoses, o brado majestoso da 

divindade, a dizer-lhe: “Afasta-te, que este é o meu campo, e lá o 

teu”. E será maldito, reza a Bíblia477. 

                                       
473 De La Proprietè, p. 558. 
474 La Sociologia e le scienze sociale, n. IV, pp. 51 e seguintes. 
475 Fastos, II. 
476 Cf. PAUL LAFARGUE, Orig. et. évol. de la proprieté, p. 367. Vide LÉON ROBIN, La 

Penseé Grecque, p. 282. 
477 DEUTÉRANOMIO, XXVII, 17. Também era da lei dos etruscos, cf. FUSTEL DE 

COULANGES. 
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X 

AQUISIÇÃO 

 

Na aquisição da propriedade há que considerar: primeiramente, 

o sujeito que seja capaz; em segundo lugar, o objeto que seja 

apropriável. Uma vez discernidos os casos de incapacidade, que são 

a exceção à regalia precípua dos homens civilizados de chegar a 

proprietários e classificadas as cousas apropriáveis, nos 

encontramos em face dos modos de adquirir. 

I. Entende-se por capacidade478 o acúmulo, no agente, dos 

requisitos que o fazem útil, autônomo e produtivo, no seio da 

sociedade. Incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, reza o nosso Cod., art. 5, da Parte Geral, são os menores 

de dezesseis anos479, os loucos de todo o gênero480, os surdo-mudos, 

que não puderem exprimir a sua vontade481, além dos ausentes 

declarados tais por ato do juiz. Chama o Cod. Civ., 

defeituosamente482 a essas deficiências, a incapacidade absoluta 

(arts. 7 e 145, I), para dis- 

 

 

 

 

 

                                       
478 Vide Cod. Civ. português, art. 3º; austríaco, art. 1; colombiano, art. 1º, 

francês, ch. II. 
LAFAYETTE, Dir. das Cousas, p. 77; JOSÉ TAVARES, op. cit., p. 61; CHIRONI op. 

cit., p. 25. 
479 Ord., liv. 3, tit. 41, 8; Cod. Civ. francês, arts. 903 e 1124. 
Vide ANTONIO DE SOUZA MARTINS, Compilação das Leis sobre Recursos, p. 53, not., 

Rio, 1879. 
480 Ord., liv. 4, tit. 103. As mesmas Ord., denominava-os sandeus, furiosos, 

mentecaptos, desassisados e desmemoriados (Ibid., tit. 81). RIBAS, op. cit., p. 270. Vide 
MONTESQUIEU, L’Esprit des Lois, p. 457. 

481 Inst. 1. 1, t. 23, § 4, De Curationibus. RIBAS, op. cit., p. 267. 
482 Melhor diria — “geral ou especial, conforme se refere à generalidade dos 

direitos, ou só a certos e determinados atos jurídicos” (JOSÉ TAVARES, Princípios 
Fundamentais, p. 61). 
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tinguí-la da relativa, que é a referente a certos atos ou à 

maneira de exercê-los (art. 6)483. 

Que supra a incapacidade, geral ou parcial, criou o direito a 

figura do representante484. É o pai ou o tutor no caso do 

impúbere485; o curador para o louco, o demente ou o pródigo486, o 

surdo-mudo, o silvícola e, antigamente, para o escravo487; síndicos 

e liquidatários para as ações em que entra o falido após sentença 

de abertura da quebra; o procurador pelos que podem tê-lo488 e para 

atos que admitem representação489; bem como o curador à lide, na 

justiça federal, sob pena de nulidade do processo, aos incapazes 

do primeiro gênero, e ainda ao ausente citado por editais que não 

compareça para defender-se, e ao preso, tenha ou não constituído 

procurador490. 

II. Apropriáveis pelos indivíduos singulares são todos os 

valores não excluídos do comércio491. As cousas fora do comércio - 

já doutrinavam os romanos — dividem-se nas que o são por 

determinação legal ou pela sua própria natureza492. 

 

 

 

 

                                       
483 CLOVIS BEVILAQUA, Cod. Civ. Comentado, vol. 1, p. 179, (2ª ed.). 
484 PAULA BAPTISTA, Compêndio de Teoria e Prática do Processo Civil, p. 47, Recife, 

1855 (1ª edição); CHIRONI, Elementi, p. 25; LAFAYETTE, Op. cit., p. 449. 
485 PAULA BAPTISTA, op. cit., p. 44; CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO, Curso de Prática do 

Processo, vol. I, p. 205, Rio, 1911; J. M. P. de VASCONCELLOS, Consultor Jurídico, p. 42, 
Rio, 1862. 

486 Inst., 1. 1, t. 23, § § 3 e 4, De Curationibus. E o Digesto: “Lege duodecima 
tabularum prodigo interdicitur, bonorum suorum administratio, quod moribus quidem ab 
inicio introductum est” (L. 27, t. 10, fr. 1, De Curationibus). 

487 PAULA BAPTISTA, Op. cit., loc. cit. 
488 Exceto nas que dizem respeita ao seu estado pessoal, poder marital e pátrio 

poder, bem assim à administração dos bens próprios e particulares da mulher e dos filhos 
(Lei n. 2.044, de 17 de dezembro de 1908, arts. 65, ns. 7 e 8, 67 e 46. CANDIDO DE 
OLIVEIRA FILHO, op. cit., vol. I, p. 206. 

489 Queixas e denuncias, de acordo com o art. 92, da lei de 3 da dezembro de 1841, 
precedendo licença do juiz (CARLOS ANTONIO CORDEIRO, Formulário de todas as ações 
criminais, vol. I, p. 20, Rio, 1888. 

490 Reg. n. 737, arts 54 e 739. CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO, ibid., p. 207. 
491 Cod. Civ. português, art. 370; mexicano, art. 778. 
492 Cod. Civ. Brasileiro, art. 69; português, art. 371; argentino, art. 2.336; 

mexicano, art. 779. 
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Não nos interessam as desta categoria; mas as outras, 

negociáveis em virtude da lei493, também se poderão cingir às 

características das primeiras, assim sejam derrogados os 

princípios tangíveis que as excetuavam da agitação econômica. São 

as cousas públicas e as de direito divino, da legislação latina. 

As segundas eram sagradas, religiosas ou santas. Sagradas — as 

votadas à divindade494; religiosas — as consagradas aos manes no 

direito clássico, princípio da inviolabilidade das necrópoles495; e 

as santas — as garantidas e defendidas das injúrias dos homens 

pelo respeito votivo dos costumes, da força e das leis496. 

As cousas públicas são, em geral, as de pertença do Estado, 

que as tem por título de direito público ou por título de direito 

privado. 

Os romanos consideravam públicas apenas as cousas possuídas 

pelo primeiro desses títulos. Então, o seu proprietário 

rigorosamente era o povo romano. 

A distinção é subtil na prática, e impossível de suster a 

confusão necessária no poder público dos dois direitos de 

propriedade. Convindo, embora, com a teoria justa de que os bens 

públicos pertencem à universalidade nacional, é fora de dúvida que 

ao Estado há de caber como expressão política dirigente do todo, 

os atos que definem o direito dominical. Assim, ele é quem conhece 

das conveniências da passagem do patrimônio público, como é uma 

rua, uma estrada, uma praça, para o uso ou propriedade 

particular497, marcando novas di- 

 

 
                                       

493 Cod. Civ. francês, art. 538. 
494 O conceito da cousa sagrada ao tempo em que Gaio redigia os Comentários, não é 

o mesmo adotado na compendiação justinianéa. Aquele, como bom pagão, estabeleceu que eram 
sagradas as cousas votadas aos deuses superiores; enquanto o imperador levantino, 
assimilando a idéia cristã, dizia que o eram as consagradas a Deus (vide VARKOENIG e 
Compêndio, cit., p. 256. 

495 Vide Compêndio cit., p. 258 — Túmulo é propriedade especial que se não rege 
pelos princípios de Direito comum (Acordam da Corte de Apelação de Bueno Aires, in-Rev. 
do Sup. Trib. Fed., vol. V, p. 279. 

496 Vide Compêndio cit., p. 262. 
497 Vide Acordam do Sup. Trib. de Justiça de Portugal, de 12 de janeiro de 1904, in 

Cod. Civ. Port. nos Trib., de PINTO LOUREIRO E MARIO DE ALMEIDA, p. 298. 
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reções ao trânsito comum; ele quem expropria, quem veda o gozo 

coletivo, quem o franqueia, quem gere, afinal, como senhor 

inconteste, a vasta fortuna sob sua influência. Por ele, as cousas 

do domínio público são de livre uso, como as vias de comunicação 

ou fechadas, quais as praças de guerra498. 

É o Estado dono por título singular, mas um proprietário “sui 

generis”, cujo bem poderá, por seu mero destino499, incorporar-se 

às outras cousas do público gozo ou permanecer restringido à 

exterioridade individual. Mas, tanto neste como naquele caso, é 

bem da nação criado pelo rendimento nacional, administrado por 

comissão nacional, por isso reversível a todo tempo à comunidade 

nacional. 

É a doutrina do nosso Código Civil: “São públicos os bens do 

domínio nacional pertencentes à União, aos Estados ou aos 

Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a 

pessoa a que pertencerem” (art. 65). 

III. Entende-se que as cousas públicas e as sagradas, 

religiosas e santas do antigo direito, escapam à febre da 

circulação econômica, para ficarem inalienáveis por princípio. 

Esse caráter convencional, entretanto, não lhes tira o valor 

natural proveniente, do solo, das obras de arte, da raridade ou 

das riquezas empregadas, que assim, se desvencilham da 

intangibilidade de cousas fora do comércio, logo são disputadas 

nos mercados como as demais de apropriação particular. Assim os 

templos e conventos, os seus objetos artísticos e toda a 

ourivesaria sagrada, o próprio chão dos velhos cemitérios, as 

concessões freqüentes porque se destinam ao desenvolvimento da 

riqueza500; o patrimônio dos Estados, que garante os seus 

empréstimos501 representado pelo valor que lhe dão os arrolamentos 

oficiais; até os países passíveis de negócio, como têm sido as 

                                       
498 CHIRONI, Elementi, p. 69. 
499 Cod. Civ., art. 66, § § II e III. 
500 De referencia às marinhas, vide leis francesas, de 1861, liv. IV, tit. VII, e 

de 16 de setembro de 1807, art. 41. 
501 Vide ALBERTO CARLOS DE MENEZES, Prática dos Tombos, p. 3, Lisboa, 1843. 
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colônias, como a Alaska ou as terras arrendadas do Extremo 

Oriente. 

IV. Adquire-se o domínio por um ato ou fato material502 cuja 

significação jurídica válida é denominada geralmente justo 

título503. 

Esses modos de aquisição são originários ou derivados504. 

Originários, quando criados por ato ou fato que investe ao 

adquirente na sua livre plenitude; enquanto são os derivados 

condicionados pelo direito anterior, transmitido com as suas 

limitações e vícios com a cousa transferida. Implicam os segundos 

a existência de um transferidor, entanto que nos primeiros é 

apenas essencial a figura do adquirente. 

Não interessa, rigorosamente, ao moderno direito essa 

distinção antiga dos modos de adquirir. Em tratando de móveis e 

imóveis é que se terá de classificar os processos jurídicos que, 

em relação a ambos, exprimem a realização do direito de 

propriedade. 

São, para os bens de raiz: 

a) transcrição do título de transferência no registro do 

imóvel; 

b) acessão; 

c) usucapião; 

d) o direito hereditário. 

E para as e cousas mobiliárias: 

a) ocupação; 

b) caça e pesca; 

c) invenção; 

d) especificação; 

                                       
502 LAFAYETTE, op. cit., p. 78. 
503 JOSÉ DE ALENCAR, A propriedade, p. 120. 
504 CHIRONI, op. cit., pp. 71 e 135. 
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e) confusão, comistão e adjunção; 

f) usucapião; 

g) tradição. 

Esta a enumeração do nosso Cod. Civ., art. 530 e cap. III. 
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XI 

AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS 

 

 

a) POR TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA NO REGISTRO DO IMÓVEL505 

Vê Ernest Lehr, com razão, que a inscrição dos títulos pode 

ser hoje considerada a forma moderna da transferência da 

propriedade506. É o termo final da evolução da velha publicidade em 

vigor no direito germânico tradicional, nos casos de trasladação 

do domínio. O fim social é que se conserva inalterado: destina-se 

a que todos conheçam o ato e essa plena luz afaste as defraudações 

e os engodos, de outro jeito abundantes e insanáveis. 

Realmente, não se dá a transferência pela solenidade da 

inscrição senão pelo contrato, que impõe o ato jurídico de que 

aquela é uma tradução material aplicada à mor garantia dos 

interesses, assim dos pactuantes como geral. Antes da formalidade 

do título se presume o entendimento que suscita a obrigação. Esse 

acordo é o que se tem chamado a forma natural do contrato507, que, 

na lei brasileira, até o valor de 

 

 

 

 

                                       
505 Enquanto isso para a propriedade imóvel na órbita que se traçou o Direito 

Civil, no Direito Comercial, por entre o império da tradição vemos o endosso em branco 
regulando a propriedade cambiária, assim a letra de câmbio com a ação integralizada, o 
conhecimento de depósito — a simples assinatura numa letra fazendo surgir a figura 
jurídica do avalista, todas as relações enfim, de crédito, em que se apóiam as riquezas 
pública e particular, sobre a garantia da forma mais simples e rápida de obrigação. 

É esta a característica fundamental do contrato mercantil na sua distinção do 
puramente civil, que, uma vez generalizada à espera do Direito Privado, acarretara a sua 
unificação, que a maioria dos nossos juristas, desde Teixeira de Freitas, tem apostolado 
(vide INGLEZ DE SOUZA, Dir. Com., ponto III). 

506 Droit Civil Germanique, p. 86 — Lehr cita os seguintes: Cod. Civ. austríaco, 
art. 431; do reino de Saxe, art. 276; de Zurich, art. 532; dos grisões, art. 186; de 
Schaffhausen, art. 474...— Cod. Civ. brasileiro, arts. 530, I; 676, 856. 

507 LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, p. 306; Baudry Lacantinerie & De Loynes. 
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1:000$, dispensa o complemento da inscrição para cumprir 

largamente o seu destino consensual508. Portanto, essa é uma 

imposição assecuratória do direito que não desce ao cerne do ato 

jurídico, mas o condiciona, envolvendo-o no prudente resguardo da 

identificação da cousa, que, a um tempo, individualiza o imóvel e 

concorre para a estabilidade da fortuna privada. 

É certo, porém, que a inscrição que teoricamente não abala os 

fundamentos do direito de contratar, que cria as situações 

obrigacionais, é indispensável para que a transmissão do imóvel se 

opere, de modo que o direito do adquirente exclua quaisquer 

pretensões de esbulho ou preferência. 

O direito moderno prescindiu da apreensão. Supre-a o título 

que justifica o ato posterior da aquisição509, desempenhando o 

contrato o papel traslativo da tradição, como dispôs, em relação 

aos imóveis, o Cod. Napoleão, arts. 711, 1.138 e 1.583510. A 

transcrição é imposta, principalmente, como prova irrecusável511, 

essencial para a validade dos efeitos da aquisição relativamente a 

terceiros, segundo a Lei francesa de 22 de março de 1855 e o Cod. 

Civ. português, art. 951; mas, não podendo deixar de figurar na 

transferência para que esta se perfaça inteiramente, é que é 

requisito obrigatório à completa legalidade do ato, produzindo a 

posse lícita e inquestionável que decorre da transferência sã, os 

remédios suscitados pela defesa do direito dominical. 

A utilidade flagrante dessa formalidade512 grangeou-lhe o raro 

prestígio que ganhou em todas as legislações dos 

 

 

                                       
508 É tipo dos contratos consensuais que MELLO FREIRE, enganosamente, segundo 

LACERDA DE ALMEIDA, quis abrangessem todo o campo dos contratos atualmente. Ibd., p. 
307). 

509 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 325. 
510 COELHO DA ROCHA, ibd.; LAFAYETTE, op. cit., p. 103. Contra Ord., liv. 4, tit. 

7. 
511 LAFAYETTE, op. cit., p. 107; LACERDA DE ALMEIDA, Dir. das Cousas, vol. I, p. 

179, Cod. Civ. brasileiro, art. 533; Cod. Civ. Português, art. 951. 
512 Vide Parecer de Sylvio Romero, cf. LYSIPPO GARCIA, O Código Civil e a 

Propriedade Imóvel, p. 14, Rio, 1921. 
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nossos dias. “Entre nós a transcrição é hoje o modo legal de 

transferência do domínio sobre os imóveis513. A tradição continua a 

substir, mas tão somente para a transferência do domínio que tem 

por objeto os móveis”514. A transcrição presume a investidura que 

no velho foro se dava pela detenção real ou simbólica. Neste ponto 

ela sucede inteiramente ao modo arcaico de transmissão, e o título 

perfeito atirado aos movimentos econômicos, pode, por sucessivas 

anotações no registro correspondente, operar a mais rápida 

circulação possível do valor que as necessidades atuais exigem, 

sem a lentidão vetusta da “traditio”. Não há, por ela, a criação 

de domínio; apenas o existente passa a novo dono515. Mas isso por 

força de um contrato que a tradição revela como exterioridade 

eficiente da vontade das partes. A primeira fase é definida 

direito pessoal e a última perfeito “jus in re”. Entre a obrigação 

e o seu cumprimento é que medeiam os modos de adquirir. 

Erro, pois, será confundi-los com o justo título. Enquanto 

podem eles ser absolutamente legais e válidos, a anuidade ou 

proibição do acordo tornará sem efeito o ato traslativo516. Para 

realizar, portanto, a transferência do domínio segura e a salvo de 

turbações de terceiros, necessário se torna antes do mais que a 

sanidade do direito do transmissor seja certa. 

Ficou isso bem esclarecido quando dos debates em torno da 

formação do nosso Código, nos quais brilhantemente se empenharam 

Clovis Beviláqua, Andrade Figueira, Teixeira 

 

 

 

                                       
513 “Serão também transcritos: I. Os julgados, pelos quais, nas ações divisórias, 

se puzer termo à indivisação. II. As sentenças que, nos inventários e partilhas, 
adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança. III. A arrematação e as 
adjudicações em hasta pública” (Cod. Civ., art. 432). Datar-se-á o dia em que for 
apresentado o título ao oficial do registro e este o prenotar no livro protocolo (Art. 
534). Vindo a falir o alienante antes de haver o adquirente satisfeito o preço do 
contrato, este depositará em juízo a importância (Art. 535, Parágrafo único). 

514 TEIXEIRA na FREITAS, Introdução Cons. das Leis Civis, páginas CLXXV e 
seguintes. 

515 LAFAYETTE, op. cit., p. 108. 
516 LAFAYETTE, ibd., p. 112. 
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de Sá, Colho Rodrigues, Luiz Domingues, Sílvio Roméro e  

Azevedo Marques. 

“Ninguém pretende, escreveu o douto professor Bevilaqua, 

ninguém pretende converter a inscrição517 em formalidade depuradora 

de todas as nulidades... O que se pretende é pura e simplesmente 

fazer da inscrição a tradição dos imóveis”. Ora, “a tradição não 

transfere senão o direito do tradente; se este não tem direito, 

nenhum direito transmite. A inscrição, se não traduz a verdade 

jurídica, anula-se (art. 861 do Projeto)”. 

Dúvida que haja, o retrospecto histórico deste capítulo da 

legislação civil desfaz completamente, assim se evoque a 

inspiração germânica dos livros prediais ou fundiários ou os 

convincentes argumentos produzidos por Torrens, em 1858. Antes de 

qualquer outra cogitação doutrinária, o que se teve em vista foi a 

significação do registro para a certeza dos contratos sobre 

imóveis, de jeito a resolver-se de vez a dúvida, a que se 

reportava, naquela data, Torrens ao dizer que ainda depois de paga 

e erudita opinião do legista, em se tratando de terras, ninguém 

sabia se comprou um pedaço de chão ou uma demanda. Ora, o papel do 

Registro havia de ser a identificação veraz do imóvel, impossível 

de iludir, inculcando—lhe os direitos aderentes ou as falhas de 

que padece o domínio para no maior número de casos, afastar da 

aquisição anterior, mansa e legal, o fantasma das reivindicações 

que já foram um sério obstáculo à estabilidade da organização 

dominical. 

O próprio arrendamento, já o Código de Zurich prescreve que 

seja inscrito e registrado518. 

 

 

                                       
517 RUY BARBOSA, em emenda ao Projeto, fez substituir esta palavra por — 

transcrição, ficando a — inscripção — reservada às hipotecas. Aliás essa modificação fora 
já sugerida pelo Dr. Eulalio da Costa Carvalho (vide LYSIPPO GARCIA, mon. cit., p. 17). 

518 Art. 400. Também entre nós a enfiteuse, para os efeitos da lei, está equiparada 
à propriedade (Lei n. 169 A, de 1890, art. 2º, § 1, ns. 4 e 5; LACERDA DE ALMEIDA, 
Obrigações, not. à p. 21. 
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”Accessio cedit principali. Res accessoria sequitur rem 

principalem. Acessorium sequitur rerum principale”. 

Nesses princípios do Digesto é que se baseia o instituto da 

acessão519. 

Chama-se assim o domínio que decorre da cousa gerada ou 

produzida pela principal, ou que a esta se reúne por um fato 

natural ou pelo esforço humano, de modo que se possa considerá-la 

uma parte do inteiro. É a definição de Gluck, nos comentários às 

Pandetas, que, nem por se referir ao direito histórico, deixa de 

ser atual e de bastar à compreensão do definido520. 

“A aquisição da cousa principal se opera pelo simples fato da 

sua união com a principal”. “Não importa, elucida Lafayette, que a 

união seja causada por acontecimento natural ou por esforço 

humano; nem tão pouco que a causa acessória tenha ou não dono”521. 

Dividiram os glossadores (Somma de Vaccario, contemporâneo de 

Irênio), em accessio civilis, naturalis, quasi naturalis. Preferiu 

Acursio distinguir da “accessio concreta” a “accessio discreta”. 

Enquanto se lhe opôs: “Jure gentium acquiritur etiam dominium per 

accessionem discretam vel secretam et concretam, sen continuam”. 

Ou a divisão em “accessio quae fit divina natura tantum operante” 

e “accessio quae fit humana natura tantum operante”, substituída 

pela que predominou até quase nos nossos dias: em natural, 

industrial e mista522. 

Constituem a primeira, as crias dos animais, a aluvião, a ilha 

formada nos rios, o álveo abandonado; compunham a segunda, a 

especificação, a união de uma cousa à outra, a confusão; e na 

terceira categoria se incluíam os frutos523. 

 

                                       
519 Cod. Civ. francês, art. 712; italiano, art. 443. 
520 BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 113; CESARE BALDI, Acque Pubbliche, p. 9, Torino 

1911, COGLIOLO, op. cit., p. 195. 
521 Direito das Cousas, p. 93; CHIRONI, op. cit., p. 136. 
522 BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 113; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 331; 

JOSÉ DE ALENCAR, op. cit., p. 132. 
523 RICHERII, cf. BRUGI, ibd. 
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Melhor diferenciação, sem dúvida, é a que separa aquele 

modo de adquirir nos seus três aspectos freqüentes: a) pela união 

de imóvel a imóvel; b) ou de móvel a imóvel; c) ou de móvel a 

móvel524. 

