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RESUMO : É impossível falar de garantia da propriedade, nos contornos constitucionais atuais, sem citar a função social da propriedade.[1]

No artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Brasileira de 1988, esta assegurado o direito à propriedade. Posteriormente, no mesmo artigo, porém inciso XXIII discorre a Constituição

Brasileira sobre a Função Social da propriedade. Logo, tem-se a conclusão que para entender a garantia de propriedade, se faz necessário entender a função social da

propriedade, no direito brasileiro.

No contexto histórico do passado, à propriedade era analisada separada das conformidades sociais, mas atualmente a garantia de propriedade se encontra intimamente ligada

aos anseios da sociedade, por conseguinte a função social da propriedade.

Ou seja, na atual Constituição Feral Brasileira, não existe garantia à propriedade, mas há garantia á propriedade que cumpra a sua função social.

A propriedade é um instituto complexo que discorre sobre o estatuto do proprietário na sua essência respaldando a causa e os poderes atribuídos ao titular da propriedade. Logo,

a propriedade que não serve aos interesses das sociedades principais, não merece ser protegida ou tutelada, pois não tem como prioridade, atender à função social sobre o

direito à garantia da mesma.

Para saber se uma propriedade atende ou não aos interesses sociais, para então se verificar se deve ser tutelada ou não, se faz necessário à apreciação do Poder Judiciário, que

examinará os conflitos existentes entre os interesses dos proprietários e dos não-proprietários da coisa em questão.

Como exemplo, pode-se citar o Supremo Tribunal de Justiça, que vem atuando nos mais recentes casos,como na questão considerada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do

Sul, ao examinar se uma propriedade rural cumpria ou não a sua função social,verificou-se que além de estar improdutiva, a mesma tinha débitos fiscais,de natureza

federal,decidindo portanto em não retirar de lá,as seiscentas famílias carentes,que lá estavam assentadas.O Tribunal de Justiça ao decidir, fundamentou-se também na

supremacia dos valores existenciais, ou seja, prevaleceram neste caso os direitos fundamentais das famílias que estavam ocupando a propriedade.

Caso essa propriedade rural, em questão estivesse cumprindo à sua função social estaria protegida pelo ordenamento jurídico. Pois a inviolabilidade do domicílio e a limitação da

possibilidade de desapropriação desde que assegurada à justa indenização são tuteladas pela Constituição Federal.

A tutela da propriedade privada também encontra várias garantias no Código penal, que contêm uma série de condutas tipificadas, representando crimes praticados contra esta,

como por exemplo, o furto, a apropriação indébita e o roubo.

Estas várias garantias de proteção á propriedade privada, expressas pela doutrina também tutela os novos casos jurídicos de cunho subjetivo, que tenham como base o modelo

da propriedade privada.

O projeto será fundamentado na pesquisa bibliográfica e análise da legislação a respeito do tema de pesquisa, na Carta Magna vigente e nas que a precederam, como o Código

Civil e de processo Civil vigentes buscando uma interpretação teleológica, utilizando para tanto, o método dedutivo. Também foi utilizado o método analítico-sintético ao verificar

os textos jurídicos e documentos existentes.        

Logo as marcas, patentes e tudo aquilo que se encaixa na chamada “propriedade intelectual” utilizam o modelo do estatuto da propriedade, para se desenvolverem, visando ter a

proteção e a garantia que tem a propriedade privada.

Esses novos casos também devem desempenhar a função social, ou seja, devem estar condicionados ao desenvolvimento humano e aos interesses sociais relevantes, como

expressa o sistema civil-constitucional do ordenamento jurídico brasileiro.

A propriedade pública, assim como os demais tipos de propriedade tem garantia e deve exercer a função social dirigida ao interesse público propriamente dito, e não ao interesse

social somente.

Ao se pensar em garantia da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com a legislação vigente, a propriedade ganhou um novo papel, o de garantir o

acesso e a proteção dos bens necessários ao desenvolvimento de uma vida digna, tanto no âmbito dos bens privados (como os bens móveis de uso essencial ou o imóvel



residencial), tanto no âmbito dos bens públicos (como os recursos naturais). Logo se pode falar em garantia da propriedade, baseando-se no texto constitucional, com o objetivo

fundamental de proteger o desenvolvimento pleno do ser humano.
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