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RESUMO

TÍTULO DO PROJETO: A Função Social da Propriedade e os Contornos Constitucionais.
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RESUMO : Este trabalho tem como objetivo abordar a função social da propriedade em conformidade com os contornos constitucionais do texto da constituição federal vigente.

Após o período do estado novo, rumo a redemocratização, a Constituição de 1946 restaurou a função social da propriedade integrando-se como um dos princípios da ordem

econômica e fins sociais visando garantir os direitos fundamentais.

Na constituição de 1934, que se falou pela primeira vez em condicionar o direito de propriedade ao cumprimento de sua função social.

Dentre todas constituições brasileiras, a que mais se preocupou com a função social da propriedade é a atual Constituição Federal de 1988.Pois este texto constitucional além de

um perfeito posicionamento no sistema constitucional e a expressão de um conteúdo mínimo indicado a respeito da propriedade imobiliária garante o direito a somente aquela

propriedade que cumpra a sua função social,conforme disposto no artigo 5º, incisos XXII e XXXIII da Constituição Federal de 1988,bem como o disposto no artigo 170, inciso

III,do mesmo texto constitucional.

A exigência da função social da propriedade para garantirem-se os direitos tutelados constitucionalmente, impõe uma série deveres ao titular desses direitos, que se compõe

pelas restrições de exercício à proibição de uso exclusivo, incluindo-se a observância de um aproveitamento eficiente e racional, utilizando-se adequadamente dos recursos

naturais e preservando o meio ambiente. Logo, a garantia do direito de propriedade no Brasil existe em razão da função social, o que é tão importante, que está previsto

constitucionalmente.

Analisando o contexto histórico da propriedade, verifica-se presente já no Direito Romano à idéia de limitar o direito de propriedade. Segundo os historiadores, a Lei das XXII

Tábuas, continha limitações ao uso da propriedade, dentro de uma concepção individualista.

Na Revolução Francesa de 1789, que inspirou o Código Civil Francês de 1804, chamado de Código da Propriedade, cogitou-se a idéia da supremacia do direito de propriedade.

Estas influências tiveram tamanha importância, que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, especificou a propriedade como um direito

sagrado e inviolável.

A mesma França que foi capaz de conceber a propriedade como um dos direitos mais absolutos, e difundir essa concepção no âmbito jurídico da época, refletiu sobre essa

concepção numa posição totalmente antagônica, concluiu que o Estado só poderá garantir juridicamente, aquela propriedade que desempenhar uma função social.

O projeto será fundamentado na pesquisa bibliográfica e análise da legislação vigente a respeito do tema de pesquisado 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.        

Pode-se compreender que a função social da propriedade funciona como uma espécie de limite usado pelo legislador com intuito de contornar a propriedade, seguindo o princípio

da superveniência do interesse particular em detrimento do interesse público, que representa a vontade da coletividade. 
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