Figuram no primeiro caso as quatro primeiras discriminações do 

art. 536 do Cod. Civ.: a formação de ilhas, a aluvião, a avulsão e 

o abandono de álveo525. No segundo, a do n. V do citado artigo — 

construção de obras ou plantações — e o direito à metade do 

tesouro de invenção526 de terceiro no seu domínio (art. 607). 

 

I. Das Ilhas 

É regra geral que as ilhas, ou mouchões, situadas nos rios não 

navegáveis, pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. 

Toda formação com aquele aspecto, nas mesmas águas 

particulares, é de propriedade do dono das terras marginais, no 

limite para fora, traçado do meio da corrente, ficando cada 

proprietário beirão com toda a porção que se lançar dessa linha 

divisória para o seu domínio527. 

                                       
524 LAFAYETTE, op. cit., p. 94. 
525 “Alluvio, insule in flamine nata, alveus derelictus, avulsio”. CESARE BALDI, 

op. cit., p. 10; ENRICO BRUNI, Legislasione Rurale, p. 109, Milano, 1894. 
526 Ou descoberta, em cuja acepção é remotíssimo o termo. Vide a carta de JEROME 

MUNZMEISTER, de 14 de julho de 1493, a D. João II de Portugal. “...incentor primeiro das 
Ilhas fortunadas Canárias, da madeira e dos açores (In MARCONDES DE SOUZA, A Descoberta 
da América, p. 121, S. Paulo, 1912). CORREA TELLES, Digesto Português, t. III, p. 10. 

527 Inst. de rer. divis., § 23; Cod. Civ. brasileiro, art. 537, I; do Reino de 
Saxe, art. 281; português, arts. 2295-6; Espanhol, art. 373; austríaco, artigos 407-408; 
uruguaio, arts. 755-6; chileno, art. 656; mexicano, art. 803. COELHO DA ROCHA, op. cit., 
vol. II, p. 331; CORRÊA TELLES, op. cit., t. III, p. 10; ERNEST LEHR, op. cit., p. 93; P. 
G. T. VEIGA CABRAL, Direito Administrativo Brasileiro, p. 135, Rio 1859; CARVALHO DE 
MENDONÇA, Rios e Águas Correntes, p. 224, Curitiba 1909; DANZIO CAVALLIERI, La 
Legislazione sulle acque, p. 107, Milano, 1902. 

CARVALHO DE MENDONÇA na mesma magistral Monografia, resolve dois problemas 
interessantes. 

Formando-se a ilha da um só lado do rio, portanto cabendo a propriedade a um único 
ribeirinho, se ela acrescer com novas aluviões, que ultrapassem a linha divisória do 
álveo, não aproveitam essas ao proprietário fronteiro, mas apenas ao dono da primeira 
acessão, porque se equiparam às aluviões em terra própria. 

E formando-se entre uma ilha já apossada pelo ribeirinho a que pertencer, e a 
outra margem, nova ilha, faz-se abstração da primeira e é considerado o braço maior da 
corrente como todo o rio, para o efeito de linha divisória. 
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É freqüente, entretanto, formarem-se ilhas pelo 

desdobramento de um novo braço do rio. Neste caso, continuam a 

pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se 

constituíram528. 

Era necessário, porém, que o rio não fosse navegável, pois, se 

público, as formações insulares seguiam o destino da 

propriedade529. Há que atender ao interesse geral no desmembramento 

do domínio acessório do principal, concedendo-se à ilha senhoria 

privada. Ela é admissível, como viu Lobão, bem que vedada pela 

letra formal de diversas legislações, assim a francesa530, a 

portuguesa531, a chilena, nas quais per- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
528 Cod. Civ. brasileiro, art. 537 e ns. I a III; italiano, art. 462; francês, art. 

562; uruguaio, 731. 
M. P. FABREGUETTER, Traité des eaux publiques et des eaux privées, vol. I, 662, 

Paris, 1911; BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 111; CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit., p. 224. 
529 CORRÊA TELLES, op. cit., t. III, p. 10; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 

331; PIETRO COGLIOLO, op. cit., p. 196. 
Cod. Civ. francês, art. 560; austríaco, art. 407; uruguaio, art. 723. 
530 Cod. Napoleão, art. 560. GAUDRI, Traité du Domaine, vol. I, p. 322. 
531 Lezirias, mouchões ou insuas, pertenciam pelo direito tradicional à Casa Real, 

com o fundamento de “res nullius”, que os incluía na categoria de Regalia pequena(1), 
tendo sido pelo rei D. Affonso II incorporados aos bens da Coroa, cf. Regimento das 
lezirias de 1577. Não importava que o proprietário marginal fosse donatário instituído 
por el-rei, ou a própria rainha como particular: o destino das novas formações era a 
obrigatória acessão ao patrimônio da Coroa. Mas em se tratando de posse imemorial, 
concedia o Rei ao justo fruidor. Título com reversão, de Donatária, ficando bem clara a 
imprescritibilidade dos direitos da coroa (Vide ALBERTO CARLOS DE MENEZES, Prática dos 
Tombos, p. 123, not.; Regimento do Juízo do Tombo dos bens da Coroa de 1 de outubro de 
1586, § 13). 

(1) As Regalias pequenas constavam dos bens realmente ditos, enquanto as grandes 
se referiam aos direitos políticos da realeza. Aquelas eram: Rios perenes, álveos, 
lezirias; portos do mar, praias; ilhas adjacentes, estradas; ruas, minas, terras ermas; 
lagoas, pescarias, coutadas; montarias, edifícios e bens públicos do uso da Nação; bens 
incorporados por diplomas Régios, e nos Livros dos bens próprios da Coroa, real e 
verbalmente, ou com posse imemorial (Tabela, in ALBERTO CARLOS DE MENEZES, ibd., p. 173). 
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tencem ao Estado as ilhas brotadas ou compostas nos rios 

públicos. 

A tradição jurídica brasileira no particular dessedenta-se nas 

fontes romanas, neste ponto liberais, permitindo ao proprietário 

marginal estender o domínio à composição ilhôa532 que vai fecundar 

com o trabalho e valorizar com o estímulo das forças naturais, 

melhormente do que poderia fazer o Estado, uma vez que se não 

inclua a ilha nalgum programa estratégico ou de interesse 

industrial público. 

Estabelece o direito germânico que a terra obtida no leito dos 

cursos d’água de domínio público, por meio de trabalhos de arte, 

pertencem aos empreendedores destes, uma vez tenham sido 

autorizados pelo poder competente533. 

Esse pendor claro do nosso direito reflete, em parte, também o 

“facies” geográfico do país, cujo desenvolvimento econômico não se 

daria tão espontâneo e geral, com restrições que tais, à 

capacidade do trabalho particular, realmente inconseqüentes em 

terra com as bacias hidrográficas e a fisionomia geológica do 

Brasil. 

Consigna o Código Civil no art. 544534, que dá o álveo 

abandonado do rio público como o do rio particular, aos 

proprietários ribeirinhos das duas margens, entendendo-se que o 

domínio de cada qual é limitado pelo meio do leito seco535. Não 

haveria, entretanto, bem físico mais inconteste do que esse do 

solo regado pela água, tornado público enquanto por aí correu o 

                                       
532 PIETRO BONFANTE, Instituzioni di Diritto Romano, p. 247, Milano, 1912. Vide 

LOBÃO, t. I das Notas a Mello; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 312; RIBAS, Curso, 
pp. 378-9; Ex-vi das Ord., liv. 2º, tit. 26, § 10, e Al. de 28 de maio do 1791, § 29. 
TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação, p. 22, not.; JOÃO LUIZ ALVES, Código Civil Anotado, p. 
407, ed. de 1923. 

533 Vide LEHR, op. cit., p. 93. 
534 E art. 538, que concede o acrescimento por desvio de águas públicas aos donos 

dos terrenos marginais. 
535 No caso do novo leito, o proprietário da terra em que este se abriu não tem, 

pelo nosso Código, art. 544, direito à indenização, que lhe concedia o Dir. português, 
conforme o decreto de 12 de maio de 1694 e Alvará de 28 de março do 1791, § 30, e o Cod. 
Napoleão, art. 563. Por aqueles textos cabia ao proprietário prejudicado ressarcir-se com 
o álveo abandonado. CORRÊA TELLES, op. cit., t. III, p. 15. 

O nosso direito, neste ponto, é calcado no Dir. romano, Inst. 1, 2, t. 1, fr. 23, 
De divis, rerum e Digesto, 1. 41, t. 1, fr. 7, § 5, De adquirendo rerum dominio. 

Contra, Cod. Napoleão, arts. 560-1; austríaco, art. 409. 
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rio e nas mais das vezes antes que por isso se manifestassem as 

leis, dada a natureza inapropriável das correntes de grande 

capacidade. Mas, continuando o álveo enxuto na propriedade do 

Estado, é uma faixa de terra ubertosa sempre e, muitas vezes, 

entesourando fortunas mineralógicas que se condenaria à 

esterilidade, como um aceiro calcinado entre campos produtivos e 

fartos. O interesse público é bem outro: é o da riqueza comum, é o 

da ampliação do trabalho, é o do aproveitamento de um “maximum” de 

valores como dispêndio reprodutivo das suas energias úteis e, para 

isso, o Estado não há de criar imponderadamente obstáculos ao 

trato fecundo da terra. Muito ao contrário, é do programa dos 

países essencialmente agrícolas o “rumo aos campos”, e dos países 

novos, o retalhamento com os imigrantes sempre bem vindos dos 

latifúndios oficiais, de modo que as terras desvalorizadas e sem 

renda se tornem em fontes de prosperidade, vazando os seus 

produtos no comércio e possibilitando o colono a prestar o 

concurso pecuniário às despesas do Estado, quanto a colaboração do 

seu trabalho ao bem estar geral, à animação dos intercâmbios que 

enriquecem as nações e ao crédito, baseado nas suas possibilidades 

econômicas. 

 

II. Aluvião 

Chamam-se aluviões “os acréscimos formados por depósitos e 

aterros naturais, ou pelo desvio das águas dos rios, ainda que 

estes sejam navegáveis” (Cod. Civ., art. 538). 

Pertencem eles aos donos dos terrenos marginais536. 

 

 

                                       
536 Cod. Civ. brasileiro, art. cit.; italiano, art. 453; português, art. 470. “O 

direito cantonal pode atribuir essas terras aos proprietários dos prédios contínuos” 
(Cod. Civ. suíço, art. 659). Inst., de rerum divis, § 20. Cod. Civ. do Uruguai, art. 727. 
CORRÊA TELLES, op. cit., t. III, p. 14; COELHO DA ROCHA, Inst. de Dir. Civ. Port., vol. 
2, p. 331; BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 284; RIBAS, op. cit., GAUDRY, op. cit., p. 320; 
ENRICO BRUNI, op. cit., p. 24; LOUIS COURCELLE et E. DARDART, Législation des eaux, p. 
82, Paris, 1905 (Bibl. du constructeur de travaux publiques). Dr. ALVARO FIGUEIREDO, 
Consultor Jurídico Agrícola, p. 216, S. Paulo, 1919. 
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Entende-se que se dá a acessão nesse caso, uma vez a ação 

das águas não seja estimulada por nenhum meio fraudulento, que 

mire o despojo alheio537, mas lenta, insensível e contínua538. 

Essa condição é fundamental — “a nullo vindicari possunt, quia 

nude veniat nescitur”. Mesmo se poderá firmar que a base da 

aluvião é a descaracterização do bem alheio por meio de diluição, 

de modo que não seja possível ao proprietário do terreno solapado 

provar por indícios certos que é sua a porção incorporada à outra 

margem539. É no que preliminarmente se distingue a aluvião da 

avulsão. 

Há, porém, outra espécie de aluvião, além de terras 

transportadas540. É o terreno descoberto pelas águas dormentes, 

segundo o nosso Código, art. 539541. Os romanos incluíam os dos 

rios, que depois foi regulado em seção à parte (Cod. Civ., art. 

544). 

Não é esta uma acessão imprópria, para usar da distinção 

escolástica. Uniu-a, como vimos, o nosso direito aos casos de 

 

 

 

 

 

                                       
537 ENRICO BRUNI, op. cit., p. 25. 
538 CHIRONI, Elementi, p. 136; BONFANTE, Instituzione, p. 246; LAFAYETTE, Dir. das 

Cousas, p. 96; GAUDRY, op. cit., p. 318. 
“Est autem alluvio incrementum latens; por alluvio nem aute id videtur adjuci, 

quod ita paulatim adjicitur, ut intelligere non possis quantum quoquo momento temporis 
adjiciatur”. (Inst., 1. 2, t. 1, § 20, e Dig., 1. 41, t. 1, fr. 7 § 1, De adquirendo 
rerum dominio). 

539 BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 286; CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit., p. 225. 
Para que esteja perfeita a incorporação é necessário, segundo o estabelecido pela 

jurisprudência francesa, que não haja solução de continuidade entre o principal e o 
acessório (GAUDRY, op. cit., p. 322). 

Contra DAVIEL E BOURGUIGNAT, este no seu Traité du droit rural, p. 70, que 
propuseram, para que houvesse acessão, que o espaço entre a aluvião e a terra firme fosse 
vadeável e impraticável por embarcação. É — opina Gaudry — uma solução puramente 
arbitrária (Op. cit., p. 321). O Cod. Civ. argentino, art. 2.581, considera existindo a 
aluvião se o que a separa de terra é um filete d’água intermitente. 

540 COURCELLE ET DARDART, op. cit., p. 84, chamam-na de aluvião impropriamente 
dita. 

541 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 488. “Trata-se, como observa Laurent, de 
propriedades limitadas e que conservam os seus limites”. 
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depósitos e aterros naturais para completar os aspectos 

possíveis do fato. 

Reza o art. 539: “Os donos de terrenos que confinem com águas 

dormentes, como as de lagos e tanques, não adquirem o solo 

descoberto pela retração delas, nem perdem o que invadiram”542. 

A razão do estabelecimento está nos limites certos desses 

depósitos543. 

Quanto às aluviões marinhas, são todas do domínio público544. 

 

III. Avulsão 

Na avulsão há uma força violenta e a passagem, graças a ela, 

de uma porção de terra de um para outro prédio (Cod. Civ., art. 

541)545. 

O proprietário prejudicado não perde, entretanto, o seu 

domínio sobre a parte desgarrada sem que milite em favor da posse 

casual do segundo elemento - tempo. É ele que, combinado com a 

ação natural, completa a acessão “de jure”546. 

É condição da avulsão operar-se visivelmente, podendo o 

observador acompanhar o fenômeno que sucede com manifestações 

suficientemente claras, de modo que alerte o dono do terreno 

ferido sobre o trecho do mesmo carreado pelas águas. Em primeiro 

lugar, é a cheia ou a violência da corrente que põem de sobreaviso 

o proprietário ribeirinho. Depois, o natural 

 

 

                                       
542 Cod. Civ. francês, art. 558; italiano, art. 455; holandês, art. 653. CARVALHO 

DE MENDONÇA, op. cit., p. 226. 
543 RIBAS, op. cit., p. 378. 
544 Ord., liv. 3º, tit. 26, § 15. LAFAYETTE, ibd.; GAUDRY, op. cit., vol. II, p. 

175; BRUNI, op. cit., p. 26. SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA, Projeto de Código Geral de Leis 
fundamentais, p. 146, Paris, 1834. VEIGA CABRAL, op. cit., p. 135. Cod. Civ. francês, 
art. 557; italiano, art. 454. 

545 “Si impetus fluminis aliquam partem grossam ex praedio tuo detrazercit...” 
(Glosa “Acquisita”, cf. BIAGIO BRUGI, op. cit., p. 291). DANZIO CAVALLIERI, op. cit., p. 
108; M. P. FABREGUETTES, Traité des eaux plubliques et des eaux privées, vol. I; BRUNI, 
op. cit., p. III; CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit., 227. 

546 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 331. 
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estrondo da desagregação dos blocos, lançados ao rio, rumores 

esses tão conhecidos nos rios impetuosos que, como o Amazonas, 

desgastam ininterruptamente um solo instável e inconsistente. São 

as “terras caídas”, de envolta com as quais naufragam, não raro, 

arraiais inteiros, benfeitorias custosas, o penoso e importante 

trabalho do homem, levando-as à água insaciável ou às suas ilhas 

momentâneas, formadas desses troféus no tumulto das enchentes ou a 

pontos longínquos onde não mais o antigo dono poderá exercer a 

reivindicação que lhe cabia. 

Intimado o proprietário locupletado com a fortuita aderência 

da terra alheia, a dela se desapossar, pode optar, no nosso 

direito, entre a remoção da cousa e a indenização ao reclamante 

(Cod. Civ., arts. 178, § 6, n. XI e 541)547. 

O Código Civil certamente que é melhor cumprido na segunda 

parte que na primeira, dada a freqüente quase impraticabilidade da 

remoção do solo aderido, mormente quando o pleiteante tem a sua 

propriedade na margem fronteira ou em ponto mais distante... 

Então, supre a indenização essa dificuldade. Mas decerto que 

não é comumente praticada, se não se toma o dono do solo principal 

por interesse à porção acessória. Em geral, prefere deixá-la tal 

como lhe deu o rio, sem que seja obrigado a desembolsar qualquer 

quantia quando tenha aquiescido a que o outro dono a retire, se 

lhe convém. Ora, não podendo esse fazer a subtração, nem se 

abalançando aquele ao pagamento que a lei não pôde exigir porque a 

aderência se deu à revelia de qualquer vontade, também não se 

poderá embargar a posse mansa do proprietário favorecido, enquanto 

transcorre o tempo necessário para lhe cometer a propriedade plena 

sobre a parte acessória. 

Não havendo, porém, reclamação da parte do primitivo 

proprietário, a acessão se perfaz findo o primeiro ano548, 

 
                                       

547 Cod. Civ. italiano, art. 454; suíço, art. 659. 
548 De quando é contado esse prazo, da disjunção da terra ou da sua união à 

propriedade alheia? A solução de BIAGIO BRUGI parece corresponder ao espírito legal: 
corre a prescrição da data da desagregação pela corrente (op. cit., p. 292 not.). 
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sem que, após ele, tenha cabimento qualquer ação suspensiva 

(Cod. Civ., art. 542). 

Há exceção, todavia, para as cousas não suscetíveis de 

aderência natural, às quais se aplica o disposto referente às 

cousas perdidas (art. 543). 

É fora de dúvida que a lei requer para o bem avulso as 

qualidades “considerável e reconhecível”549, de modo que possa o 

seu dono distinguí-lo na propriedade estranha e usar, para 

reapossar—se dos recursos que lhe permite o Código. Cessará550, 

pois, a ação daquele se a acessão se perfez tão completamente que 

não consiga marcar com nitidez os limites da terra anexada, porque 

a vegetação mascarou totalmente essas fronteiras ou graças às 

semelhanças estruturais das partes conjuntas, que operam, com 

isso, uma verdadeira confusão no sentido do art. 615 do Cod. Civ., 

em relação aos móveis — ”unitatem cum terra mea”, na expressão 

romana551. 

“Plane, si longiore tempore fundo vicini tui haserit, 

arboresque euas secum traxerit, in eum fundum radice egerint, ex 

eo tempore videntur vicini fundo adquisitae esse”552. 

 

IV. Abandono de álveo 

A regra do nosso direito quanto ao álveo abandonado é, como 

vimos, a mesma para rios particulares e públicos. 

Pertence aos proprietários marginais sem que importe 

indenização553 em favor do proprietário, cujas terras tenham sido 

cortadas pelo rio no seu novo leito (Cod. Civ., art. 544)554. 

                                       
549 CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit., p. 227; CHIRONI, op. cit., p. 137; BIAGIO 

BRUGI, op. cit., p. 292; COURCELLE ET DARDART, op. cit., p. 85; DEMOLOMBE, LAURENT, 
DAVIEL, AUBRY ET RAU, CHARDRON. Cod. Civ., francês, art. 559. 

550 JOÃO LUIZ ALVES, Cod. Civ. Anot., p. 409 (2ª ed.). 
551 BONFANTE, Instituzioni, p. 246. 
552 Inst., 1. 2, t. 1, § 21, De divisione rerum, e Dig., 1. 41, fr. 7, § 2. De, 

adquirendo rerum dominio. 
553 Contra CORRÊA TELLES baseado nos Alvarás de 12 de maio de 1694 e 28 de março de 

1791. Referem-se estes, porém, a álveos abertos artificialmente por utilidade pública, da 
qual há de decorrer, como caso de desapropriação, a indenização (JOÃO LUIZ ALVES, op. 
cit., p. 410). 
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1) DAS CONSTRUÇÕES E PLANTAÇÕES 

Não há figura mais expressiva de acessão do que as deste 

capítulo. 

Sem o principal, que é o solo, não poderiam viver as 

plantações, nem se embasarem as edificações. Exerce-lhe o papel 

essencial de apoio e referência aos demais acessórios, e a sua 

propriedade, por fixa, certa e primária, tem a virtude jurídica de 

chamar ao seu destino as benfeitorias de toda sorte. Razão cabe, 

indubitavelmente, à acrimoniosa queixa de José de Alencar, que vê 

um sacrifício de justiça e de lógica no excesso materialista do 

direito. Mas, tal como é ele constituído através dos crivos das 

Idades e coado por uma infinidade de doutrinas que se substituem 

desde os remotos jurisperitos, há ressalvado, em primeiro lugar, o 

interesse social, estabilizado pelo apreço do imóvel por 

excelência, e, depois, o eixo econômico que é a terra. 

Por isso, estabelece a nossa lei substantiva que há a acessão 

quando se semeia (“satio”), planta “(implantio”) ou edifica 

(“inadificatio”) em terreno próprio com sementes, plantas ou 

materiais alheios; bem que se tenha que indenizar o dono desses 

(Cod. Civ., art. 546). E há acessão quando é em terreno de outrem 

que se constrói, se planta ou se semeia, casos em que a 

propriedade do acessório também é do dono do principal indenizado 

aquele se o fez de boa fé (artigo 574)555. 

Não importa que a safra ou o edifício valham muito mais que o 

chão: não altera isso a hierárquica jurídica que faz do segundo 

dependerem os primeiros. 

Em caso de “malae fidei”556, nem a própria indenização é 

admitida, podendo o proprietário do solo exigir do invasor que 

                                                                                                                               
554 Ins... § 30, De rer. divis.. e outros textos cf. LAFAYETTE, op. cit. p. 96 

not.; CHIRONI, op. cit., p. 137; BRUGI, op. cit., p. 300; LEHR, op. cit., p. 94. Cod. 
Civ. do Chile, art. 650 dec. de 20 de abril de 1865, art. 143, § 4; Cod. Civ. italiano, 
art. 461. 

555 Inst... De rer. divis., § 31; Cod. Civ. italiano, art. 448; francês, art. 553; 
LAFAYETTE, op. cit., p. 97; CORRÊA TELLES, op. cit., t. III, p. 15; BONFANTE, op. cit., 
p. 245; CHIRONI, op. cit., p. 138; BIAGIO BRUGI, op. cit., pp. 154 e seguintes. 

556 VOET, jurisconsulto flamengo, não admitia a reivindicação quando se tratava de 
má fé. BOURDON (1747), mais do que ele, nem para a musa perdida. E nos casos de 
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desfaça a obra557 e pague os prejuízos (art. 547). Quando, 

entretanto, a má fé esteja tanto com este como com aquele - o que 

se presume em relação ao dono do principal, e quando o trabalho de 

construção ou lavoura é executado em sua presença e sem que a ele 

se oponha (art. 548, parágrafo único) — também ocorre a acessão 

conjunta à obrigação, no proprietário do solo, de ressarcir o 

valor das benfeitorias (art. 548). 

É o que sucede se sementes, plantas ou materiais não pertencem 

a quem de boa fé as empregou em chão alheio558. Mas o dono daqueles 

será sempre pago, ou pelo primeiro devedor, que é quem as 

utilizou, ou, na falta deste, pelo proprietário do solo (art. 

549). 

O nosso direito, pois, derrogou as antigas disposições em 

virtude das quais, por exceção de regra, ficava o edifício 

pertencendo ao construtor nos casos: a) se foi construído às 

claras e em presença do dono do solo, sem impugnação sua; b) se o 

seu valor é muito maior que o do terreno559. Nesses dois casos, o 

construtor tinha que pagar ao proprietário do principal o valor do 

solo ocupado. 

Não se cogita, de fato, de quanto vale a benfeitoria 

relativamente ao solo, cujo valor também é extremamente 

variável560, podendo alcançar somas fabulosas nos grandes centros 

urbanos, que superem o próprio preço do acessório sumptuario. 

No caso, porém, da construção em terreno alheio tacitamente 

permitida pelo proprietário deste, que nada faz em defesa do seu 

direito exclusivo, há que atender a duas presunções: ou a má fé 

está com o edificador que constrói se fiando 

 

                                                                                                                               
verificada, seria o detentor indenizado. Para ele a posse era um título perfeito. Seguia 
máxima da legislação francesa. 

557 O Código diz, sem técnica: “poderá ter constrangido a repor as coisas no estado 
anterior”. A frase, literalmente, não tem sentido. 

558 Cod. Civ. uruguaio, art. 725. 
559 Jurisprudência nesse sentido, do Trib. de Just. de S. Paulo e da Corte de 

Apelação de Milão, Rev. do Sup. Trib. Fed., vols. II, 44, 446; VI, 163. 
560 Vide lei de 9 de setembro de 1826, art. 4. 
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na tolerância do lesado561; ou ela assiste neste, que espera que 

a obra se complete para agir judicialmente. 

Pode ficar demonstrada a má fé em toda a sua amoralidade, mas 

nem por isso é outra a decorrência jurídica. 

E ainda há má fé, quando o edificador embargado sustenta a 

ignorância sobre o dono certo do terreno em que constrói: porque a 

ignorância não justifica a posse arbitrária nem o ato ostensivo da 

propriedade, que é a obra562. A ignorância só poderá ser articulada 

pelo proprietário do solo, para com isso se eximir da exigência 

legal, em se tratando de má fé também de sua parte — ignorância, 

no momento da edificação culposa, do próprio direito sobre o 

terreno. 

 

2) DO TESOURO 

Os romanos tinham do tesouro a idéia sensata de bem mobiliário 

imemorialmente guardado ou abandonado pelo dono, do qual também se 

não sabe, nem dos seus herdeiros. “Vetus depositio pecuniae, cujus 

non extat memoria, ut jam dominum non habeat”563. 

O direito moderno assimilou com fidelidade o ensinamento 

latino. É o tesouro, no nosso Código, o depósito antigo de moeda 

                                       
561 “Os atos facultativos ou de mera tolerância não constituem posse” (Cod. Civ. 

português, art. 474, § lº). 
562 “Posse de boa fé é aquela que procede de título, cujos vícios não são 

conhecidos do possuidor. Posse de má fé é a que se dá na hipótese inversa” (Cod. Civ. 
português, art. 476). 

O nosso Cod., acrescentando “ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da cousa” 
(art. 490), certo que se não refere à decorrente do ato de plantação ou edificação, 
manifestações de poder dominical que implicam, se com “animus domini”, a posse material, 
mas não é meio hábil de cria-la, em domínio alheio de proprietário, a menos que não 
constitua ato de ocupação, sujeito ao prazo prescritivo, que dará ao construtor a plena 
propriedade. 

O caso aludido é um desses em que a lei não presume boa fé, por exceção à regra de 
que se a considera enquanto o contrário não ficar provado (Cod. Civ. 490, parágrafo 
único; português, art. 478). 

563 Dig., 1. 41, t. 1, fr. 31, § 1. BONFANTE, op. cit., 240; LAFAYETTE, op. cit., 
p. 87. 
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ou cousas preciosas564 enterradas ou de qualquer outro modo 

oculto, de cujo dono não se tem memória (artigo 610)565. 

Assistiria de preferência ao Estado, direito de propriedade 

sobre ele, então se o incluindo entre os bens vagos? 

Vagos, para o legislador das Ordenações do Reino, liv. 2º, 

tit. XXVI, § 17, são os que não têm senhor certo. Achou Mello que 

bastava essa indicação para atribuir ao tesouro o destino de 

aderente ao público patrimônio. 

Lafayette responde: “Bem vago tem senhor que pode aparecer e 

justificar o seu direito; o tesouro é um depósito antigo que não 

tem senhor, nem certo nem incerto, depósito sobre o qual ninguém 

pode justificar propriedade: “cujas non extat memoria”. Assim que: 

se alguém comparece e prova o seu direito sobre o depósito achado, 

deixa ele de ser considerado tesouro e passa a ser cousa perdida 

que se restitui ao dono566; se o depósito é de recente data, é 

cousa perdida e não tesouro”567. 

O Código figura os seguintes casos: invenção em prédio alheio, 

cabendo ao dono deste ter a metade do tesouro, enquanto o inventor 

ficará com a outra porção (art. 607)568. Invenção em prédio seu, 

por seu empregado ou por terceiro não autorizado pelo 

proprietário: é a este que pertencerá por inteiro, o tesouro (art. 

608). E invenção em terreno aforado, em que cabem partes iguais ao 

achador e ao enfiteuta (art. 609)569. 

Nos dois últimos casos é que há a acessão. Por esse título é 

que o dono do prédio ou o enfiteuta têm a metade do te- 

                                       
564 Reza, o Cod. Civ., português “de ouro, prata ou quaisquer outros objetos de 

algum valor...” (art. 422). PINTO LOUREIRO E MARIO DE ALMEIDA, op. cit., p. 348. COELHO 
DA ROCHA, op. cit., vol. 2, p. 330. 

565 O Cod. Civ. francês acrescenta mais um elemento, porém incontestemente 
dispensável: que seja descoberto “pelo puro efeito do acaso” (Art. 716). Ora, um velho 
documento com indicações suficientes à descoberta não poderá tirar ao depósito enterrado, 
sem dono nem herdeiros deste, o caráter jurídico de tesouro. 

566 Cod. Civ., art. 610. 
567 Direito das Cousas, p. 88 not. CLOVIS BEVILAQUA, Código Civil Comentado, vol. 

I, p. 317. 
568 COELHO DA ROCHA, op. cit., p. 330. Cod. Civ. francês, art. 716. 
No Cod. português, dois terços são para o dono do prédio e a quota restante para o 

inventor (art. 424). 
569 CORREA TELLES, Digesto Português, vol. III, n. 32. Vide LOBÃO, Notas a Mello, 

vol. III, p. 142 (edição de 1525). 
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souro. De fato, com o perecimento do senhor da cousa e a 

inexistência, pelo menos ao que se saiba, de vínculos entre ela e 

pessoas certas, passa o tesouro a um acessório do principal, no 

qual se encerra. O seu valor sofreu o colapso da ausência da posse 

efetiva. Será ela que de novo o restituirá ao comércio. Mas 

enquanto isso não se dá, permanece na terra como as demais 

preciosidades subterrâneas, sobre as quais, nos nossos dias, há 

leis de propriedade específicas, mas que não excluem, nem poderiam 

excluir o direito certo, nem que cerceado do dono do terreno. Além 

disso, em se tratando de bem vago e prescrevendo o direito vigente 

que não incumbe ao Estado incorporá-lo um único titular, poderá 

pleiteá-lo, além do da invenção: o proprietário do chão onde foi 

encontrado. Atribuí-lo totalmente àquele, seria negar o elemento 

exclusivo que, assiste na plena propriedade, tanto quanto o 

entregar indivisamente ao dono da terra570 implicaria injustiça ao 

esforço por cuja legitimidade milita a autorização do 

proprietário571. 

Então a lei, com mais honesta sabedoria, resolveu pela média 

que concilia sem lesões os dois direitos, ambos respeitáveis e 

inequívocos. 

Verificando-se, entretanto, a hipótese de ser público o 

terreno572, não há, cremos, como seguir a opinião de Corrêa Telles, 

que se propôs solver o problema investindo o inventor na 

propriedade de todo o achado573. Não se compadece essa conclusão 

com o espírito do direito moderno e bem assim inversa, advogada 

por Mello, que achou caber à coroa, isto é, ao Estado, a 

adjudicação em referência nos termos das Ord., liv. 2º, tit. 26574. 

 

                                       
570 CORRÊA TELLES, op. cit., t. III, loc. cit. 
571 Cod. Civ. brasileiro, art. 608; português, art. 425; argentino, art. 2552; 

mexicano, arts. 85 e 861; uruguaio, art. 721; suíço, art. 723. 
572 Neste caso presume-se indispensável a autorização. Cod. Civ. português, art. 

426; uruguaio, art. 722; suíço, art. 723. 
573 Digesto Português, t. III, art. 32. 
574 Derrogada em Portugal pelo dec. de 13 de agosto de 1823, art. 1. Antigamente, o 

Rei tinha a terça de todos os tesouros, onde quer que se os encontrasse (Ord. Affonsinas, 
liv. 2º, art. 5). 
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O nosso Código alude ao “proprietário do prédio”, ao “dono 

do prédio”, não afastando a possibilidade de ser pessoa coletiva, 

o que seria injurídico, nem de ser esta o Estado, para cuja 

ressalva necessário fora que declarasse expressamente. 

Mesmo, se pode ele ser demandado pelos atentados ao direito 

particular cometidos pelos seus agentes; se livremente aciona e é 

acionado; se não mais lhe favorece nas querelas o antigo 

privilégio, que o tornava em intençavel nos redutos das regalias 

intangíveis575; se apropria e escamba como simples pessoas 

singulares; não há como forçar a norma geral ali contida, com a 

exceção turbadora do equilíbrio econômico. 

Não queremos, com isso, significar que não possa o Estado ver 

restringida a sua capacidade civil no particular dessas relações 

reais, em favor do trabalho privado das conveniências do 

protecionismo às lavras limítrofes de outros interesses por cujo 

respeito há de bater-se, por isso que a propriedade será comum, 

dela vindo ele a ter quinhão que nunca é diminuto. Mas incumbem ao 

próprio Estado leis, que revogam as disposições correntes estatuir 

essas limitações, ou sejam, liberalidades que só ele poderá 

conceder, por isso que o seu papel nas mesmas relações é de 

pessoa, sujeito ativo e capaz de obrigações576, cujos direitos são 

presumidamente tão valiosos e efetivos quanto os das demais. 

 

c) USUCAPIÃO 

“Usucapio est adjectio domini per continuationem possessiones 

temporis lege definiti”577. 

“Aquele que, por trinta anos sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, 

independentemente de título e boa fé que, em tal caso, se 

                                       
575 Vide RUY BARBOSA, A Culpa Civil, p. 34; Rev. do Sup. Trib. Fed., vols. III, p. 

71; XII, p. 202. 
576 Revista do Sup. Trib. Fed., vol. XV, p. 290. Vide GAUDRY, Du Domaine, vol. II, 

p. 403; 
577 Dig., 1. 41, t. 3, fr. 3, De usurpationibus et usucapionibus. Vide Inst., p. 2, 

t. 6, De usucapionibus (Modestinus). VATTEL, Le Droit des Gens, vol. I, 1.407, Paris, 
1835. 
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presumem; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 

sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no 

registro de imóveis” (Cod. Civ., art. 550)578. 

A “usucapio” profunda com as suas raízes o direito romano 

primigênio e já era regulada nas XII tábuas, como ratificação da 

posse de dois anos para os imóveis e apenas um ano para as demais 

cousas. Vê-se daí a importância capital para a velha sociedade da 

“urbs” dessa instituição, destinada a equilibrar os elementos de 

trabalho com o coroamento do esforço individual que se origine 

“nec vi, nec clam, nec precario”. 

Certamente, desprezou no seu início a relação entre 

prescribente e antigo dono, por meio da justificação da posse, 

como foi estabelecida pelo direito culto579. No decurso da vida 

romana é que se positivou aquela relação com a “justa causa 

possidendi”580, capaz de abreviar ou dilatar o prazo da prescrição 

aquisitiva581. 

A essa tendência histórica se filia a escola, que quis 

considerar a usucapião, “não como modo, mas como prova de 

aquisição, isto é, como “a presunção legal de um modo legítimo de 

aquisição”582 - adotando a definição de Wolff: uma aquisição de 

domínio fundada sobre o abandono presumido.— Ela esqueceu, 

precisamente, que essa medida tutelar do “statu quo” se destina em 

maior número de casos a sanar os vícios da posse indébita, cuja 

correção a sociedade sacrifica à estabilidade econômica 

proveniente da apropriação pela ocupação, que se traduz em 

trabalho e formação de riqueza. 

Também não se faz mister, para o benefício da usucapião, 

findos os trinta anos da lei que a posse do usucapente seja 

                                       
578 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 414; LAFAYFTTE, op. cit., p. 152; Alencar op. 

cit., p. 144; GAUDRY, op. cit., vol. II, pp. 403-4; BONFANTE, op. cit., p. 263, CHIRONI, 
op. cit., p. 112; LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, p. 413. 

579 BONFANTE, op. cit., p. 266. 
580 Dig., 1. 48, § 1, De adq. rer. dominio. 
581 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. 2, p. 361. Cod. Civ. francês, art. 2.269; 

SIREY, op. cit., vol. 3, p. 908; TROPLONG, AUBRY ET RAU, MASSÉ ET VERGÉ LEROUX DE 
BRETAGNE, BRAUDRY LACANTINERIE ET TISSIER 

582 Lafayette, ibidem. 
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com a intenção de dono. Basta que a sua intermitência583 

testemunhe a exterioridade freqüente dessa situação de fato, e 

entre a data da ocupação e a da prescrição extintiva do direito 

anterior, medeie o prazo liberatório. Assim se deve entender a 

expressão dos arts. 550 e 551, “possuir como seu”. Possuímos como 

nossa uma cousa, exercendo sobre ela, plenamente, as atribuições 

de dono, bem que se não seja, não se tenha a intenção antecipada 

de sê-lo nem se o ambicione, como é o caso vulgar do lavrador que 

ocupa um terreno deserto mas que sabe pertencer a outrem, e 

pacificamente o trabalha e dele tira a própria subsistência, 

esperando que o direito em colisão com o seu se faça valer para 

que obtenha o acordo que merecem o seu esforço na valorização do 

solo e a origem calma da posse. Mesmo, entretanto, poderá o 

possuidor não exercer todas as funções de proprietário, ou 

cerceando a atividade ou escrupulosamente se inibindo de atos mais 

significativos da “potestas plena” e, findos os trinta certos 

anos, seu será o imóvel, se tão foi descontínua a ocupação e 

começou de modo pacífico. 

Também não pode o usucapente renunciar à prescrição no decurso 

do prazo, antes de verificada a prescrição. É-lhe facultado, sim, 

renunciar, se quer, ao seu resultado patrimonial584. 

E se há justo título e boa fé, o tempo exigido é de dez 

anos585 entre presentes e de vinte entre ausentes, sendo 

 

 

                                       
583 Corrêa Telles, op. cit., vol. I-B, p. 205. 
584 CHIRONI, op. cit., p. 113. 
585 Uma taboa dos prazos exigidos à usucapião, de móveis ou imóveis nas diversas 

legislações, no espaço e no tempo, registraria a extrema variabilidade dos lapsos 
estipulados. Vão de um mínimo de um dia, no velho costume de Chatelet, e 30 dias, no 
direito chinês, para as cousas achadas, aos nossos 30 anos, já regra para os costumes 
omissos de várias províncias francesas, desde o século VI, cf. BOYER, DOMAT, IMBERT, até 
a palavra final do Traité de Prescriptions, de POTHIER. 

Para a usucapião dos móveis bastava um ano, no direito português. Vide foral da 
Capitania do Rio Grande do Norte, 1535; um, no direito romano pre-justianeu; três, no 
direito romano post-justinianeu e no hindú, para as cousas achadas; cinco, no direito 
grego e no costume de Valenciennes, século XVI; 10 no direito hindú e no costume de 
Bretanha, século XVI; 20, no costume de Boulenois, século XVI. 
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que ausentes se reputam os que habitam municípios diversos 

(art. 551). 

O Código é ainda mais liberal. “O possuidor pode, para o fim 

de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar 

à sua posse a do seu antecessor (art. 496)586, contanto que ambas 

sejam contínuas e pacíficas” (art. 552). 

Destas duas condições, a primeira é, como vimos, essencial, e 

a segunda se cinge às disposições que perimem as ações correlatas 

à violência esbulhadora, pois nada será a injuridicidade aparente 

de uma situação que não tem, por remédio ao direito ofendido, os 

recursos processuais de reivindicação ou extinção do efeito 

turbativo — a terapêutica, enfim, do direito formal. Bem que ainda 

assista, depois disso, uma ação pessoal em favor do antigo 

proprietário587, já esta é impotente relativamente ao direito real 

consolidado. Então a obrigação efetiva de restituição do imóvel 

reclamado se torna na obrigação natural, à qual, se satisfeita, 

não há razão para negar o caráter que lhe viu Mourlon, de 

verdadeira renúncia em favor da prescrição. 

Perderá, entretanto, as vantagens da prescrição o ocupante, 

que, com posse continuada, seja argüido de má fé no decurso do 

prazo? 

O direito antigo, inspirado pelo canônico, respondia 

afirmativamente588, mas o nosso, como em quase todos os Códigos 

modernos, não conhece dessa causa impeditiva, a menos que se faça 

acompanhar de citação do usucapente pelo interessado589 

 

                                       
586 Assim para o herdeiro universal como para o sucessor singular: aquele “de jure” 

e este para os efeitos legais, especialmente a usucapião (JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 
383). 

Alvará de 9 de novembro de 1774 (CORRÊA TELLES, op. cit., t. I, p. 617; RIBAS, 
Ações Possessórias, cap. II, § 3º, n. 5). 

587 BUTERA e BIAGIO BRUGI, op. cit., vol. II, p. 638; LACERDA DE ALMEIDA op. cit., 
pp. 414-5, nota. 

588 LAFAYETTE, op. cit., p. 175; POTHIER, LOBÃO, CORRÊA TELLES, LACERDA DE ALMEIDA. 
589 Promovem a interrupção: 
I. O próprio titular do direito em via de prescrição; II. Quem legitimamente o 

represente; e III. terceiro que tenha nela legítimo interesse (Art. 174). O n. III é 
criação do Cod. Civ. e se funda no fato de haver terceiros interessados em que não 
diminua o patrimônio do titular (JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., pp. 153-4). 
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na interrupção590, para que cesse de correr o prazo destinado à 

extinção do direito anterior591. 

Uma vez contestada, — por citação pessoal, ainda que ordenada 

por juiz incompetente ou por protesto592 — interrompe-se a 

usucapião que recomeçará a correr da data do ato que a interrompeu 

ou do último do processo para a atalhar593. 

Exceções à usucapião, decorrentes da inação do proprietário, 

são para os casos de impossibilidade do exercício de suas funções, 

“contra non valentem agere non currit praescriptio”; e mais: 

se faltava ao proprietário capacidade jurídica para agir594; 

se não podia fazê-lo por impossibilidade de fato, como 

acontece com o militar chamado a serviço “casus belli”, e os 

ausentes do Brasil por funções públicas, da União, dos Estados e 

dos municípios595; 

se as relações entre aquele e o pretendente à senhoria são 

como as que ligam representante a representado596, ou a posse 

provém da situação de parentesco, natural ou civil597; 

especialmente — entre cônjuges na constância do casamento598; 

entre ascendentes e descendentes durante o pátrio 

 

 

 

 

                                       
590 A diferença prática entre suspensão e interrupção da prescrição consiste em 

que, na primeira, é aproveitado o tempo já vencido, enquanto que na segunda se abre mão 
dele, recomeçando a correr o prazo integral, uma vez cessado o obstáculo (LAFAYETTE, op. 
cit., p. 176 e JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 153). 

Sobre interrupção, art. 176. 
591 “A prescrição não se interrompe com a citação nula por vício de forma, por 

circunduta, ou por se achar perempta a instância, ou a ação” (art. 175). 
592 Art. 172, ns. I e II. 
593 Art. 173. 
594 Art. 169, n. I. 
595 Art. 169 ns. II e III. 
596 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 149. 
597 CHIRONI, op. cit., pp. 114-5. 
598 Art. 168, n. I. CORRÊA TELLES, op. cit., t. I, p. 204; LAFAYETTE op. cit., p. 

179. 
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poder599 e se é “em favor do credor pignoratício, do mandatário 

e, em geral, das pessoas que lhes são equiparadas contra o 

depositante, o devedor, o mandante e as pessoas representadas, ou 

seus herdeiros, quanto ao direito e obrigações relativas aos bens 

confiados à sua guarda” (Art. 168, n. IV)600. 

 

d) POR DIREITO HEREDITÁRIO 

É a aquisição do domínio por direito hereditário a mais 

respeitável através da história das instituições, porque na 

encruzilhada da sucessão se encontram sempre, para o efeito da 

projeção “post mortem” da vontade do “de cujus”, o empenho deste, 

de ver continuado o exercício da propriedade por um sucessor, o 

interesse do herdeiro e a dupla tutela, social e religiosa, 

interessadas ambas pelo respeito dos desejos do sucedendo, uma, 

porque o direito sucessório é uma das bases da semelhança 

econômica da riqueza na extrema diferenciação dos sujeitos, a 

outra, porque um dos elementos do fato jurídico é a morte. 

À sombra mística, precisamente, foi que se desenvolveu o 

instituto, bem que, se enraizando na lógica das reproduções vitais 

e calcado nos fenômenos do mundo biológico, fosse uma imposição 

fundamentalmente humana que a ética apenas envolveu e o direito 

norteou em relação às verbas de última vontade, aos grãos de 

parentesco e aos casos de ausência de herdeiros. A herança é a 

cópia jurídica do processo biológico601. 

Transmute-se o solidarismo lateral, ou no espaço, de que se 

compõe a aparência social, em sucessivo ou no tempo, e se tem, em 

gênero, na integridade do conjunto, esse prodígio de aliança 

física e psíquica, que forma os elos à vasta 

 

                                       
599 Art. 168, n. II. 
600 Vide Cod. Comercial, art. 450. O parágrafo citado é de autoria de ANDRADE 

FIGUEIRA, em emenda, aceita pela comissão da Câmara dos Deputados, ao projeto BEVILAQUA, 
e foi por aquele jurista brilhantemente defendida. Não houve inovação: apenas maior 
latitude ao preceito do direito antigo, a que se refere o Cod. Comm. no artigo aludido. 

601 Contra, pensaram KANT, FICHET, GROS, HAUS, ROTTECK, V. CHRISTODUL, I. SULIOTIS, 
op. cit., p. 452. 
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cadeia da sociedade histórica. Desse solidarismo, que é real, 

cujos resultados práticos para o estudo da conservação das formas 

e dos estigmas são os mais interessantes602, o instituto da herança 

apanha o aspecto do direito. 

Cogitou primitivamente, entretanto, da continuação da pessoa 

do morto (“heredem ejusdem jurisque esse cujus huit defunctus 

constat”603) para o fim piedoso da “sacra doméstica604, cujo altar 

necessitava sempre um sacrificador e cujos ritos um sacerdote, ao 

tempo em que as outras relações civis exigiam também um chefe à 

frente do patrimônio sucedido. 

Não era conhecido o testamento, nem dele se fizera mister em 

nenhum dos povos antigos. Podia o proprietário dispor dos seus 

bens mesmo ainda em vida605, como no Indostão, no Egito, na 

Palestina, em Roma606 (ao revés do que ocorria entre os rudes 

germânicos607), ou em artigo de morte, embora 

 

 

 

 

 

                                       
602 Vide BRACHET, RIBOT, FELIX LE DANTEC, CAULLERY, DR. CABANÊS, HENRY BERR 

(Apontamentos bibliográficos franceses, in BERR, La Synthèse en Histoire, not. às pp. 72-
4, Paris, 1920). 

Nesse ramo de estudos médicos, aplicados às casas reais, são notáveis e curiosas 
as semelhanças encontradas, depois de diversas gerações, confirmando as leis de 
hereditariedade e de atavismo, muito mais pronunciadas naquelas famílias. 

Na própria história do Brasil, nos nossos três reinantes, já o segundo imperador 
tinha afinidades, embora pálidas e superadas por uma incomparável cultura intelectual e a 
mais rígida educação, com o avô, do qual Pedro I fora o contraste, indo se ligar no 
tempo, talvez, ao cavalheiresco e inquieto D. JOÃO V, tão bem estudado por RABELLO DA 
SILVA. 

603 Dig., 1. 59, De reg. jur. Vide LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, p. 55 e p. 497. 
FUSTEL DE COULANGES e SUMNER-MAINE. 

604 GIUSEPPE D’AGUANO, La Genesi e l’Evoluzione del Diritto Civile, pág. 497. 
FUSTEL DE COULANGES e SUMNER-MAINE. 

605 Também o “pater familias”, em Roma, designava quem lhe devia suceder nas altas 
funções. BONFANTE, op. cit., p. 151, nota. Semelhantemente no Japão. 

606 As XII tabuas deram liberdade de testar, sob a forma de venda simulada, assim 
para os meios curiais, como entre a plebe (FUSTEL, op. cit.,vol. II, p. 146). 
Precedentemente, o legatário, estranho à “gens”, era aprovado pelas cúrias (Vide 
MONTESQUIEU, L’Esprit des Lois, p. 456). 

A liberdade de testar, em Roma, atingiu aos abusos mais dissolventes. 
607 SURLIOTIS, op. cit., p. 452; LEHR, op. cit., p. 410. Era do brocardo: “Solus 

Deus heredem facere potest, non homo”. Disse Tacito: “nullium testamentum apud germanos”. 
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com sacrifício dos sucessores naturais. Esses eram a mulher e 

os descendentes ou ascendentes, ou, em várias organizações 

remotas, os filhos de uma mesma mulher ou consagrados a um totem 

comum ou divindade patriarcal608. 

A sucessão oriental, que se achava regulada pelo código de 

Manú, abrangia, com partes iguais, os filhos do casal, mas com a 

ressalva peculiar às legislações teocráticas que sobre aquela se 

calcaram, qual poder um por mais virtuoso ou eminente, avocar a si 

todo o espólio (tem na nova Pérsia dois terços609, à maneira da 

primogenitura hebraica, cuja repercussão moderna foi o morgadio610. 

O traço saliente é a preocupação religiosa da direção da 

família611, acéfala com o falecimento do “pater”: são os deuses 

lares, grego-romanos, são os manes caseiros, a ara familiar que 

pedem o “padre” à maneira porque se lê numa das orações de Iseo. 

Era a função do primogênito ou do eleito. E daí a exclusão, desde 

o início, das mulheres à sucessão patronímica612, como no direito 

medieval613, tendo-lhes Solon, segundo Plutarcho, marcado em 

Athenas os limites parcos da sua dotação e prescrito a lei usual 

dos gregos que, para herdar, devia unir-se ao herdeiro quando não 

fosse ele irmão uterino. O antigo direito helênico chegava a 

estabelecer, como diz Fustel de Coulanges, que, deixando o “de 

cujus” filha única, herdava o seu mais próximo parente, mas se 

obrigando a casar com aquela. Ia adiante: podia a filha, se já 

casada, romper os seus laços matrimoniais, para efetuar o novo 

consórcio. 

Ali se acharia, se não fora o tríplice milênio que de nós 

separa a organização das cidades gregas, transição entre o 

radicalismo prático dos kabylas, negando às suas mulheres o di- 

                                       
608 A. MORET ET G. DAVY, Des Clans aux Empires, p. 33. 
609 CH. LETORNEAU, L’Evolution du Mariage et de la Famille, p. 413. 
610 Vide Determinações del Rei D. Duarte sobre dúvidas da Lei Mental. Ord. liv. 2º, 

tit. XXXV, n. 17. 
611 LACERDA DE ALMEIDA, Sucessões, p. IV, Rio, 1915; LASSALLE, SUMNER, MAINE. 
612 Contra CICERO, MONTESQUIEU, op. cit., p. 460, cita vários exemplos de sucessão 

feminina em Roma. 
613 LETOURNEAU, op. cit., p. 410. 
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reito hereditário, as instituições gaulesa e germânica que 

apenas lhe vedavam a sucessão salica e o sistema do direito culto. 

Do outro lado estavam os costumes (laivo, si se quer, do primévo 

regimen de Bachofen, verificado historicamente entre os Pictos e 

outros povos recentes), dos peles-vermelhas, com o seu clam 

maternal e sucessão feminina614, como a do trono na Roma real, 

segundo Frazer615. 

Podemos definir restrições que tais em subjetivas, para 

distinguir das que, no decurso do aperfeiçoamento social, vieram 

pesar sobre os bens imobilizando a uns e facilitando a livre 

doação ou disposição por cláusula testamentária de outros. 

A liberdade de testar, ao estabelecer-se no período post-

românico, não conseguiu desembasar a ordem econômica da segurança, 

que a estabilidade dos patrimônios territoriais lhe oferecia e ao 

edifício político sobre estes elevado. Então se exerceu sobre os 

móveis. A Inglaterra, na fase merovingia, como salienta 

Koenigswarter, concedia ao testador o direito de dispor livremente 

de toda a sua propriedade mobiliária, enquanto as terras tinham 

“heredes necessarii”, isto é, obedeciam à organização político-

social, como transmissivas dos caracteres feudais, com toda a sua 

cópia de privilégios e exceções. 

É curioso que coincida o testamento com os primórdios da 

formação capitalística e a plenitude dos regimes servis, enquanto 

a sucessão natural, “ex vi legis”, familiar, imperturbável, se 

mantinha para os países conservadores, onde ainda não tinham dado 

entrada os elementos individualistas de riqueza que fizeram o 

melhor esplendor e a ruína de Roma. A seguir, tornou-se o direito 

de livre doação um apanágio da acumulação da fortuna e evoluiu com 

os estados sociais correspondentes através da transformação do 

velho servilismo no salariado e da acumulação metálica 

 

                                       
614 LETOURNEAU, op. cit., p. 347. Vide MAC NEILL, La Religion des Celtes en 

“Christus”, p. 572, Paris, 1916. 
615 MORET ET DAVY, op. cit., p. 43. 
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nos meios de multiplicação financeira pela circulação e pelo 

crédito. 

Coube à Alemanha importante papel na mobilização, quanto à 

extensão da sucessão dos bens de raiz à mulher, ou melhor, à 

equiparação plena ao domínio mobiliário da propriedade imóvel. A 

evolução operou-se na Franconia e nas cidades mercantis, como 

Magdebourg, Bremen, Lubeck, onde no século de Dante se achava 

consumada em favor da inteira igualdade, relativamente à herança, 

dos dois sexos616. Nessa época, ainda em Florença a mulher estava 

sujeita àquela “capitis diminutio”, em compensação da qual apenas 

lhe reconheciam direito a alimentos617. Depois, o direito moderno 

nivelando à dos homens a situação jurídica das mulheres, apenas 

cuidou de sua incapacidade relativa em casos como na deserdação da 

filha-família por ter casado sem consentimento paterno antes da 

maioridade ou se haver desonestado618. 

A evolução geral do direito hereditário, pois, pode ser 

resumida na mudança gradual do seu intuito religioso e subjetivo 

para o interesse econômico da aquisição material, em que se não 

cogita mais da continuação da personalidade do extinto, senão 

apenas do destino do patrimônio. Enquanto aquele caráter sagrado 

da herança obrigava positivamente o herdeiro, em Roma, podendo 

consistir a sucessão apenas em dívidas ou vínculos que teria de 

satisfazer, como se o “de cujus”, o moderno direito trata 

simplesmente do enriquecimento por título sucessório, com 

obrigações limitadas pela própria cousa (Cod. Civ., art. 1587), e 

apenas para a sucessão universal619, ficando a liberdade de testar 

no caso de ter o sucedendo herdeiros necessários, restrita à 

metade dos bens (art. 1576), pois a transmissão “causa mortis” da 

outra porção ou legítima, se dará como nos casos “ab intestato”. 

 

                                       
616 LEHR, op. cit., p. 412. 
617 LEON PRIEUR, Le Droit Public dans la Divine Comedie, p. 129. 
618 Ord. liv. 4, tit. 88, § 1; LACERDA DE ALMEIDA, op. cit., p. 69. 
619 “Successor universalis, non successor singularis, tenetur praestare facta 

autores sui”; CHIRONI, op. cit., p. 298. 
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A herança, no direito vigente, tem os seguintes 

caracteres: 

é por disposição de última vontade ou por lei (art. 1573), 

isto é, por testamento ou segundo os grãos de parentesco620; 

é aceita621 pelo herdeiro, sendo a aceitação expressa ou 

tácita, mas a renúncia sempre expressa (art. 1581); 

“a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido” 

(art. 1578); 

até à partilha, o direito hereditário é indivisível, quanto à 

posse e ao domínio, podendo, se há mais de um herdeiro, qualquer 

deles reclamar a universalidade da herança de quem indevidamente a 

possua (art. 1580); 

a capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão 

(art. 1577); e, afora os casos de incapacidade geral622, são 

excluídos623 da sucessão: I, os que houverem sido autores ou 

cúmplices em crime de homicídio voluntário ou tentativa deste 

contra a pessoa de cuja sucessão se tratar; II, os que a acusarem 

caluniosamente em juízo ou incorrerem em crime contra a sua honra; 

III, os que, por violência ou fraude, a inibirem de livremente 

dispor dos seus bens em testamento ou codicilo, ou lhe obstarem a 

execução dos atos de última vontade (art. 1595); 

a imissão na posse da cousa herdada é imediatamente depois de 

aberta a sucessão (art. 1572)624. 

                                       
620 Novella 118, cap. 2º, De ascendentium successione. Cod. Civ. Italiano, art. 

720. 
621 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. II, pp. 163-5. 
622 MOREY, op. cit., vol. I, p. 60. 
623 A exclusão será declarada por sentença (art. 1096). Os herdeiros do excluído 

sucedem, como se morto ele fora (art. 1598). Mas “o excluído da sucessão não terá direito 
ao usufruto e à administração dos bens, que a seus filhos couberem na herança (art. 
1599), ou à sucessão eventual desses bens” (art. 1602) — Vide Cod. Civ. francês, art. 
727; CHIRONI, op. cit., p. 300; D’AGUANNO, op. cit., p. 489; COELHO DA ROCHA, op. cit., 
vol. I, p. 236; LACERDA DE ALMEIDA, op. cit., p. 78. 

624 Cod. Civ. italiano, art. 925. COELHO TELLES, op. cit., vol. II, p. 136; JOÃO 
ALVES, op. cit., p. 1144. 
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XII 

PERDA DA PROPRIEDADE IMÓVEL 

 

 

A perda do domínio ou é acarretada pelo perecimento da cousa 

ou por atos, voluntários ou independentes da vontade625, nos casos 

seguintes: 

1º, alienação, renúncia e abandono; 

2º, desapropriação por necessidade ou utilidade pública626. 

Há o perecimento, ou quando a cousa se destrói, como o 

edifício incendiado, o animal que morre, a embarcação que soçobra 

ou quando se consome pelo estrago, advindo do uso ou do emprego 

quando aquele importa acabamento. 

Diz-se também, na mesma acepção, que a cousa pereceu quando é 

o campo invadido pelo mar ou é o animal retido que retoma a 

liberdade627, bem que seja o domínio, não o objeto em si, que se 

extinguiu628. 

Então cessa o “jus in re”, dada a imprescindibilidade da cousa 

para a constituição dessa figura jurídica, também inexistente se 

lhe falta o sujeito (Cod. Civ., arts. 77 e 82). 

Enquanto só pode o alienante transmitir o que possui629, a 

propriedade que se segue ao abandono é constituída livre de peias 

e restrições obrigacionais. 

                                       
625 LAFAYETTE, op. cit., p. 213; JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 435. 
626 Cod. Civ., arts. 589 e 590. 
627 “Entende-se que pereceu o objeto do direito: 

I, Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. 

II, Quando se confunde com outro, de modo que se não possa distinguir. 

III, Quando fica em lugar de onde não pode ser retirado” (Cod. Civ., art. 78). 
628 Da impossibilidade física decorre, no campo das obrigações, a quitação. 

“Impossibilium nulla obligatio est”. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, p. 399. 
629 “Nemo plus juris ad alium transferre potest quan ipse habet”. 
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É o abandono, efetivamente, meio liberatório nas 

obrigações “ob rem” ou “propter rem”630. A ele corresponde a 

ocupação, modo originário de adquirir631, que se aplica ou às 

cousas que nunca tiveram dono, ou às abandonadas632. E é uma das 

características do domínio assim instituído, instaurar-se “livre 

em toda a sua plenitude, tal como o constitui a vontade do 

adquirente”633. 

Mas a alienação não apagava de vez a ação do vendedor. Esta 

ressurgirá na retrovenda como no chamamento à autoria. Enquanto, 

com o abandono e o conseqüente estabelecimento de novo direito 

dominical a figura do antigo dono é inteiramente riscada do 

interesse jurídico, para só prevalecer, encabeçando o direito, o 

ocupante. 

O direito de alienar é paralelo à capacidade e só sofre as 

limitações impostas à mesma capacidade634. 

Assim os cônjuges em relação aos bens dotais (Cod. Civ., arts. 

293 a 296) e as cláusulas de inalienabilidade, temporária ou 

vitalícia, pelos testadores ou doadores (art. 1.676), além da 

equiparação a essa categoria de bens, “sponte sua” em se tratando 

de prédio para domicílio, do “homestead” (arts. 70 e 72). 

Isso se referencia ao objeto. Quanto ao sujeito, só lhe é dado 

alienar com a capacidade para fazê-lo legalmente. Na ausência 

dela, é a representação que substitui a deficiência jurídica. Mas 

o representante não age absolutamente como o representado. É 

responsável perante este na forma da lei, respondendo pelos abusos 

que cometer ou pela lesão ao direito em causa, praticada pelo 

desvirtuamento da sua honesta missão. 

* 

                                       
630 CHIRONI , Elementi, p. 178; Cod. Comm. italiano, arts. 632, 641 e 491. 
631 ENRICO BRUNI, op. cit., p. 94. 
632 LAFAYETTE, op. cit., p. 83. 
633 LAFAYETTE., op. cit., p. 79. 
634 “A validade do ato jurídico requer agente capaz (art. 145, n. I), objeto lícito 

e forma prescrita ou não defesa em lei” (arts. 129, 130 a 145) (Cod. Civ., art. 82). 
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No art. 592, parágrafo único, o Cod. Civ. discrimina o que 

seja renúncia e o que seja abandono. 

É própria, aquela dos direitos, enquanto a outra afeta o ato 

material do desprezo635. Assim, nem todo abandono induz renúncia. 

Pode o abandono coexistir com a tenção do proprietário de 

continuar com as mesmas relações com a cousa, bem que meramente 

subjetivas, se a não secunda com a detenção. E, entre o certo 

direito de propriedade e o fato do abandono, não se convém que 

valha o segundo, tão inconteste é que a renúncia se não presume636, 

como em boa doutrina, por erro não se admite a extinção da 

propriedade637. É ela declarada expressamente, devendo ser 

transcrito o ato renunciativo no registro do lugar do imóvel (art. 

589, § 1). 

O abandono, ao revés, não necessita de afirmação da parte do 

sujeito. Logo que se encontre abandonado, o imóvel é arrecadado 

por bem vago e passará, dez anos depois, ao domínio público (“ao 

domínio do Estado, ou ao do Distrito Federal, se achar nas 

respectivas circunscrições, ou ao da União, se estiver em 

território ainda não constituído em Estado”) (art. 589, § 2). 

Com isso fica obstada à ocupação de substituir o antigo por 

novo dono, se não é o Estado que lhe concede. Aí uma das 

distinções profundas entre a perda e aquisição do imóvel e as da 

propriedade mobiliária. Aí a recuperação pelo Estado do velho 

egoísmo regalista dos tempos filipinos: o desaguamento no seu 

patrimônio dos cabedais sem dono, ao em vez da constituição 

espontânea de novos vínculos, com a transmissão, por via de posse 

da propriedade, do alienante gratuito para o ocupante beneficiado. 

                                       
635 A primeira diferença estabelecida pelo Código entre a renúncia e o abandono é 

que o primeiro é um ato expresso, que só produz efeito depois de transcrito, enquanto o 
outro é um ato tácito, que independe daquela formalidade (JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., pp. 
434-5). 

636 LACERDA DE ALMEIDA, Dir. das Cousas, vol. I, not. à p. 125. Cod. Civ. 
português, art. 421: “quando se não souber ao certo se a cousa é perdida ou abandonada, 
presumir-se-á perdida”. 

O Estado adquire por prescrição, não por ocupação. 
637 COGUSI, Teoria della Proprietá, p. 313; Dig., liv. 18, 1, 15, 2; PAULO, “Nemo 

errans rem suum amottat” (fr. D. 41. 1. 35). 
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Verdade que, suprindo a Lei, a prática socorre o possuidor 

de título secundário, indo ao encontro de sua boa fé ou do seu 

trabalho com as liberalidades prescritivas. E assim não se cumpre 

as mais das vezes o dispositivo aludido, esbarrando o interesse do 

Estado sobre as vacâncias jurídicas em posses respeitavelmente 

instauradas, que ele não esbulharia sem subversão grave dos 

princípios de ordem que representa. Também, por ser o abandono 

consignado, é mister um prazo, o necessário, seguramente, para 

invalidar o direito do intruso, uma vez não sofrendo a terra 

qualquer das limitações em favor do Estado que decorrem ou de sua 

situação, ou da necessidade, ou utilidade públicas. 

 

2º DESAPROPRIAÇÃO 

A sociedade política, garantindo ao proprietário o seu direito 

e à segurança da posse os recursos que ela suscita em defesa de 

sua mantença, também conserva uma faculdade incontrastável na 

harmonia jurídica que é a projeção final, mas inapagável, de todas 

as antigas atribuições regalistas do Estado absorptor, escorchador 

e insaciável. 

Joseph Chermont638, entre nós Ferreira Vianna639, viram na 

possibilidade da expropriação o mais grave atentado contra a 

propriedade640. Tão notável ele é, que Roma, ciosa da estabilidade 

do seu direito e do crédito das suas instituições, concebeu e 

executou, como assegura Proudhon641, este absurdo: com desconhecer 

a expropriação por pública utilidade, submetia à obstinação de um 

só o interesse ou a vontade do maior número. 

Negar, efetivamente, a limitação à propriedade, é querê-la 

absoluta e isolada642; o que seria tão possível, diz 

 

                                       
638 Les Transformations du Droit Civil, p. 212. 
639 Parecer sobre o Projeto de desapropriação, 20 de julho de 1903. 
640 Vide GAUDRI, op. cit., vol. II, p. 35. 
641 Domaine Public, vol. II, p. 198. Aliás a afirmativa de Proudhon está 

vantajosamente contestada; Vide LOMBARDO PELLEGRINO, Il Diritto di Expropriazione, p. 12; 
Messina, 1893; CICERO, Obrigações Civis (trad. portuguesa, 1766), p. 245, Rio, 1910. 

642 GAIO; JUSTINIANO. PIETRO COGLIOLO, Phil. do Dir. Priv., p. 181, nota. 
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Lombardo, como o homem isolado, isto é, uma ficção, uma 

chimera643. Desses limites, há o dos direitos paralelos e há o do 

Estado — seja a utilidade pública, a que aludia Rousseau, ou o 

interesse geral, de que falava Leroy de Barincourt. Suprimir 

aqueles, era destruir o instituto, bem como riscado o segundo, 

perderia a propriedade a sua lógica e feneceria no esfacelamento 

das independências individuais desarticuladas. 

Então a interferência pública é de ordem. Ela não vem 

inquinada da torpitude avara que é a doutrina da carta célebre de 

Luiz XIV ao Delphim. Há de visar apenas o bem geral, que é a 

necessidade pública suficientemente justa para merecer a proteção 

jurídica. 

Mas o moderno direito afasta dessas relações a idéia de dano, 

que haveria com o esbulho do direito perfeito. Ao Estado incumbe 

primordialmente velar pelo princípio de direito que manda não 

lesar a ninguém644. Bem que a desapropriação possa ofender no 

apreço estimativo da causa, o seu preço cobre a transmissão 

forçada de capital. A quantia em que a cousa é avaliada substitui-

a na representação dela645. O direito de propriedade sofreu, pois, 

uma transformação de objeto646, que pode ter sido economicamente 

nula quando não oferecer ao dono a vantagem que consigo traz o 

valor em metal para as operações de lucro e renda. 

A amenidade, estabelecida desta sorte à exceção formal ao 

preceito da inviolabilidade da propriedade livre, é uma das 

conquistas modernas de justiça social que mais decisivamente 

revelaram a orientação de respeito ao trabalho, de garantia aos 

direitos e de acatamento às instituições da fase nova das 

organizações políticas. 

                                       
643 ERCOLE VIDARI, Prefazione a II Dir. di Expr., de PELLEGRINO. 
644 GAUDRI, Tr. du Dom., vol. II, p. 48. 
645 Lei francesa de 3 de maio de 1841, art. 18; GAUDRY, op. cit., vol. II, p. 52. 
646 Vide VIVEIROS DE CASTRO, Direito Administrativo, p. 280; ARAUJO CASTRO, Manual 

da Constituição Brasileira, p. 218. 
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É da primeira Constituição francesa647, n. 17, e da de 

1793, n. 19, que a indenização fosse “justa e prévia”. A segunda 

garantia melhor: era indispensável “a necessidade pública 

legalmente comprovada”. 

Calcadas nesse formoso direito, as Bases da Constituição 

portuguesa, de 1821: 

“Quando, rezava o primeiro documento constitucional luso-

brasileiro, quando por alguma circunstância de necessidade pública 

e urgente for preciso que um cidadão seja privado deste direito, 

deve ser primeiro indenizado pela maneira que as leis 

estabelecerem” (Sec. I, art. 7º)648. 

A desapropriação sem a indenização é o esbulho649. Importaria 

em reconhecer no governo o atributo antigo da soberania 

proprietária, conclusão indébita do egoísmo regalista lentamente 

desmascarada no decurso da Idade Média. Há, com a desapropriação, 

uma alienação obrigatória, mas sempre alienação, o que não 

significa absorção violenta e gratuita pelo Estado do direito 

dominical alheio. Nem se entende possa o Estado atender ao bem 

geral com o escorchamento dos particulares, quando é certo que 

essa situação de insegurança ameaçaria todo o organismo político. 

 

 

 

                                       
647 E leis de 6 de set. de 1790, 8 de julho e 26 de set. de 1791 e 1º de abril de 

1798. 
648 Constituição do Império, art. 179, n. 22; Constituição Federal, art. 72; § 17. 

Lei de 1826, arts. 5, 6 e 8. Cod. Civ. brasileiro, art. 591, parágrafo único e art. 660 
quanto à propriedade literária; francês, art. 545; italiano, art. 438; napolitano, art. 
470; parmense, art. 403; Constituições: italiana, art. 29; Império austríaco (1867), art. 
5º; Reino bávaro, tit. 4º, art. 8; belga (1831), art. 11; dinamarquesa (1865), art. 82; 
espanhola (1845), art. 10; francesa (2ª república), art. 10, § 1º; britânica, “Land 
clauses consolidation act”; greg a (1864), art. 17; norueguesa, art. 104; Países Baixos, 
art. 147; prussiana, art. 9; genebrina, art. 6º; SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA, Projeto, 
art. 49; AMÉDÉE ROUSSELIER, Des restrictions apportés à la Proprieté privée dans 
l’intérêt de la défense nationale (Tese), p. 71, Paris, 1904; GAUDRY, op. cit., vol. II, 
p. 50; CANDIDO MENDES, op. cit., p. 441, nota. 

649 Era assim, por aquela provisão do 19 de maio de 1729, que obrigava os 
proprietários a ceder a área em que se erijam as vilas, “compensando-se-lhes em outra 
parte” (Memória sobre as sesmarias da Bahia, in Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro, 
n. 12, dezembro de 1841, p. 380, atribuída a D. Fernando José de Portugal e Castro). 
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Daí o interesse de proteção ao direito privado que os 

governos demonstram, no próprio zelo da eficiência administrativa 

ou da firmeza das instituições. Daí a barreira teórica que se tem 

erigido diante desse direito eminente do Estado, segundo Grotius e 

Puffendorf de, por motivos de necessidade ou utilidade pública, 

subtrair a cousa ao domínio de outrem para o seu próprio. E daí as 

limitações prudentes e justas, que a boa doutrina tem imposto à 

perigosa faculdade das administrações públicas, no sentido de 

afastar, quanto possível, de atos que tais o arbítrio prejudicial 

ao bom nome dos governos quanto danoso ao desfrute lícito da 

propriedade. 

A velha Constituição da Baviera neste ponto era modelar quando 

exigia, para que se desse a desapropriação, decisão formal do 

Conselho de Estado reunido, depois da qual era efetuado o 

pagamento da indenização (tit. 4º, art. 8, § 3º). 

Faculte embora o nosso direito o silêncio sobre a “causa 

pública utilitatis”, a que será dedicada a cousa, quando essa 

utilidade resulta de sua própria natureza ou dos termos da 

concessão650. Não desarma a legislação sobre o assunto o 

proprietário, contra as desapropriações que não guardarem a 

condição de exigidas pela necessidade ou utilidade pública651. O 

recurso à justiça, então, diz Ruy Barbosa, é um dos elementos 

substanciais da garantia da propriedade, consagrada na lei 

fundamental do país652. 

Em garantia ao direito de propriedade é que as legislações 

cultas adotaram a verificação dos casos de necessidade pública. 

Pela nossa lei sobre a matéria será feita a requerimento do 

procurador da República, perante o juiz secional do domicílio do 

                                       
650 Rev. do Sup. Trib. Fed., vol. V, p. 541. 
651 DR. CELSO SPINOLA, Desapropriação por necessidade ou utilidade pública, p. 17, 

Bahia, 1922. 
652 Parecer, na Rev. de Dir., vol. 48, p. 267. 
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proprietário, com a audiência deste (lei de 1826, artigo 3º, 1ª 

parte)653. 

“A verificação dos casos de utilidade pública terá lugar por 

ato do Congresso, ou do Presidente da República, quanto às obras 

da competência da União, por ela executadas, por empresários ou 

companhias, a quem for incumbida a sua execução. E por ato do 

Conselho ou do Prefeito do Distrito Federal em relação às obras de 

utilidade pública do Município, por ela projetadas e executadas 

administrativamente ou por contrato” (Dec. n. 353, de 1845, arts. 

2º e 11, § 1º; lei n. 1.021, de 26 de agosto de 1903, art. 1º). 

Enumera o Código os casos considerados de necessidade pública: 

I. A defesa do território nacional654. 

II. A segurança pública655. 

III. Os socorros públicos, nos casos de calamidade656. 

IV. A salubridade pública657. 

E os de utilidade pública: 

I. A fundação de povoações e de estabelecimentos de 

assistência, educação ou instrução pública658. 

II. A abertura, alargamento ou prolongamento de ruas, praças, 

canais, estradas de ferro659, e, em geral, de quaisquer vias 

públicas. 

III. A construção de obras, ou estabelecimentos destinados ao 

bem geral de uma localidade, sua decoração660 e higiene. 

IV. A exploração de minas. 

                                       
653 Pela lei de 1826 era o procurador da Fazenda Pública, perante o juiz do 

domicílio. Em contradição com a lei, o aviso de 6 de janeiro de 1842, art. 2, § 4, cf. 
CANDIDO MENDES DE ALMEIDA, Código Filipino, p. 542 nota. 

654 Ord., liv. 2º, tit. XXVI, 6. Lei de 9 de setembro de 1826, artigo 1º, n. 1º. 
Vide AMADEE ROUSSELIER, op. cit., (2ème partie). 

655 Lei de 1826, art. n. 2. 
656 Lei de 1826, art. 1º, n. 3. 
657 Lei de 1826, art. 1º, n. 4. 
658 Lei de 1826, art. 2, ns. 1 e 2. 
659 Legislação: L. n. 641, de 28 de junho de 1852, art. 1º, § 1; e n. 816, de 10 de 

julho de 1855; Reg. de 27 de outubro de 1855. 
660 Lei de 1826, art. 2, n. 4. 
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Dessa transcrição, ressalta a diferença profunda entre as 

duas causas de desapropriação legal do imóvel. Caracteriza 

primeiramente a necessidade pública a urgência no processo 

expropriatório, determinada por serviços imprescindíveis ao bem 

público ou o sacrifício, no caso n. I, do direito dominical a 

obras ou trabalhos de defesa nacional. Enquanto que distingue a 

outra categoria, principalmente o fruto econômico, de geral 

benefício, em que se resolve o interesse do Estado, quando lança 

os alicerces às cidades, funda os estabelecimentos de assistência 

e instrução, rompe vias de comunicação, constrói, aperfeiçoa, 

saneia, alargando novos meios de comodidade661 para a massa geral 

dos cidadãos. 

Sobre essa, há uma diferença prática, bem que não fundamental, 

entre as duas classes. É que só há o perigo iminente que leva as 

autoridades à requisição da alheia propriedade independentemente 

de indenização prévia, nos casos de necessidade. Fogem, em tese, 

os de utilidade pública a essa violência justificada. Concedê-la 

por igual seria falsear o espírito inequívoco do direito 

respectivo, cuja orientação jurídica é de intransigente respeito 

ao domínio. 

Ela transparece no decurso da estabilização das normas civis, 

que precederam, em Portugal, à Constituição da monarquia. Merecem 

menção os alvarás de 12 de maio de 1758 e de 13 de dezembro de 

1788662. Mas, até 1821, com o governo absoluto, todas as 

espoliações eram admissíveis, se era o manto régio que as 

assombreava. Por isso, clamava naquela data um jurista liberal: 

“Dai-nos leis civis, dai-nos Códigos civis, que coartem a nossa 

propriedade o menos que for possível e só tanto quanto for 

indispensável para se obterem os fins sociais...”663. 

Mas é na legislação francesa que vamos deparar os debates mais 

eloqüentes entre as soluções diversas, ao coadunamento da 

                                       
661 Lei de 1826, art. 2, n. 3. 
662 CANDIDO MENDES, op. cit., p. 541, nota. 
663 CARDOSO DA COSTA, Que He o Codigo Civil, p. 91. 
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necessidade ou utilidade pública com o direito privado664. O 

vórtice da questão, sem dúvida, foi sobre se o juiz do ato 

desapropriatório há de ser o governo ou o poder judiciário. 

Venceu aquela decisão, a única jurídica e razoável, bem que a 

legislação de França, na matéria, seja de uma notável 

inconsciência665. Efetivamente, enquanto pela lei de 16 de setembro 

de 1807, arts. 30, 33, 35 e 52, era o governo o exclusivo juiz da 

necessidade dos trabalhos, a de 8 de março de 1810 delegava aos 

tribunais o privativo direito de pronunciar a expropriação. 

Garantia-se, indubitavelmente, o proprietário, assim amparado 

pela serena circunspeção judiciária, aliada ao espírito 

conservador, sensato e mediano dos tribunais. 

Retirava-se, porém, ao executivo uma de suas mais preciosas 

atribuições: a liberdade de trabalho. Ficava a ação administrativa 

retardada e cerceada pelo critério, nem sempre oportuno e 

concretamente razoável, do poder togado, enquanto desciam os 

juizes a considerações técnicas e meandros de problemas, sem 

autoridade séria para lhes dar soluções, nem capacidade, ao menos, 

para formulá-los. Haveria, enfim, a confusão lamentável que se 

dará sempre com tais imixtões, indicativas de períodos anormais e 

efêmeros, contra os quais conspiram poderosamente a lógica e a 

justiça institucional. 

No nosso direito, é o chefe da nação quem aprova, por decreto, 

os planos e plantas das obras, entendendo-se “desapropriados em 

favor da União, do Distrito Federal ou dos respectivos 

concessionários, todos os prédios e terrenos neles compreendidos, 

total ou parcialmente, que necessários forem para a sua execução” 

(dec. de 1845, art. 9º; decreto n. 1644, de 1855, art. 2º). 

Essa expropriação é que só se efetuará com o pagamento ou a 

consignação em depósito da indenização fixada, amigavelmente ou 
                                       

664 Assim, a maioria dos civilistas franceses se bate pela exclusão dos móveis e 
direitos incorpóreos da desapropriação por utilidade pública. FOUCART, DELLALEAU et 
JOUSSELIN, GILLON et STOURM, DUFOUR, AUBRY et RAU e outros. 

665 Vide SIREY, Code Civil Annoté, vol. I, p. 441. A lei de 1841, tit. 7, permitia 
a desapropriação imediata, em casos de urgência, mediante consignação de uma soma 
provisoriamente arbitrada pelo poder togado. 
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pelos árbitros666 (dec. de 1903, art. 8º). A lei é taxativa: “A 

transmissão da propriedade, legalmente verificada a 

desapropriação, tornar-se-á efetiva pela indenização de seu valor, 

fixado, na falta de acordo, por arbitramento nos termos e pela 

forma dos arts. 31 a 35” (dec. de 1845, artigos, 11, 30 e 32; dec. 

de 1855, arts. 3º e 9º). 

Pelo que, e salvas as conhecidas exceções nos casos de urgente 

e notória necessidade667, só se perfaz a desapropriação com o 

recebimento, pelo proprietário, do preço arbitrado para a cousa. 

Casos há, entretanto, em que parte daquele a repulsa ao ato 

público, obstinando-se em não aceitar a importância da 

indenização. Ela é, então, consignada judicialmente a seu favor 

(Cod., art. 591, parágrafo único). 

Não é, todavia, a única vez em que se fala em depósito, ao 

tratarmos da expropriação de acordo com o nosso direito. O dec. n. 

353, de 12 de julho de 1845, reza: “Fixada a indenização e 

depositada a quantia, o juiz expedirá o mandato de imissão de 

posse, que não admitirá embargos de natureza alguma”. Foi o que, 

na frase de Ferreira Vianna, “deu princípio à cavilação da 

garantia constitucional”. Considera-o esse jurista como um golpe 

rude ao dogma constitucional. Ratificado pela lei de 1903, que 

assim substitui o pagamento da indenização prévia pelo depósito da 

importância arbitrada, tiveram ambos a adjetivação de 

inconstitucionais, por Pedro Lessa e Ruy Barbosa668; nem deixou 

dúvidas o Código Civil sobre o espírito do instituto, tal qual o 

consagra a Constituição. 

Efetivamente, o depósito ou induz desacordo, no caso de 

necessidade pública, ou impossibilidade, por qualquer forma, de 

detenção imediata, por parte do proprietário expropriado, da 

                                       
666 DR. ALFREDO BERNARDES DA SILVA, Rev. Ger. do Dir., vol. I, p. 643, cf. CELSO 

SPINOLA, op. cit., p. 24. Acc. do Sup. Trib. Fed., de 25 de setembro de 1897. 
667 Cod. Civ., art. 591; Constituição Federal, art. 80; lei de 1826, cit. 
668 Caso de desapropriação, pelo governo do Estado de S. Paulo, da “S. Paulo 

Northern Railway Company”, 1917. Apoiaram mais o fundamento da inconstitucionalidade do 
depósito, em vez da forma prescrita pelo Código: ALFREDO BERNARDES, BENTO DE FARIA, 
CLOVIS BEVILAQUA, EDUARDO SPINOLA, LACERDA DE ALMEIDA, ASTOLPHO DE REZENDE, ARAUJO 
CASTRO, CARLOS MAXIMILIANO, MARTINHO GARCEZ, PAULO DE LACERDA (Vide Jornal do Comércio do 
Rio de Janeiro de 3 de dezembro de 1922). 
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quantia arbitrada. Fora daí, o deposito é inadmissível, por 

contrário à índole sabida do nosso direito substantivo. Em tese, 

não poderá ser instituído, além daqueles casos, à revelia da 

autoridade judicial. É para ela que sobem os processos de 

avaliação demorados pelo desacordo, é ela que determina, então, a 

desapropriação, pondo à disposição do dono da cousa o valor 

convencionado669. O processo é sumaríssimo, e não permite exceção 

dilatória ou protelatória, cabendo, apenas, o recurso da 

apelação670. 

Uma vez, porém, concordes às partes sobre o preço, ou é este 

pago direta e previamente, ou não se realiza a desapropriação. 

Então a justiça não terá de figurar na imissão da posse671, 

operando-se esta por meio de escritura672. É promovida a 

desapropriação pelo executivo, ou diretamente pelos governos, ou 

por seus representantes, quando não por companhias ou empresas, 

concessionárias de obras federais, que podem efetuar tal medida673 

(dec. n. 353, de 1845, artigos 10 e 34; dec. n. 1. 664, de 1.855, 

art. 3º; lei n. 1.021, de 1903, art. 2º, § 6). 

A lei italiana (art. 46) é justa e atual, quando comina 

indenização para a própria servidão, que sofre o prédio em virtude 

da execução de obras de pública utilidade, bem como para os danos 

que venha a padecer devido à perda ou diminuição de um direito674. 

Sendo um ato extraordinário, de que a lei investe por exceção 

os poderes públicos, não deixa o processo de desapropriação de 

procurar conciliar, quanto possível, a vontade do expropriante com 

o interesse do outro membro da relação. 

                                       
669 Compete então ao proprietário requerer do Juízo a que esteve afeto o processo 

do levantamento de depósito. Não conseguindo por esse meio, utilizará a ação de depósito 
(Acc. do Sup. Trib. Fed., de 23 de dezembro de 1918; CELSO SPINOLA, op. cit., p. 47). 

670 Acc. do Sup. Trib. Fed., de 23 de janeiro de 1907. 
671 Acc. da Corte de App. do Rio de Janeiro, de 10 de dezembro de 1908. 
672 Acc. da Corte de App. do Rio, de 5 de julho de 1907. 
673 ARAÚJO CASTRO, Manual cit., p. 220: Nos pleitos sobre indenizações decorrentes 

dessa faculdade às empresas ou companhias, a única competente é a justiça federal (Acc. 
do Sup. Trib. Fed., de 11 de setembro de 1912); CELSO SPINOLA, op. cit., p. 52. 

674 COGUSI, op. cit., p. 245, nota, a propósito do célebre litígio do Observatório 
de Nápoles contra a companhia eletro-viária para o Vesúvio. 



 201 
Deve isso ficar bem assente: que a desapropriaçãO incide 

violentamente apenas sobre a cousa, objeto material da 

propriedade, tendo o desapropriante de tratar com o proprietário, 

para justa indenização, obedecendo estritamente às conveniências 

deste no limite legal. 

É essa tolerância que concorre para que não advenham do 

instituto em apreço as conseqüências inevitáveis da negação, em 

que importa, do exclusivismo, da inviolabilidade do direito 

dominical. Efetivamente, se justifica com a necessidade ou a 

utilidade pública a transmissão obrigada da cousa, do domínio 

particular para o do Estado, prescindindo o ato, nos casos de 

premente necessidade, de outras formalidades jurídicas além da 

ocupação, com o desalojamento do possuidor ou dono, não há como 

cohonestar o esbulho, da mesma proporção, do direito 

correspondente, que só cessa com o depósito da importância da 

indenização, porque assim manda a lei. 

De onde estabelecermos a distinção que se impunha. Onde o 

direito vigente decreta a expropriação, no lato sentido de 

extinção do direito privado para que o substitua o domínio 

público, deverá entender-se que depende da natureza dos casos de 

necessidade ou utilidade, ser a posse ou ser a propriedade, as 

imitidas no patrimônio oficial. Além de justa, é essencialmente 

prática a diferenciação675. É apenas considerar substituição da 

posse a expropriação temporária, ficando então a indenização 

sucedida pelo pagamento de renda, que será elevado àquela 

importância se vier a cousa a perecer em poder das autoridades 

requisitantes. Então, por medida de economia, todas as 

expropriações de utilidade ou necessidade transitórias a seriam 

remunerativas, em favor do proprietário, como locações forçadas, 

incluindo, está claro, contra o possuidor legal, a obrigação 

reparadora na hipótese de perda. 

                                       
675 Poderá chamar-se desapossessão. Exemplo fornecem-nos as Atas da Câmara de S. 

Paulo, 1585, de onde se vê que o governo da cidade tomara a casa de um Francisco Pires, 
para nela ter um preso, com a evasão do qual foi restituída ao dono a posse do imóvel 
(Cf. ESCRAGNOLLE TAUNAY, S. Paulo nos Primeiros Tempos, p. 40, Tours, 1920). 
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Instituindo a legislação brasileira a ocupação provisória. 

como relativamente a de terrenos não edificados necessários “para 

a instalação dos serviços e trabalhos preparatórios à execução das 

obras e extração de materiais destinados às mesmas obras” (lei de 

1903, art. 5º), não poderá ser infensa àquela dilatação de um 

conceito que aí vai extratado. 

A instituição dos arbitradores está consagrada na lei de 1903, 

§ 1º, do art. 21. A nomeação deles segue ao desacordo, ou não 

comparecimento do proprietário a juízo. São três: o designado pelo 

proprietário, o de indicação do agente ou representante do 

Governo676 e o terceiro de nomeação do juiz. Também o juiz nomeará 

o que competia ao proprietário indicar, nos casos de revelia (lei 

cit., art. 21, §§ 1º e 2º). “No caso de concorrerem co-

proprietários e outros interessados, na indenização, se não 

acordarem sobre a escolha do arbitrador, a sorte decidirá dentre 

os que por eles forem indicados” (dec. n. 353, art. 14, al.; lei 

cit., art. 21, § 3º). 

A lei concede o prazo de 10 dias para que o proprietário, ou 

quem por ele responda, declare se aceita ou recusa a indenização 

oferecida. Na segunda hipótese, dirá qual a importância que 

pretende (dec. n. 353, art. 14). 

Não coincidindo esta com a soma marcada pelo poder público, é 

que se procederá à louvação dos arbitradores, mas apenas na 

audiência, ao terminar o prazo do edital. Eles não poderão fugir à 

missão, salvo se677 são empregados públicos ou inimigos capitais, 

amigos íntimos, parentes consangüíneos ou afins até o 2º grau, ou 

têm interesses nas obras, ou sofrerão prejuízo com a 

desapropriação (dec. de 1855, art. 10; dec. de 1903, art. 23). 

Prossegue o decreto: 

                                       
676 Também o empresário da obra, ou a companhia com capacidade de desapropriar, 

podem nomear perito (Acc. do Sup. Trib. Fed, de 18 de abril de 1914). 
677 A suspeição, não sendo alegada em tempo útil, não pode servir na segunda 

instância de fundamento de apelação (Acc. do Sup. Trib. Fed. de 19 de maio de 1915). 
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“Art. 24. Resolvido o incidente da louvação, o juiz 

designará dia e hora para o arbitramento, no lugar da situação do 

imóvel, notificando o escrivão os interessados na delegacia. 

Art. 25. No dia, lugar e hora designados, comparecendo os 

arbitradores ou substituídos os que faltarem pela mesma forma do 

art. 21, prestarão compromissos de bem e fielmente cumprir o 

dever; e, reunindo-se sob a presidência do juiz, este lhes 

apresentará: 

1º, as plantas dos imóveis sujeitos à desapropriação e os 

documentos oferecidos pelas partes em seu favor; 

2º, as ofertas e exigências para as indenizações”. 

Aprovado o laudo por maioria de votos, após a discussão 

pública no dia pelo juiz designado para a diligência — resolução 

aquela em recinto privado e da qual se lavrará termo, escrito por 

terceiro e por todos assinado, sendo então entregue ao magistrado 

— é homologado por sentença, condenada nas custas a parte vencida 

(dec. n. 353, art. 28; n. 1604, art. 9º; lei de 1903, art. 27). 

De referência às custas há os seguintes casos: a soma 

arbitrada não excede à oferta; é superior à oferta e inferior à 

exigência; e é inferior à oferta. No primeiro, serão condenados os 

que a tiverem recusado (lei de 1903, art. 27, § 1)678. No segundo, 

as custas se dividirão em proporção (lei cit., artigo 21, § 2). No 

último caso, como no primeiro (dec. de 1855, art. 9º), pagarão os 

que recusarem. Sucedendo, entretanto, que a indenização seja igual 

às exigências das partes679, ficarão isentas da obrigação de 

custas, que serão afetas ao Tesouro ou à Municipalidade. 

Mas “os proprietários, qualquer que seja a soma da 

indenização, serão sempre condenados nas custas, quando não 

declararem aceitar as ofertas e as quantias que pretendem” (lei de 

1903, art. 27, § 3). 

                                       
678 Acc. do Sup. Trib. Fed. de 9 de junho de 1910. 
679 Não poderá ser superior. Trata-se de indenização, não de comércio vantajoso 

para o proprietário expropriado. Não prevalece o excesso de arbitragem à exigência 
daquele (Acc. da Corte de Apelação do Rio de 31 de janeiro de 1908). 



 204 
Não raro, discordam os arbitradores, reservando cada qual 

o voto para a sua avaliação. Apresentará, então, cada um, o seu 

laudo680, mas o quantum da indenização é fixado por terceiro, 

nomeado pelo juiz, entre os valores máximo e mínimo (lei de 1903, 

art. 28). 

Venceu a jurisprudência que nega à atribuição do desempatador 

poder arbitrar o máximo ou o mínimo681. A conjunção significa que a 

quantia citará entre os dons extremos, mas não será nenhum 

deles682. ‘Entre’, dizem os lexicógrafos, denota situação em meio. 

No nosso direito há um exemplo eloqüente do valor desse vocábulo 

na terminologia do Código Penal de 1890, art. 62, § 2“683. 

* 

A desapropriação é verdadeira matéria de direito público, 

“porque, ensina Clovis Bevilaqua, é o constitucional que a 

fundamenta e o administrativo que a desenvolve. Aparece no Direito 

Civil simplesmente como um dos modos pelos quais se extingue a 

propriedade”684. 

Por isso, no nosso sistema, são competentes os Estado 

federados, como já eram as províncias no regime imperial685, para 

legislar a respeito, dentro nos limites da lei substantiva. Alçada 

essa que deriva da natureza do direito administrativo, cujas 

regras são também de cogitação estadual, as 

 

 

                                       
680 Acc. do Sup. Trib. Fed., de 21 de setembro de 1912. 
681 Acc. do Sup. Trib. Fed., de 31 de outubro de 1905. 
682 Deve entender-se o Acc. do Sup. Trib. Fed., de 21 de Julho de 1915, sobre que, 

divergindo os dons arbitradores, poderá o de indicação do juiz, em laudo devidamente 
fundamentado, chegar à mesma conclusão do segundo — como se referindo apenas à conclusão 
autônoma do termo em separado, como a lei admite no caso de desacordo. Não se trata de 
apóio, pelo 3º arbitrador, a um dos laudos, o que seria desobedecer à letra expressa do 
decreto, segundo a jurisprudência citada, pois então o papel componedor do representante 
da justiça se transformaria num mero fortalecimento de corrente, com perigo para a 
seriedade da arbitragem. 

683 Acc. cit. cf. CELSO SPINOLA, op. cit., p. 68. 
684 ARAUJO CASTRO, op. cit., p. 221. 
685 Ato Adicional, art. 10, § 3º; AURELINO LEAL, Do Ato Adicional à Maioridade, p. 

47, Rio, 1915. 



 205 
suas barreiras naturais estão na letra da Constituição da 

República. 

Posto não se definem fundamentalmente, as várias legislações 

em vigor nas unidades federadas sobre o processo da 

desapropriação, por isso que se cingem obedientemente à lei geral, 

o seu papel esclarecedor em face a esta, além da eficiência que o 

conhecimento delas representa para os foros locais, bem pode 

comparar-se ao das Constituições dos Estados em relação à 

nacional. A parte do Código do Processo do Estado da Bahia (lei n. 

1.121, de 21 de agosto de 1915, da lavra do professor Eduardo 

Spinola), referente à desapropriação, é o melhor exemplo para o 

que se afirma686. 

                                       
686 Arts. 740 a 802. 
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XIII 

LIMITAÇÕES 

 

 

Vimos já que a idéia de direito é de uma relação, que não dá 

apenas gozos, mas as obrigações correspondentes687, equação essa em 

que consiste o mecanismo jurídico primário688. 

O homem isolado é uma ficção689. O que há é o produto 

social690, que, na sociedade, vive graças a ela e, consciente ou 

inconscientemente, para ela. Ele tem direitos e tem deveres. Uns 

mais do que outros, e é esta desproporção que distingue pobres e 

afortunados e as castas, e as classes, e as corporações, pois 

sobre deveres e direitos comuns há outros peculiares a tais 

estados. 

Sobre a reciprocidade e a solidariedade, como entende Ribot, a 

sociedade se embasa. 

O direito vigia aquela e tutela a esta. Permite que ambas se 

realizem. E lentamente lhes troca o sentido mecanista pela 

ideologia saudável das construções filosóficas. 

A idéia de limitação aí está, ali está, inseparável de todas 

essas noções. O irrestrito escapa à compreensão jurídica. 

Ilimitada é a soberania, e transborda da área do Direito, porque é 

quem o regula. O campo jurídico é por excelência o das limitações. 

É a liberdade limitada pela lei, que é o direito na definição de 

Hobbes. É a lei limitada pela interpretação, pelo senso prático, 

pelo sentimento coletivo, por tantas expressões oportunistas, que 

são o meio indispensável aos fenômenos dessa natureza. Por sua vez 

todos esses fatores são rigorosamente 

 

                                       
687 Vide ZIEGLER, op. cit., p. 36. 
688 PIETRO GOGLIOLO, op. cit., p. 215-6. 
689 ARISTOTELES, Política, Liv. I, c. I, § 9. 
690 FERRI, GAROFALO, GUYAU. Vide ABEL ANDRADE, op. cit., p. 83. 
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relativos, porque é glosar o absurdo dissociar da idéia de 

humano a do limitado. E assim por diante. 

Quando é, pois, fundamental a limitação na estrutura do 

direito691, se dispensam justificativas às que, do direito romano 

acrescidas com outras supletorias, as legislações consagram 

modernamente, restringindo as atribuições do proprietário. E elas 

augmentam incessantemente, cada vez mais, em benefício do 

interesse público692, do próprio interesse privado sob a tutela 

social693. 

A propriedade, segundo o nosso direito, é plena e limitada. 

Plena, “quando todos os seus direitos elementares se acham 

reunidos no do proprietário; limitada, quando tem ônus real ou é 

resolúvel” (Cod. Civ., art. 525). A propriedade694, até prova em 

contrário, se presume ilimitada e exclusiva (art. 527). 

O direito latino fornece formas interessantes de restrição, 

como o spatium legitimum, o ambitis695, a obrigação para quem lavra 

ou constrói de reservar um certo espaço em limite do seu terreno, 

a obrigação de receber as águas que correm de um plano superior, a 

“stipulatio danmi infecti”, a cessão do direito de trabalho na 

mina particular696. 

Desde então não era a propriedade incompatível com os 

contratos que a limitam temporariamente (e limitam tanto como na 

propriedade florestal)697, ou anulam em pena de 

 

                                       
691 GIUSEPPE CUGUSI, Teoria della Proprietá, p. 239. 
692 JOSEPH CHERMONT, Les Transformations du dr. civ., p. 209; ENRICO FERRI, 

Socialismo e scienza positiva, cap. II e IV; LORIA, op. cit., cap. V; PAUL DESCHANEL, 
L’Organisation de la Démocratie, p. 103, Paris, 1908. 

693 YVES GUYOT e POURNIN. Vide MOISÉS POBLETE TRONCOSO, Organismos Technicos de la 
Politica Social, p. 154, Santiago de Chile, 1923. 

694 Diz defeituosamente o Código: o domínio, tomando a espécie pelo gênero. JOÃO 
LUIZ ALVES, op. cit., 400. 

695 J. CHERMONT, op. cit., p. 203. 
696 Cod. XI, 6, 3 e 6. No feudalismo, o domínio eminente do subsolo foi do 

feudatário; pouco e pouco dele se apossou o Estado, sendo a forma mais rigorosa a 
germânica (Vide BESELER, cf. COGLIOLO, op. cit., p. 190). 

697 PIETRO COGLIOLO, op. cit., p. 189-90, not. Havia na Idade Média a de não segar 
totalmente as searas, pois pertencia o restolho às mulheres, crianças e inválidos. Não 
admitia a ceifagem, nem o joio nos trigais devia ser colhido pelo lavrador. Mesmo em 
certas localidades só se devia cortar o trigo à meia altura. Ainda em 1756 o parlamento 
de Paris ratificava o costume, com fortes multas (Vide D’AVENEL, op. cit., p. 76). 
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infração. Hoje, servem de exemplo, além das locações, todo 

depósito698 oneroso (especialmente o mercantil); aquele que é 

instituído em garantia de dívida, ficando contudo a posse699 da 

cousa com o devedor, e que, por jurisprudência vencedora, se 

converte em contrato acessório do de mútuo; os contratos que 

gravam a cousa, hipoteca ou penhor, e fazem surgir a figura do 

prestamista com capacidade ao seu direito equivalente à 

importância emprestada. Corresponde esta última figura à do sócio 

mercantil, para com a sociedade ou companhia, que formando um 

direito global de propriedade independe dele, permanece a ele 

vinculada pela prestação, até onde se prolonga sua 

responsabilidade de devedor no caso previsto pelo nosso Código, 

art. 292. 

É a tendência do Direito Civil no particular, registrada por 

Joseph Chermont, contra o que observou Batbie, o augmento gradual 

das limitações aos direitos dominicais. 

A restrição à propriedade de imóveis assume as seguintes 

formas: 

a enfiteuse; 

as servidões; 

o usufruto; 

uso e habitação; 

rendas constituídas sobre imóveis; 

a anticrese; 

a hipoteca. 

 

a) ENFITEUSE 

                                       
698 Porque, como explica PLANIOL, o que se transfere é a posse material, não a 

propriedade. 
699 BENTO DE FARIA diz:- a propriedade da cousa. Cod. Comercial Anotado, not. 285, 

Rio, 1903. 
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“Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou empresamento, quando 

por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui 

a outrem o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o 

adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma 

pensão, ou foro, anual, certo e invariável” (Cod. Civ., art. 678). 

Vimos já, na seção dedicada ao histórico, a forma da 

enfiteuse, comunicada pelos costumes feudais às propriedades que 

se foram criando, quando a vassalagem pôde concretizar os seus 

ideais de se constituir proprietária. Mas é de formação romana o 

instituto700, que nasceu sob uma forma simples de arrendamento701, 

com a qual o colheu o direito imperial702. Surgindo com a cláusula 

de temporariedade peculiar a contratos desta última espécie, cedo 

foi estimada em perpétua, através da transição de que não poderiam 

os enfiteutas ser despojados da detenção enquanto pagassem 

pontualmente a renda estipulada703. Então, ficaram armados esses 

senhores do domínio útil de uma ação real, de proteção à sua 

posse, a “actio vectigalis”. Restava diminuir a taxa, a que 

estavam obrigados os enfiteutas: e isso foi feito no decurso da 

evolução romana, vista a necessidade em que se acharam os 

imperadores e latifundiários de tornar prestáveis imensos tratos 

de território. Quando a pequena quota se estabilizou no moderno 

feitio de prestação imutável e indefinida, e o direito em questão 

se tornou francamente um direito real, bem que não excluísse o 

outro proprietário, mero titular, credor da prestação, mas sem 

                                       
700 BONFANTE, op. cit., p. 219; LOUREIRO, Instituições de Direito Civil Brasileiro, 

vol. II, p. 44; LACERDA DE ALMEIDA, op. cit., vol. I, p. 415. 
701 LAFAYETTE, op. cit., p. 325. Da etimologia da palavra, que significa terra dada 

para ser cultivada sob condição de certas prestações (RIBAS, op. cit., p. 339, not.). 
702 Vide Cod., 1. 4, t. 66, fr. 3, De jure enfitêutico; GAIO. 

Com. 3, § 145, fr. 1. 
703 A evolução no Brasil foi da maior liberdade aos ônus para o agravamento da 

condição do foreiro, como se vê com a Ordem de 27 de dezembro de 1695 (não cumprida até 
1777), que estabelece um foro a ser pago pelas sesmarias doadas dessa data em diante, 
quando nas Cartas de 1534 e 35 o exclusivo ônus era o dízimo da Igreja, à exceção dos 
determinados monopólios da coroa. Também não tinha essa propriedade mais sólida 
garantia... 

— As sesmarias concedidas antes pelas autoridades locais deviam ter a confirmação 
da coroa (Al. de 23 de novembro de 1691). 
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outro direito efetivo sobre o bem, estava constituído o 

instituto em referência. Reinava Justiniano. 

É ele, afinal, a propriedade, com limites obrigacionais que 

lhe não tiram o aspecto da exclusividade704. Não se origina esse 

direito interessante do contrato de compra e venda, nem do de 

locação e condução. Controvérsia longa que sobre essas origens 

indigitadas se travou, findou com o seguinte resultado: que é um 

contrato de natureza especial, que se não confunde com os 

preexistentes705. 

Criação puramente econômica706, cuja nudez bárbara o direito 

vestiu com os adornos de uma sistematização mais abstrata do que 

eficiente707, abolida pelo Código de Napoleão, é um dos capítulos 

do Código Civil que mais discussões poderá suscitar, em torno do 

papel social, da validade jurídica, da lógica discutível dessa 

formação absoluta do senso prático dos romanos. Efetivamente, há 

ações que aberram dos moldes modernos do “aforamento em 

fatiota”708. A primeira é a perpetuidade709, contra a qual a razão e 

a justiça sempre opuseram as prescrições. A segunda é o título, 

perfeito fantasma do passado projetando na intensidade das 

relações jurídicas e econômicas contemporâneas e prolongamento 

dispensável do senhor indireto, quando é certo que o domínio do 

enfiteuta está tão consolidado realmente quanto quaisquer outros, 

e é injusto que permaneça no pé de desigualdade evidenciado pelo 

foro. 

A prescrição não é essencialmente um processo de direito, mas 

decorre da contingência da vinculação das cousas às pessoas, e é 

                                       
704 COGLIOLO, Phil. do Dir. Priv., p. 238. 
705 LAFAYETTE, op. cit., p. 328. 
706 Vide COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 703; CHIRONI, Elementi, p. 161. 
707 Vide também JOSÉ DE ALENCAR, op. cit., p. 97, e a crítica de CHARLES COMTE à 

instituição do usufruto. 
708 Assim se lia, v. g., nas Cartas de doação das Capitanias da Bahia, Porto 

Seguro, etc. (1535). 
709 Antes de proclamada pelo Código Civil consagrara-a o costume e para ela tendia 

a jurisprudência, desde o alvará de 3 de novembro do 1759, que mandou chamar de locação a 
enfiteuse por menos de três vidas, assim derrogando a Ord., Liv. 4,39. No Brasil, o 
alvará de 1813, referente a tais contratos sobre terras da real fazenda de Santa Cruz, o 
de 1821, relativo às enfiteuses concedidas pela câmara municipal da corte, as leis de 
1831 o 1833, sobre as conferidas pelo Estado em terrenos de marinha o nos chãos 
encravados ou adjacentes às povoações, todas beneficiavam com a perpetuidade o foreiro. 
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no campo do direito o mesmo que nos demais o tempo. É quando a 

vida se comunica às instituições, e a sua relatividade vitaliza as 

normas, chamando-as à realidade do que são. É em nome do direito 

de prescrição que a enfiteuse é direta, seriamente atacada, 

naqueles seus pontos principais. Ela é um privilégio, como 

reconheceu Pothier, pois o comum direito haveria de imitir, findo 

o prazo de lei, o titular do domínio útil na propriedade plena. 

Alegar-se-á a natureza ímpar do contrato, bem assim a modicidade 

razoável da taxa710, que não varia no decurso do tempo. Mas a 

objeção não prevalece, quando se não desconhece à insopitável 

energia evolvente do direito, dinamizada pela necessidade e 

polarizada pela utilidade social, o poder de corrigir os desvios 

comunicados à marcha das instituições. É o caso de repetir-se o 

clamor dos rousseaunianos contra os avoengos pré-históricos que, 

segundo aqueles, combinaram um pacto, por força do qual os homens 

se reuniram em conjunto social: com que direito nos obrigaram a 

nós? Poderiam afiançar, os ingênuos primitivos legisladores, a 

submissão mansa das sucessivas gerações à vontade dos contratantes 

de então? 

* 

O contrato711 da enfiteuse, no direito vigente, é perpétuo. 

Uma vez por tempo limitado, passa a ser arrendamento (art. 679)712, 

do mesmo modo por que na Ord., liv. 4º, t. 9, o arrendamento de 

dez anos ou mais era reputado contrato enfitêutico. Objetos deles, 

só podem ser terras incultas713 ou terrenos que se destinem à 

edificação (art. 680). 

                                       
710 VELASCO; MELLO FREIRE, LOUREIRO, op. cit., vol. II, p. 46. 
711 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 416 e 703. LOUREIRO, op. cit., vol. II, 

p. 49. Está demonstrado, entretanto, que na origem histórica do aforamento prevalecia o 
elemento fiscal. Mas, assim mesmo, providenciavam as Ord. Affonsinas sobre a rescisão do 
contrato no caso de lesão (Liv. 4º, tit. 45, § 3). 

712 Entanto que o direito do locatário tem o caráter de uma propriedade móvel, 
limitada e condicional, sem deixar de merecer as garantias, que na prática aproximam a 
locação da forma normal do domínio. Vide a lei de 22 de dezembro de 1922, que regula o 
inquilinato. Vide TEIXEIRA DE FREITAS, op. cit., p. V. 

713 Se já eram as terras cultivadas, aproxima-se da locação. Lei de 4 de julho de 
1776. 
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Nestas linhas gerais da enfiteuse entre nós, reside toda a 

diversidade entre o instituto tal qual o adotamos, e o consagrado 

nas velhas leis portuguesas. Estas trazem à evidência o cunho 

justinianeu, nem que esmaecido pela influência bárbara714. Mas em 

Portugal, “a prática quase universal dos emprazamentos por vidas, 

a recusa das novações, o direito de caducidade, a pena de comisso, 

os serviços pessoais, o augmento das pensões, as lutuosas e o 

excesso dos laudêmios, fizeram do enfiteuta um servo votado aos 

caprichos do senhorio direto”715. 

Nesse regime, a alienação, com o contrato, é rigorosamente 

parcial716 e vai além da senhoria de honra de que fala o praxista 

francês. Ficava ao senhor do domínio eminente um direito 

verdadeiramente codominical, pois sempre se afirma através das 

obrigações diversas que oneravam o enfiteuta. Outra não era a 

lição romana do Código, no título de Jur. emphyt., que permitia, 

além disso, pudessem as partes estipular as cláusulas que bem lhes 

parecessem717. E sabe-se que Justiniano vedou as enfiteuticações 

perpétuas, que substituiu pelas temporárias, ou em vidas, ao mesmo 

tempo que ratificando as disposições anteriores sobre o comisso, 

que abrangia as benfeitorias. 

A perturbação, então, da razão econômica do instituto 

transparece, porque nada há como a instabilidade, dela decorrente, 

para contrariar o intuito primitivo do legislador. 

O risco do nosso direito, entretanto, faz por alcançar a linha 

da tangente, imposta pelo espírito novo do direito ao velho 

capítulo dos jura in re. A pessoa do senhorio nos aforamentos é, 

repetidas vezes, chamada à fala, assim para a divisão do bem (art. 

681), sua venda (arts. 683 a 686), doação (art. 688), penhora 

(art. 686) no caso de condomínio do prédio aprazado que não elegeu 

cabecel (art. 690). Mas a lei inclina-se notoriamente pelo 

                                                                                                                               
— O direito português permitia a enfiteuse para os prédios de toda sorte. COELHO 

DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 420. 
714 Ordenações Affonsinas, Liv. 4, tits. 77 e 80; Ord. manuelinas, liv. 4, tits. 62 

e 65. 
715 LAFAYETTE, op. cit., p. 329; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 704. 
716 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 416. 
717 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 703. 
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resguardo e comodidade do enfiteuta, a quem cabe, trinta anos 

depois de constituído o aforamento, mediante pagamento de 20 

pensões anuais pelo foreiro — , o resgate, salvo acordo718, não 

podendo aquele, no contrato, renunciar a tal direito nem 

contrariar as disposições imperativas desse capítulo do Código719. 

Sucede o comisso, com a falta de pagamento, durante três anos 

consecutivos, das pensões devidas; mas, nesse caso, é indenizado o 

enfiteuta das benfeitorias720. Efetivamente, é o contrato que se 

resolve, por não cumprimento de obrigação considerada fundamental 

a ele, sendo o comisso a penalidade721: “Is qui recusat adimplete 

contractum, si quidem est emptor, perdit quod dedit...“722. 

Entanto que no direito português, as alterações e mudança 

tendentes a diminuir o valor dos bens, na frase de Corrêa Telles, 

podiam dar lugar à ação semelhante723. Este, cogita ademais da boa 

conservação do imóvel aforado724, de que não trata a lei 

brasileira. Estabelece o Código de 1917, que o foreiro não tem 

remissão da quota, por esterilidade ou destruição parcial do 

prédio enfitêutico, nem pela perda total dos seus frutos. Resta-

lhe, e se lhe convém a liberação, abandonar o seu domínio ao 

senhorio direto, fazendo inscrever, 

 

                                       
718 Porque é contrato, e ele fez lei entre as partes, “contra-heutium voluntas fit 

lex”. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, p. 313. E ainda lição romana. LOUREIRO, op. cit., 
vol. II, p. 46. 

719 Art. 693. BOEHMER; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 422. 
720 Art. 692, n. II. COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 434; LOUREIRO, op. 

cit., vol. II, p. 45; 

— Sem essas manifestações do domínio direto, a enfiteuse se confundiria com o 
censo com investidura, ou enfeudação, no qual se permitia ao censuário a alienação do seu 
direito sem a existência do investidor, bem como se não cominava pensão. Vide LOUREIRO, 
ibd., p. 47, resumindo os praxistas. 

721 Vide BENTO DE FARIA, op. cit., p. 110; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 
433. 

722 Inst. 1. 3, t. 23, De emptione et venditione. 
723 Digesto Português, vol. III, ns. 982 e 992; LOBÃO, Tratado dos Prazos, § 615. 

Como ação em que se pede pena, prescrevia em cinco anos. 

Pedido o comisso, já não poderá o senhorio reclamar os foros devidos, bem que 
LOBÃO o afirmasse, contra as opiniões, mais felizes, de CORRÊA TELLES e COELHO DA ROCHA. 

724 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, ns. 990-2; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. 
II, p. 422, LOBÃO, Dir. Emphyt., § 737). 



 215 
independentemente do consenso desse, o ato de renúncia725; a 

qual, entretanto, só se realizará se não houver credores, 

prejudicados com o abandono,- que se oponham a aquela 

reincorporação, prestando caução pelas pensões futuras, até que 

sejam pagos de suas dívidas726. Entretanto no bom direito lusitano 

(tal como para o arrendamento) dirimiam a culpa do não pagamento 

caso fortuito ou força maior727, que obstaram a cultura ou perderam 

quase todos os frutos do prédio728, podendo até o foreiro pleitear 

a redução da quota, proporcional ao prejuízo sofrido729. 

Quanto aos direitos dos foreiros, são os do proprietário, com 

as restrições apontadas. É o livre uso, com encargos 

correspondentes, quais a satisfação dos impostos e ônus reais que 

gravarem o imóvel (art. 682); da alienação; sub-emprazamento730, 

locação ou divisão em glebas, com o consentimento do senhorio731; e 

sucessão, tal como para os bens 

 

 

                                       
725 Art. 687. 
726 Art. 691. 
727 “Casus fortuitos ille est qui umana providenti evitari non potest”. Enquanto a 

força maior é o acontecimento insólito, de impossível ou mui difícil previsão (LACERDA DE 
ALMEIDA, op. cit., p. 169). Essa distinção já se encontra no velho direito romano. 

— Não se presume; deve ser cumpridamente provado por quem a alega (Rev. do Sup. 
Trib. Fed., vol. XV, p. 248). 

— Cod. Civ. francês, art. 1. 148. 
728 LOBÃO, op. cit., § 761; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 425; LOUREIRO, 

op cit., vol. II, p. 54. 

Cod. Civ. francês, art. cit. 
729 É o ensinamento dos velhos jurisconsultos.— LOBÃO, op. cit., § 748; COELHO DA 

ROCHA, ibd., p. 425; LOUREIRO, ibd., p. 54. 
730 LOBÃO. COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 436. O prédio subemprazado era 

também chamado subcensitico. 
731 Nem na locação, nem no sub emprazamento (o Código chama de subenfiteuse, que 

está sujeita às mesmas disposições desta — art. 694), se fará mister do consentimento do 
senhor do domínio direto, conforme assentou LOBÃO, resolvendo arcaica disputa (COELHO DA 
ROCHA, op. cit., vol. II, p. 437). De fato, esses sub-contratos cabem perfeitamente na 
espera do enfitêutico, não cogitando a lei senão da certeza do enfiteuta, para que 
responda pela satisfação do contrato, não podendo descer à averiguação se nele reside a 
posse total ou a meia posse. É verdade que o Al. de 20 de agosto de 1774 propagou a 
interpretação oficial, de referência ao sub emprazamento dos bens da Universidade 
coimbrã. Mas aquelas considerações fartamente se justificam em face do nosso Código 
Civil. 
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alodiais732. O senhorio, porém, tem o direito de opção nas 

transferências do domínio útil, assim pactuadas como judiciais, 

direito que vai até ao desapossamento de terceiro comprador pelo 

justo preço do negócio; e recupera o imóvel nos casos de extinção 

do contrato, que são: 

“I. Pela natural deterioração do prédio aforado, quando chegue 

a não valer o capital correspondente ao foro e mais um quinto 

deste”. 

II. Pelo comisso. 

III. Falecendo o enfiteuta sem herdeiros, salvo o direito dos 

credores. 

 

b) AS SERVIDÕES 

Diz-se servidão, a obrigação que onera o dono de uma cousa, de 

abster-se do exercício de alguns dos seus direitos dominicais, ou 

de tolerar que deles se utilize, para certo fim, o dono do prédio, 

em cujo favor foi ela instituída (Cod. Civ., art. 695)733. 

O nosso direito deparou com esse direito real depurado através 

da laboriosa evolução, das excrescências romanas, que, à sua 

ilharga cingiram a categoria das servidões pessoais, hoje 

desmembradas em uso, usufruto e locação. A pessoa do proprietário 

figura nesse caso jurídico no plano secundário de espectador do 

direito, que segue o destino da cousa, aderindo a ela na 

conformidade da lei. “Labeo autem, hanc sercitutem non hominem 

deberem, sed rem...734. 

A sua forma é eminentemente negativa: não fazer ou permitir 

que se faça735: “servitus non in faciendo, sed in patiendo aut non 

faciendo consistet”. Não poderia a lei impor ao proprietário do 

                                       
732 Arts. 681, 1.603 e 1.619. 
733 BAUDRY-LANCANTINERIE, Dei Bei, p. 529. 
734 Dig , 1. 8, fr. 6, § 2, Si servitus vincetur. 
735 CHIRONI, Elementi, pp. 151-2; BONFANTE, op. cit, p. 307; LACERDA DE ALMEIDA, 

Direito das cousas, vol. I, p. 343; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, pp. 459-60. Cod. 
Civ. brasileiro, art. 695. Vide, para as servidões vicinais, o decreto n. 18, de 29 de 
novembro de 1897, da Bahia, arts. 368, § 8º, e 369. 
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prédio serviente um papel ativo, porque se transformaria então 

a relação em pessoal736, e, como muitas das servidões feudais737, o 

direito restritivo do “jus in re” seria o tolhedor da liberdade 

assegurada pela organização política atual. Referentemente ao dono 

do prédio dominante — face pela qual os jurisconsultos romanos 

viam de preferência as servidões —738, é que assiste o “jus 

faciendi” ou o “jus prohibendi”, respectivamente quando lhe cabe 

fazer alguma cousa no outro prédio, que lhe não seria permitido se 

não houvesse esse vínculo, ou lhe cumpre impedir atos, que sem o 

mesmo não conseguiria, em virtude da respeitabilidade do alheio 

direito739. 

Vínculo essencialmente real, opera-se a sua transmissão 

independentemente da vontade particular sobre ele do dono 

iserviente mas acompanhando fielmente o objeto através de toda a 

movimentação econômica. Pode, sim, o proprietário dominante, se 

lhe apraz, abandonar ao outro dono740, liberando a cousa, o 

exercício da servidão, caso em que ela se resolve, porque o 

Código, art. 710, n. I, proíbe a servidão sobre o próprio domínio 

(“nullienim res sua servit”). 

Direito real que é, atinge apenas secundariamente a pessoa, e 

por isso é que a teoria não repele essa restrição profunda à 

propriedade exclusiva. Efetivamente, não há, como à primeira vista 

parecerá aos profanos, um laço de superioridade e inferioridade 

entre prédios, correspondente às designações de dominante e 

serviente. Esta relação é crendo pela necessidade de um, que o 

outro pode satisfazer sem lesão essencial: é um vínculo de 

serviços (“res servit rei”), ou seja, uma relação simpática de 

solidarismo, que começa e termina na cousa. Não há dúvida que é um 

encargo, como define o Código Francês (art. 637), um “gravamen” 

                                       
736 E, “servitutem non hominem debere, sed rem”. LAFAYETTE, op. cit., p. 270. 

Contra MELLO FREIRE, cf. LACERDA DE ALMEIDA, not. à p. 342. 
737 LOUREIRO, op. cit., vol. II, p. 93. 
738 LOUREIRO, ibd. 
739 LAFAYETTE, op. cit., p. 267. 
740 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 78. 
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segundo o chileno (art. 820) ou ônus, que pesa sobre o prédio 

serviente. 

Mas é imposto pela utilidade741, e ela, que o determina, 

resolve-o. 

Augmento há, para o prédio beneficiado, portanto diminuição 

para o beneficiante. “Cumquis posteaquam jus sum diminut, alterius 

arxist, hoc est, posteaquam, servitutem aedibus suis impossuit”. 

Mas se assim é em números absolutos, não entra na lógica do 

instituto essa capitalização742, quer pelo princípio de que ninguém 

deve locupletar-se com cousas alheias, quer pela qualidade do 

acréscimo, que se destina, não a alargar o valor do prédio 

favorecido, mas a arredonda-lo com o suprimento de precisões 

vitais, tais passagem, águas, luz, apoio. 

Daí os princípios básicos das servidões, a saber: 

1º, estrita utilidade ao prédio dominante743; 

2º, perpetuidade744, salvo abandono745, ou renúncia746, 

prescrição extintiva747, ou cancelamento no registro748; 

3º, impresumibilidade749; 

4º, indivisibilidade750; 

5º, gratuidade, salvo dos excessos751. 

                                       
741 LAFAYETTE, op. cit., p. 268; CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p.77; COELHO DA 

ROCHA, op. cit., vol. II, pp. 460-64, GIUSEPPE COGUSI, op. cit., p. 257; BRUGI, Servitu 
prediali romane; LACERDA, op. cit., vol. I, p. 345. 

Cod. Civ. do Chile, art. 820. 
742 Cod. Civ. arts. 704 e 706, parágrafo único. 
743 LOUREIRO, op. cit., vol. II, p. 94. 
744 LAFAYETTE, op. cit., 271; CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 73; LOUREIRO, 

op. cit., loc. cit. MELLO FREIRE criticou este ponto da sabedoria jurídica dos romanos, 
considerando-o uma das suas subtilezas.— BORGES CARNEIRO; GIRARD; LACERDA. 

745 Art. 701. 
746 Art. 709, n. I. 
747 Art. 710, n. III. Há servidões contínuas e descontínuas. Aquelas são as que não 

dependem de atos continuados para a sua manifestação, como as de aqueduto, ao revés das 
de trânsito, cujo desuso é de efeitos jurídicos decisivos. 

748 Art. 708. 
749 Cod. Civ., art. 696. Vide CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, pp. 77 e 80; 

COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 460. 
750 Art. 707. CHIRONI, op. cit., p. 153; LOUREIRO, op. cit., loc. Cit.; Lacerda, I, 

345. 
751 Cod. Civ. art. 706. Vide decreto cit., da Bahia (GONÇALVES JUNIOR, Legislação 

de terras do Estado da Bahia, Bahia, 19-5). 
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Constituem-nas: 

1º. Atos entre vivos. 

2º. Disposição de última vontade. 

3º. Adjudicação por sentença em juízo divisório. 

4º. Usucapião. 

Há um 5º modo de estabelecimento das servidões, a que se 

referem Silva Lobão, Lafayette Pereira, Lacerda de Almeida e 

Aguiar Souza: a destinação do proprietário. É instituto gallico, 

transmitido, segundo Marcel Planiol, dos costumes de Paris ao 

Código Civil, por intermédio de uma redação de 1750, que se não lê 

nos livros do Direito Romano, e também o Código brasileiro não 

adotou (Vide Clovis Bevilaqua — Parecer, Gazeta de Noticias, de 10 

de agosto de 1924). As formas romanas comuns daquela constituição 

eram, conforme as Institutas, 2, 3, p. 4ª, pactos, estipulações e 

verba de última vontade. Enumera Bonjean, citado por Clovis 

Bevilaqua: mancipatio, in jure cessio, adjudicatio, usucapio 

traditio, testamentum. 

 

c) USUFRUTO 

Usufruto, uso e habitação eram as servidões pessoais no 

direito latino752, descaracterizadas pela importância econômica de 

direito real, cuja evolução ameaça libertar do quadro das 

limitações o primeiro desses direitos sobre a cousa alheia, para 

eleva-lo talvez à categoria de compropriedade753. Nessa aspiração 

aproxima-se o usufrutuário do enfiteuta, bem que haja contra ele 

uma barreira, até hoje de pé em proteção à nua propriedade: a 

vontade do instituidor754. 

                                       
752 Antes da romanização do direito bárbaro confundia-se o usufruto com o domínio 

útil em contraste com o direto. Foi sob a inspiração de Roma que se considerou servidão 
pessoal, para o nu proprietário, tanto quanto um direito penal para o frutuário. 
LOUREIRO, op. cit., vol. II, p. 96, not. 

753 Vide CHARLES COMTE, cf. JOSÉ DE ALENCAR, op. cit., p. 95. 
754 LAFAYETTE, op. cit., 217. 
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A compreensão atual do usufruto é semelhante à clássica. 

“Usufructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum 

substantia755: est enim jus in corpore, quo sublato tolli necesse 

est”756. 

Define o Código: “Constitui usufruto o direito real de fruir 

as utilidades e frutos de uma cousa, enquanto temporariamente 

destacado da propriedade” (art. 713)757. Pode recair “em um ou mais 

bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, 

abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades” (art. 

714). 

É divisível, temporário, adstrito a uma linha média entre o 

gozo pleno do useiro e a substância da cousa que há de ser 

transmitida ao proprietário e variável aquela fruição, segundo se 

aplica a bem imobiliário ou aos móveis, e de acordo com a natureza 

destes. 

Se o usufruto é sobre bem de raiz, a posse (art. 718) é 

completa e extensa, sem distinção formal, salvo abuso destrutivo, 

da do nu proprietário. Estende-se ela a acessórios e acréscimos da 

cousa (art. 716); inclui a percepção dos frutos (arts. 718 e 721), 

o desbaste das rendas, a livre administração, o uso (art. 718) em 

todo o cumprimento das atribuições que não lesarem 

substancialmente o patrimônio. 

Se sobre móveis, varia a atribuição de uso, conforme são cousa 

fungível ou infungível, bens semoventes, navios, maquinismos, 

títulos de crédito ou tesouro. 

A cousa de consumo com o primeiro uso, o usufrutuário 

restituirá em gênero o equivalente758, vigorando a cotação do tempo 

em que se dá a re-entrega — salvo quando foram elas avaliadas no 

título constitutivo do usufruto, caso em que pagará pelo preço do 
                                       

755 LAFAYETTE, op. cit., p. cit.; LOUREIRO, op. cit., p. cit.; CORRÊA TELLES, op. 
cit., vol. III, p. 84; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p.476; ALENCAR, op. cit., p. 
cit.; CHIRONI, op. cit., p. 153; SIREY, op. cit., vol. I, p. 466; BAUDRY-LACANTINERIE, 
op. cit., p. 309; LACERDA DE ALMEIDA, op. cit., vol. I, p. 351. 

756 Inst., 1. 2, 1. 4 pr., “De usufructu” e Dig., 1, 7, t. 1, fr. 1. 
757 BAUDRY-LACANTINERIE, op. cit., p. cit.; Cod. Civ. francês, art. 578; italiano, 

art. 477. 
758 BAUDRY-LACANTINERIE, op. cit., p. 307. 
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inquérito759. Tenha-se por firmado, porém, que será assim em 

falta de cousa do mesmo gênero e qualidade, pois de outro modo se 

confundiria o usufruto com a compra e venda760. 

Recaindo o usufruto em títulos de crédito (ou quase 

usufruto)761 “o usufrutuário tem direito, não só a cobrar as 

respectivas dívidas, mas ainda a empregar-lhe a importância 

recebida. Essa aplicação, porém, corre por sua conta e risco e, 

cessando o usufruto, o proprietário pode recusar os novos títulos, 

exigindo em espécie o dinheiro” (art. 719). 

Tratando-se, entretanto, de títulos da dívida pública de 

cotação variável, a sua alienação pelo usufrutuário só se efetuará 

mediante acordo prévio com o dono (art. 720), por isso que, 

cumprindo àquele a restituição da importância, não é obrigado pela 

do valor nominal, senão à que realmente recebeu762. Sendo assim, é 

do interesse do proprietário a opção pelas cotações favoráveis, a 

qual exonera, além disso, o usufrutuário da responsabilidade de 

eventuais prejuízos. 

Relativamente aos animais, o princípio é análogo ao dos frutos 

pendentes. As crias são do usufrutuário, que responde apenas pelo 

número de cabeças que recebeu763. Isso, entretanto, quando o 

usufruto é de rebanhos764, porque, sendo de animal singular sem 

procriação, não será dado equivalente senão se provando dolo, como 

é o caso, aliás, do usufruto sobre as cousas estragáveis com a 

utilização765. 

“Se o usufruto recai em florestas, ou minas, podem o dono e o 

usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de 

exploração” (art. 725)766. 

                                       
759 Cod. Civ. art. 726. 
760 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 516. 
761 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 512. 
762 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 512. 
763 Art. 722. Digesto, 1. 1. t. 1, § 37, De divisione rerum; e 1. 7, t. 1 r, 6, § 

1, De usufructu. 

LAFAYETTE, op. cit., § 232; CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 87. 
764 LAFAYETTE, op. cit., loc. cit. 
765 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 85. 
766 Vide JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 515. 
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Pode incidir sobre cousas infungíveis, tais determinadas 

alfaias ou especificados valores. Com a obrigação de re-entrega, o 

uso do frutuário não há de passar além da exibição ou emprego 

inofensivo para a substância daquelas cousas, ou de aluguer com a 

mesma condição, pois a devolução deve ser em espécie. Sendo, 

porém, tesouro achado por outrem no prédio, o usufrutuário não tem 

direito à parte que lhe caberia se proprietário, como também não 

tem ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter 

meação em parede, cerca, muro, vala ou valado (art. 727)767. 

Mais comumente instituído por cláusula testamentária768, o 

usufruto pode também ser criado por contrato (ato entre vivos)769, 

sentença ou disposição de lei770. E extingue-se geralmente com a 

morte do beneficiado771, o acabamento da cousa, preenchimento do 

prazo, consolidação, renúncia, não uso durante dez anos entre 

presentes e vinte para ausentes — quando não e, nos casos de 

usufruto legal, com a emancipação do filho772. 

 

d) USO E HABITAÇÃO 

Forma o uso aquela parte do usufruto, que importa na fruição 

do objeto, sem direito aos seus frutos totais773, senão a utilidade 

da cousa dada em uso, quanto o exigirem as necessidades pessoais 

suas e de sua família”774 (Cod. Civ., art. 742). Fora a ressalva, 

são-lhe aplicáveis as disposições relativas ao instituto anterior 

(art. 745)775. 

“As necessidades da família do usuário compreendem: 

I. As de seu cônjuge. 

                                       
767 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., pp. 516-7. 
768 Tratando-se de imóvel é imprescindível a transcrição do título no competente 

registro. 
769 A título oneroso ou gratuito. LAFAYETTE., op. cit., p. 222. 
770 LOUREIRO, op. cit., p. II, p. 97; LAFAYETTE, op. cit., p. cit. 
771 BAUDRY LACANTINERIE, op. cit., p. 303. 
772 Ord., liv. 4, tit. 98; Vide COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 486; 

LAFAYETTE, op. cit., pp. 253-4. 
773 Inst., 1. 2, t. 5, § 1, usu et habitatione. 
774 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 97; BONFANTE, op. cit., p. 318. 
775 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 487; LOUREIRO, op. cit., v. II, p. 100; 

CORRÊA TELLES, op. cit., v. III, p. 96; LAFAYETTE, op. cit., p. 261; JOÃO LUIZ ALVES, op. 
cit., p. 527. 
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II. As dos filhos solteiros. 

III. As das pessoas de seu serviço doméstico” (art. 744). 

Recai sobre os imóveis. Sobre os móveis chamar-se-ia 

comodato776. 

Combate Lafayette Pereira aquela restrição, que vige entre 

nós, como em todo nosso direito subsidiário, sustentando que no 

antigo o limite do direito em apreço era o limite do uso777. É a 

doutrina de Thibaut. Impugnou-a, porém, o próprio Código Civil 

alemão778, art. 1.091, corno o francês, o italiano, o português, o 

espanhol. 

* 

A habitação é o direito real consistente no uso de casa alheia 

(“morar e residir”779, portanto uma moralidade do instituto 

precedente, tornada independente da classificação do Código Civil 

graças à importância prática dessa espécie dos “jura in re 

aliena”. 

É fundamentalmente distinto da locação, que é remunerada e 

sublocável. Aqui, é mais das vezes gratuita, salvo contrato, e 

formalmente vedado ao habitador, naquele caso, aluga-la ou 

empresta-la, lhe sendo permitido apenas morar na casa com sua 

família (Cod., art. 746). 

“Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma 

pessoa, qualquer dela, que habite, sozinha, a casa, não terá de 

pagar aluguel à outra, ou às outras, mas não as pode inibir de 

exercerem, querendo, o direito, que também compete, de habitá-la” 

(art. 747). 

A habitação aplica-se, “no em que lhe não contrariarem a 

natureza”, as disposições concernentes ao usufruto (art. 748). 

                                       
776 CARLOS DE CARVALHO, Nova Consolidação, art. 571. 
777 LAFAYETTE, op. cit., p. cit. 
778 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 528. 
779 LAFAYETTE, op. cit., p. 264. 
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A doutrina neste ponto adotada por Lafayette, é a 

justinianéa780, diferençando o uso da casa da habitação, porque 

enquanto não pode aquele ser locado a terceiro, e se extingue com 

o não uso781, a habitação confere o direito de alugar a cousa, mas 

não o de cedê-la gratuitamente, e não cessa com o não uso782. 

O nosso Código, com outros mais, não acompanhou o ilustre 

civilista, preferindo seguir Corrêa Telles783 e Coelho da Rocha784. 

 

e) RENDAS CONSTITUÍDAS SOBRE IMÓVEIS 

Esta limitação, de base contratual, “realiza-se por ato entre 

vivos ou por testamento, consignando o instituidor um ou mais bens 

imóveis a certa pessoa, afim de que esta se obrigue a satisfazer a 

outra, ou ao próprio instituidor, uma determinada renda”785. 

Constitui-se por tempo determinado786, obedecendo às regras 

comuns, tais no que toca a instrumento hábil para valida-la — 

particular, se o imóvel é de valor inferior a um conto de réis, e 

público, se de valor maior (arts. 134, II, e 135). 

Pode ser a título oneroso ou gratuito para o rendeiro. Mas 

para o gravado é sempre onerosa, pois se acha na obrigação de 

cumprir o contrato. O prazo máximo deste é a vida do beneficiado — 

e nisso consiste a alea que caracteriza também o acordo. Se há, 

porém, vários beneficiados (art. 1.429), com o direito de 

acrescer, a condição liberatória só se completa com o falecimento 

do derradeiro. 

Nota a este respeito o Dr. João Luiz Alves, a inexplicável 

modificação que sofreu o Projeto do Código de Clovis Bevilaqua, 

quando declarava que o prazo da constituição deste direito real 

era “determinado ou não”, e acha, com muita razão, que a 

                                       
780 BONFANTE, op. cit., p. 318. Vide também, Inst., 1. 2, t. 5, § 5, De usu et 

habitatione. LOUREIRO, op. cit., vol. II, p. 101. 
781 LAFAYETTE, op. cit., p. 265, not. 
782 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 531. 
783 Digesto Português, vol. III, p. 97. 
784 Instituições de Direito Civil Português, vol. II, p. 488. 
785 Cod. Civ., art. 1.424; JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 532. 
786 Cod., art. citado; JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 1.018. 
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determinação abrangendo a existência do beneficiado, ao mesmo 

passo satisfaria o rigor da lei e o interesse do instituto787. 

Neste caso “é incerta a duração, mas é determinada a época da 

extinção...”. 

A renda estipulada para o restante da vida do credor da mesma 

formaria então um usufruto às avessas, ou seja, o recebimento de 

frutos sem o gozo da cousa, mas sem deixar de satisfazer o lado 

prático, que é a cláusula de garantia da substância tão do 

primeiro plano naquele outro “jus in re aliena”. 

Isso que se dirá em relação a terceiro, em cujo favor seja 

lavrado o contrato, também é aplicável à constituição da renda 

diretamente entre os contratantes, tendo-se em vista a influência 

da administração na conservação e augmento do patrimônio. 

Diversas hipóteses temos que figurar: 

se a renda é em favor de terceiro, a título oneroso para eles 

por ato entre vivos, há um contrato sinalagmático, que se rege 

pelos princípios gerais de tais contratos788; 

se a título gratuito, também por ato “inter vivos”, há doação; 

se por ato de última vontade, a regra que aplicar será a dos 

legados. 

Em todos esses casos, bem assim nos de benefício do 

instituidor, cabe ao credor da renda, quando o rendeiro, ou 

usuário, faltar à obrigação estipulada, aciona-lo, “assim para que 

lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias 

das futuras, sob pena de rescisão do contrato” (art. 1.427). Mas 

se a renda é, pelo instituidor, constituída por título gratuito, 

pode também ser declarada “isenta de todas as execuções pendentes 

e futuras. Esta isenção existe de pleno direito em favor dos 

montepios e pensões alimentícias” (art. 1.430). 

 

                                       
787 Op. cit., p. 1.020. 
788 JOÃO LUIZ ALVES, op. cii., p. 1.089. 
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f) ANTICRESE 

O contrato de anticrese consiste na transferência de imóvel do 

devedor para o credor, afim de que este se cobre dos juros da 

importância devida com os frutos da cousa789, até que seja saldado 

o compromisso790. 

É um direito real de garantia791, porém, e o seu papel 

econômico não se limita àquela passividade. Assim no caso dos 

frutos valerem mais que os juros do capital garantido, sempre se 

entendeu que seria o excesso computado para o abatimento do 

débito792. E é do direito vigente, que constitui garantia, como o 

penhor e a hipoteca, que será executada793, se o pagamento não for 

feito. Para isso seguiremos os trâmites processuais como se 

tratasse dos contratos congêneres de hipoteca ou penhor, sendo 

nula a cláusula que autorize o credor anticrético a ficar com o 

objeto da garantia, se a obrigação não for satisfeita no 

vencimento da dívida (artigo 765). 

Dando-se, então, a hipótese de que o preço da cousa seja menor 

do que o “quantum” da obrigação, e despesas judiciais, há de ficar 

sempre obrigado o devedor pessoalmente, como manda o Código para a 

hipoteca (art. 767)794. 

Por igual, como no penhor e na hipoteca, não deverá pertencer 

ao credor do débito garantido por anticrese o excesso verificado, 

com a execução, da importância apurada sobre a do compromisso — 

saldos ou deficiências que, além disso, são freqüentes pela 

oscilação de cotações e extrema variabilidade dos preços, como 

também pela acrobacia cambiária. 

                                       
789 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 526; CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, 

p. 193; IAFAYETTE, op. cit., p. 392. O Cod. Civ. não define. 
790 Art. 760. 
791 Dig., 1. 20, t. 1, fr. 1, § 1, De pignoribus et hypothecis. BONFANTE op. cit., 

p. 427. Sob Constantino foi criado o “pacto comissório” — JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 
535. 

792 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 198; LAFAYETTE, op. cit., p. 393. 
793 Cod. Civ. francês, art. 2.088. 
794 “Pode a anticrese andar ligada à hipoteca, ou ter existência isolada e 

independente. Num e noutro caso ela se rege sempre por suas leis” LAFAYETTE, op. cit., p. 
393. 
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São elementos indispensáveis à validez da convenção em 

relação a terceiros as seguintes declarações nas mesmas: 

I. Do total da dívida, ou sua estimação. 

II. Do prazo fixado para o pagamento. 

III. Da taxa dos juros. 

IV. Da cousa dada em garantia, com as suas especificações. 

Será também transcrita, como os outros direitos reais sobre 

imóveis795. 

Figurando-se o caso do pagamento da dívida em quotas, a 

garantia não será exonerada com o embolsamento pelo credor das 

prestações, nem mesmo sendo vários os objetos, se não sobrevim a 

quitação, salvo disposição expressa no título (artigo 758). 

E não acontecendo a solução da dívida, a retenção anticrética 

se estenderá por 30 anos, a partir da transcrição796, necessários 

para prescrever o direito creditorial. Então volve a cousa ao 

proprietário. 

É uma determinação que suscita controvérsia: qual saber, por 

exemplo, se a prescrição deveria beneficiar o anticresista, como 

detentor que é da cousa, bem que a título precário, ao em vez de 

ao devedor. 

Não há dúvida, que a solução do Código é a mais justa e 

racional. Haja vista que por todo aquele espaço de tempo o credor 

frui o objeto em anticrese. Reduzindo a cifras a sua situação 

especial, temos, por exemplo, o credor de 1.000, dispondo 

anualmente de produtos que representam 6% daquele capital, 

retirados da cousa em garantia cuja estimação orça pela mesma 

importância, com uma soma de resultados, de 1.800, ao cabo de 30 

anos, podendo, além disso, ser o provento auxiliado com os 

                                       
795 Art. 760. COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. cit; CORRÊA TELLES, op. cit., 

vol. III, p. 190 (art. da lei de 20 de junho de 1774, § 33). Cod. Civ. francês, art. 
2.085.— LEHR, Droit Civil Germanique, p. 142. 

796 Cod. art. 760. “A partir da transcrição...” Vide LEHR, op. cit., p. l43, para o 
direito alemão; e para o direito inglês e “Act. Torrens”, LEON ESTIVANT, Etude sur la 
mobilisation de la Proprieté Foncière dans l’Act Torrens, p. 76. 
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acréscimos que uma boa administração sempre retira de imóveis 

agrícolas ou adaptáveis à indústria ou reforçado por prestação do 

obrigado. Computando em 10% ao ano tais eventuais, o que seria 

juro ínfimo, teríamos, após o prazo que a prescrição requer, a 

capitalização total para o credor de 3.800 contra 1.000 iniciais. 

É certo que o credor não procurou outros lucros senão os juros 

fixados, nem se reveste o contrato de anticrese do feitio usurário 

e indébito, de locupletação de alguém à custa de outrem. Mas, 

sendo um instituto eminentemente econômico, não poderia fugir a 

conclusões como as apontadas, conseqüências da margem que se lhe 

deixa, de largo uso da cousa, com as restrições gerais em direitos 

semelhantes, e da extrema relatividade dos valores, que é apanágio 

da balança comercial. 

 

g) HIPOTECA 

Sendo penhor de imóveis, a hipoteca difere substancialmente do 

significado etimológico da palavra797. Quando implica o penhor a 

tradição do devedor em favor do credor, para garantia da dívida, 

no contrato hipotecário a cousa permanece em poder do 

proprietário, do qual só sairá para a competente execução 

judicial, se não for satisfeito o compromisso nas condições 

pactuadas ou da lei. 

Isso, pois, além de só poder a hipoteca ser constituída sobre 

bens imobiliários, distingue do contrato pignoratício este outro, 

de campo econômico e jurídico tão vasto, e cuja influência no 

comércio mais e mais se acentua pelos inestimáveis benefícios 

trazidos à economia particular. 

Criação romana798, desde as suas aplicações iniciais como 

instrumento de crédito, se impôs por expediente precioso de 

suprimento às necessidades rurais e movimentação de reservas. 

Antes dela conheceu Roma duas modalidades de garantia real: uma, a 

                                       
797 Vide RAMIZ GALVÃO, Vocabulário das palavras portuguesas derivadas do grego, v. 

“hipoteca”, Rio, 1907; LAFAYETTE, op. cit., p. 405. 
798 ALENCAR, op. cit., p. 68; LAFAYETTE, op. cit., p. 403. 
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alienação com a cláusula de retrovenda (“fiducia”)799, uma vez 

paga a dívida que a motivou; e a outra o penhor de imóveis. 

Exigiam ambas, portanto, a transferência da propriedade ou da 

posse, do que resultava um colapso no trabalho do cedente, ou uma 

interrupção de capacidade produtiva do objeto, enfim, uma 

diminuição, contra a qual se rebelou o profundo senso prático 

daquele povo. 

Então surgiram convenções privadas, assentando que o imóvel 

garantia o débito sem haver a tradição, nos casos em que o devedor 

era arrendatário e não dono, portanto sem o “jus disponendi”. 

O direito, entretanto, não tutelava esses entendimentos com as 

ações competentes, e assim foi até que o pretor Salvino criou o 

interdito “adipiscendi possessionis”, pelo qual o credor podia 

apoderar-se dos móveis introduzidos no prédio ainda quando 

estivessem em poder de terceiro800. Por deficiente ainda, tal 

remédio de direito formal foi substituído, pelo pretor Servius, em 

ação real, de reivindicação dos mesmos móveis. 

“O avanço feito importava nisto: o locador tinha um direito 

real sobre os móveis e a competente ação; este direito real ele o 

adquiria por convenção nua, sem necessidade da tradição”801. 

Da sua generalização o instituto se consolidou. Mas ainda o 

Corpus Juris traz as eivas das formas antigas, quando inclui, com 

a posse da cousa hipotecada (móvel ou imóvel) pelo seu credor, a 

possibilidade de vendê-la, devendo então, se o preço foi maior que 

o da dívida e a importância emprestada a juros, pagá-lo ao devedor 

hipotecário, o que fará também se tiver usufruído o dinheiro802. 

Era também do devedor, como no direito atual, todo o excesso sobre 

o valor da hipoteca resultante da venda, ficando o credor obrigado 

por juros de mora, quando o restituísse tardiamente803. 

                                       
799 BONFANTE, op. cit., p. 418. 
800 CH. MAYNZ, op. cit., § 239; LAFAYETTE, op. cit., p. 404; BONFANTE, op. cit., p. 

420. 
801 LAFAYETTE, ibdem. 
802 Dig. 1. 13, t. 7, fr. 6, § 1, De pignoraticia actione. 
803 Dig., 1. e t. citados. 
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Dos romanos, o direito lusitano804 herdou a hipoteca, 

aperfeiçoada como contrato de direito de garantia, mas sempre 

ineficiente, graças às margens que lhe ficavam às fraudes, 

esbulhos e engodos, originários, antes do mais, da situação oculta 

e silenciosa que conservara805. Direito sobre a cousa de efeitos 

importantes para terceiros, acompanhando a propriedade como 

gravame direto, indispensável lhe era a publicidade, a um tempo 

firmeza da convenção hipotecária e identificação do estado 

jurídico especial do imóvel. Também as antigas hipotecas gerais 

ofereciam a mesma segurança dos contratos modernos, quanto às 

limitações ou encargos que pesavam sobre o objeto806. 

A publicidade e a especialidade tornaram-se, afinal, 

requisitos essenciais à hipoteca. 

Por elas se bateu o legislador brasileiro807, desde 1840. Em 

25 de julho de 1854, o deputado Nabuco de Araújo, ministro da 

Justiça, apresentava a sua reforma hipotecária. Depois de notáveis 

alterações, foi consubstanciada na lei memorável n. 1.237, de 24 

de setembro de 64, regulamentada, pelo mesmo estadista, no ano 

seguinte. 

Precedera-nos Portugal, com o dec. de 3 de janeiro de 1837808, 

bem que extremamente defeituoso ou “ininteli- 

                                       
804 Nas Ordenações, sobre a matéria, há apenas a referência do liv. 4, tit. 3, à 

ação hipotecária, que assistia ao credor contra terceiro possuidor, para obriga-lo, ou a 
solver a dívida, ou a entregar o objeto hipotecado. 

A evolução da forma latina é sensível: pois no Direito romano cabia ao autor 
exigir apenas a entrega da cousa. 

805 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 727. Bem que, entre os romanos as 
hipotecas constituídas com a solenidade de três testemunhas e lavradas por ato público, 
gozassem do direito de preferência, sobre as demais, sem esses títulos. 

806 Vide JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 598. 
807 O registro de hipoteca, entre nós, ainda se recente de graves deficiências que 

grandemente prejudicam a sua importância institucional. O fato, que ressalva, v. g., de, 
em caso de segunda hipoteca sobre o mesmo imóvel, não vir consignada na escritura da 
última a existência da primeira (Cod. Civ. art. 812), como deveria ser, cf. JOÃO LUIZ 
ALVES, op. cit., p. 603, é um pormenor da orientação, prejudicial em relação a terceiros, 
de inexplicável retardamento da prática integral da regra germânica, adotada pelo Código 
Civil, do valor probante da transcrição (LYSIPPO GARCIA, mon. cit., p. 38). Sente-se 
nesse apego ao passado e à escola francesa, que é a da publicidade sem a força de prova 
do registro, derrotada na feitura do nosso Código, pela mais econômica solução alemã, uma 
causa de imperfeição do sistema em vigor, de vício da nossa aparelhagem no particular, 
que contradiz a segurança, decorrente das disposições sensatas e práticas da lei civil. 

808 Vide também Projeto de CORRÊA TELLES, in Dig. Port., vol. III, p. 211. Revogou 
aquele decreto a lei pombalina de 20 de junho de 1774, que deixando entrever as vantagens 
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gível”809, que viera consagrar a nova orientação, já seguida por 

vários códigos, de ventilar a hipoteca, desabafando-a do antigo 

ocultismo para saneá-la com a luz farta do conhecimento de 

todos810. E é fato que desde a Liga Hanseatica, talvez antes, se 

cogitou em alguns países, particularmente na França, em pleno 

feudalismo, da instituição do registro das hipotecas, que não 

vingou pela razão máxima de porém os nobres o maior interesse no 

segredo das suas dívidas. Foi um decreto de Messidor do ano III, 

aliás nunca posto em prática, que primeiro sugeriu tal garantia 

para o contrato em referência, com a renovação da cédula 

hipotecária, que se destinava à mobilização do crédito811. O Cod. 

Civ. Francês, art. 2.134, alçou o guião da obrigatoriedade do 

assentamento — sem o qual ficava de nenhum efeito a hipoteca, 

regulando, além disso, a colocação em concurso de preferências. 

Foi o princípio logo vantajosamente adotado pelos códigos e 

leis especiais de Zurich, da Prússia, da Baviera, de Saxe, da 

Áustria. Na Alemanha, o sistema de controle dos contratos 

hipotecários, com a verificação da capacidade jurídica do devedor, 

realidade e eficácia do título competente e a situação jurídica do 

imóvel812, deu os resultados mais apreciáveis. Pelo método 

observado, tornaram-se ali as funções de oficial do registro das 

hipotecas 

 

                                                                                                                               
da escritura pública, bastantemente a cerceou para lhe tirar quase toda a influência na 
remodelação salutar do instituto. 

809 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 726. “As disposições daquele decreto são 
tão discordes, e a sua redação tão escura, que em vez de dar nova ordem a esta matéria, 
veio ainda argumentar as dificuldades, em que já laborávamos”. 

810 A lição prática dos velhos negociantes de Bremen deve ser sempre lembrada. 
Estabeleceram, além da publicidade dos atos no hebdomadário “Bremer Nachrichren”, a praxe 
dos debates entre comprador do imóvel e oponente, podendo este, se vencedor, ver os 
gravames sobre a cousa confirmados por meio de novação, senão se transferir à hipoteca do 
prédio para o preço da transação, como no direito português, (cf. CORRÊA TELLE5, op. 
cit., vol. III, pp. 220-1). 

811 LEON ESTIVANT, op. cit., p. 88. 

— A letra hipotecária, calcada no direito alemão e incluída no Projeto do Código 
de CLOVIS BEVILAQUA (seção III), não teve guarida na redação definitiva. 

Pregara-a DIDIMO AGAPITO DA VEIGA (Direito Hipotecário, p. VII, Rio, 1899). 
812 LEHR, op. cit., p. 143. 
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(Grundbuchrichter) das mais graves e importamtes, ficando ele 

por base da organização formal do instituto. Chegou-se mesmo a 

admitir a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de lesão 

ao credor proveniente do mau funcionamento da repartição813. 

* 

No direito atual toda a hipoteca se rege pela lei civil, seja 

de um ou outro ramo do direito privado (Cod. Civ., art. 109)814. E 

evolução para essa uniformidade, no Brasil, se contém no reg. n. 

370, de 1890, que lhe dava normas exclusivamente civis para foro 

obrigatoriamente comercial815. 

Objetos desse contrato, podem ser: 

I, os imóveis816; 

II, os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles817; 

III, o domínio direto; 

IV, o domínio útil818; 

V, as estradas de ferro819; 

VI, as minas e pedreiras, independentemente do solo onde se 

acham820; 

VII, os navios821. 

Quanto à sua natureza, divide-se a hipoteca em convencional, 

ou comum, e legal. Nestas, incluímos as judiciais, do direito 

antigo, que são as constituídas em virtude de sentença822 — 

desfazendo também a dualidade, de tácitas 

                                       
813 Lei prussiana de 5 de maio de 1872. 
814 E decretos de 19 de janeiro e 3 de maio de 1890. BENTO DE FARIA, Cod. Com. An., 

p. 230. 
815 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 577. 
816 Reg. n. 370, de 1890; lei de 1864, art. 2; LAFAYETTE, op. cit., p. 426; COELHO 

DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 496; JOSÉ DE ALENCAR, op. cit., p. 69. 
817 Cod., art. 811; COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, pp. 496-7. 
818 CORRÊA TELLES, op. cit., vol. III, p. 201. 
819 Vide arts. 852 a 855, seção V, especialmente sobre a matéria — JOÃO LUIZ ALVES, 

op. cit., p. 578. 
820 DIDIMO DA VEIGA, cf. JOÃO LUIZ ALVES, ibidem. 
821 Arts. 44 e 825; Vide ED. VERMOND, Manuel de Droit Maritime, pp. 74 e seguintes. 
822 LAFAYETTE, op. cit., pp. 447-8. 
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e privilegiadas823. Tácitas, ou simplesmente legais, eram as 

resultantes de disposição de lei, e as privilegiadas, assim 

chamadas pela preferência de que gozavam no concurso de débitos, 

efeito de especial prerrogativa do crédito824. 

A hipoteca legal é uma criação do direito, destinada à maior 

garantia dos interesses dos representados, nos atos825 de defesa ou 

administração patrimoniais. 

“A lei confere a hipoteca: 

I. A mulher casada, sobre os imóveis do marido para garantia 

do dote e dos outros bens particulares dela, sujeitos à 

administração marital. 

II. Aos descendentes, sobre os imóveis do ascendente, que lhes 

administra os bens. 

III. Aos filhos, sobre os imóveis do pai, ou da mãe, que 

passar a outras núpcias, antes de fazer inventário do casal 

anterior (art. 183, n. XIII). 

IV. As pessoas que não tenham a administração de seus bens, 

sobre os imóveis de seus tutores ou curadores. 

V. A Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal sobre os 

imóveis dos tesoureiros e contratadores de rendas e fiadores. 

VI. Ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do 

delinqüente, para satisfação do dano causado pelo delito e 

pagamento das custas (art. 842, n. I). 

VII. A Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, sobre 

os imóveis do delinqüente, para o cumprimento das penas 

pecuniárias e o pagamento das custas (art. 842, n. II). 

                                       
823 COELHO DA ROCHA, op. cit., vol. II, p. 500. 
824 COELHO DA ROCHA, ibidem. 
825 Não é, entretanto, rigorosamente verdadeiro que independe completamente da 

vontade do devedor tácito. Não se constitui, sim, diretamente pela vontade do mesmo, mas, 
de fato, o devedor concorda e se dispõe à situação em referência, quando a hipoteca legal 
sobrevêm a atos que a determinam, e aos quais poderia faltar o hipotecado. Ela prescinde 
da vontade deste apenas nos ns. II e III e VI a VIII da enumeração do art. 827 do Cod. 
Civil. 
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VIII. Ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou 

torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro 

reponente” (art. 827). 

Indispensável por aquele caráter de ordem, tal como ficara 

instituída, foi combatida com energia, porque concorria para 

efeitos econômicos negativos em relação ao prédio, pois não só lhe 

diminuía o valor como despertava a desconfiança dos capitais826. 

Tornou-se, daí, empenho, por parte dos legisladores, o estabelecer 

a concordância entre ela e as necessidades do crédito territorial. 

No Cod. Civ. brasileiro a orientação seguida, acompanhando o 

direito belga, era a mais aconselhável. “As hipotecas legais, de 

qualquer natureza, não valerão em caso algum contra terceiros, não 

estando inscritas e especializadas” (art. 828). 

É válida a inscrição enquanto a obrigação perdurar; mas a 

especialização, em completando 30 anos, deverá ser renovada (art. 

830). 

“Incumbe requerer a inscrição da hipoteca legal dos incapazes: 

I. Ao pai, mãe, tutor ou curador, antes de assumir a 

administração dos referidos bens em falta daqueles, ao Ministério 

Público. 

II. Ao inventariante, ou ao testamenteiro, antes de entregar o 

legado, ou a herança” (art. 840). 

I. Se ele for incapaz, o seu representante legal. 

II. O Ministério Público, quando a Fazenda Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, estiver interessada nos imóveis daquele, 

afim de que se cumpram penas pecuniárias ou o pagamento de custas 

(arts. 842, 844 e 827 n. VII). 

* 

No nosso direito a preferÊncia, em concurso de credores, é 

determinada pela data da inscrição e respectivo nÚmero de ordem. 

Por isso dispõe o CÓdigo que “as inscrições e averbações, nos 
                                       

826 LAFAYETTE, op. cit., p. 451, not. 11. 
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livros de hipotecas, seguirão a ordem em que forem requeridas, 

verificando-se ela pela da sua numeração sucessiva no protocolo”. 

“O número de ordem determina a prioridade, e esta a preferência 

entre as hipotecas” (art. 833, parágrafo único). 

Frisando a relevância da matéria, é que o Código estabelece as 

seguintes normas: 

1ª. Dúvida que tenha o oficial do registro sobre a legalidade 

da inscrição827 requerida, transmitirá por escrito ao peticionário, 

deixando no respectivo livro a prenotação do expediente (art. 

834). 

2ª. Se, dentro em trinta dias, a dúvida foi dada por 

improcedente, a inscrição será feita com o mesmo número que teria 

se não fora a consulta, e com a data de então. No caso da 

procedência da dúvida, o interessado requererá novamente, levando 

a hipoteca a data do requerimento (artigo 835). 

3ª. Não serão inscritas num mesmo dia duas hipotecas, ou uma 

hipoteca e outro direito real, sobre o mesmo imóvel, em favor de 

pessoas diversas, salvo com determinação precisa da hora em que se 

lavrou cada uma das escrituras828. 

4ª. “Quando, antes de inscrita a primeira, se apresentar ao 

oficial do registro, para inscrever, segunda hipoteca, sobrestará 

ele na inscrição, aguardando que o interessado inscreva primeiro a 

precedente” (art. 837)829. 

                                       
827 Quatro foram os princípios germânicos incorporados pelo Projeto Bevilaqua ao 

nosso direito civil: 

Publicidade; 

Especialidade; 

Força probante (art. 800); 

Legalidade (art. 859). 

Pelo direito anterior, ex-vi do Reg. n. 370, de 1890, o oficial do registro 
examinava a legalidade do título, enquanto que, pelo Código, é a legalidade da inscrição 
que ele examina (LYSIPPO GARCIA, O Cod. Civ. e a Propr. Im., p. 31). 

828 Art. 836. Vide crítica à exceção, JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 602. 
829 JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 603. 
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Extingue-se a hipoteca: 

I, Pelo desaparecimento da obrigação principal830. 

II, Pela destruição da cousa ou resolução do domínio831. 

III, Pela renúncia do credor832. 

IV, Pela remissão833. 

V, Pela sentença passada em julgado834. 

VI, Pela prescrição835. 

VII, Pela arrematação, ou adjudicação836. 

VIII, Pela confusão837. 

“A extinção da hipoteca só começa a ter efeito depois de 

averbada no respectivo registro” (arts. 850 e 851). É da regra 

geral: “Sempre que o contrato for feito por escritura pública” o 

destrato não se pode provar senão por outra escritura pública”838. 

                                       
830 JEAN SIREY, Cod. Civil, Annoté, vol. III, p. 799. Assim com a evicção cf. 

TROPLONG, MASSE ET VIRGE, THEZARD, GUILLOUARD, MARTAU; com a transformação do devedor 
hipotecário legal em legatário ou usufrutuário por verba testamentária ou direito 
sucessório. 

831 Vide arts. 77, 78, e 647. Em casos de destruição ou desapropriação, os preços, 
de seguro, se houver, e o da indenização, respondem pelo implemento em favor do credor 
(Arts. 762, IV e Vide e 1558). 

832 V. arts. 1.053 e 1.055. SIREY, op. cit., v. III, p. 800. 
833 Arts. 814, 815, 818, e 821. Só extingue a hipoteca quando feita pelo 

adquirente, pelo devedor ou seus herdeiros. 
834 Vide arts. 167, 177 e 817. 
835 Art. 167. SIREY, op. cit., vol. III, p. 801. 
836 Art. 849. Cod. Civ. francês, art. 2.180. 
837 Confusão de dívidas (art. 1.049). JOÃO LUIZ ALVES, op. cit., p. 610. 

— Considera o DR. JOÃO LUIZ ALVES (op. cit., ibid.) deficiente essa enumeração, 
lembrando mais três casos de extinção: a) pela desapropriação; b) pela confusão; c) pela 
resolução do domínio (art. 647). 

Parece-nos, entretanto, que o primeiro e o último desses casos estão compreendidos 
nos supracitados. O de letra a no de n. VII e o de c no de n. II. 

838 TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação, art. 370. 
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