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na legislação trabalhista, para empregados urba


consiste na penetração do capitalismo no campo, como 


""'''''iU~ Cardoso em sua obra Mudanças sociais na Améri


pensamentos opostos e absurdos, que demonstram que, 


social, o problema fundiário é tormentoso. Entretanto, 


de abstrair os conceitos sociológicos na resolução das 


juíw, salvo algumas exceções, porque o direito também 


árvore que a sociologia. 

de "injusto", que é eminentemente sociológico, cede, 

ao conceito jurídico, segundo o qual "injusto" é tudo 

não se ampara no direito. E o direito protege a proprie

senhor da coisa o direito de reaver o bem de seu domínio 

quer que injustamente o possua. E quando se sabe que o 

na ação reivindicatória é mais amplo que o conceito 

Civil, envolvendo inclusive o possuidor de boa-fé, mais 

que o tema tratado é realmente espinhoso. 

que pareça, exatamente motivados por essas aflições 

os espíritos dos julgadores é que nos propusemos a 

Nós, como magistrados, repetimos, estamos diante 

qual não se pode fugir. Ora, em frente a tantas contradi

decisões dos tribunais do país, decisões essas quiçá moti

socialj em frente ao fato de que não existe obra de 

entendemos que algo deveria ser escrito, 

pensamentos, abrindo a discussão e visando, com o 

prneJ1to de rumos coerentes que, ao final, temos certeza, 

lógicas e uniformes. Por isso que, prazerosamente, abri

possamos pecar nas conclusões. Nosso trabalho está 

os assuntos mais tormentosos ligados ao tema, ex

a essência, como fundamento para a justa aplicação 

do fim social a que ela se destina. Para tanto, fize

o direito de propriedade e de posse, na primeira parte 

historicamente, desde a ocupação da terra com o 

como das leis que regularam a transmissão de posse e 

que, como se verá, influenciará em inúmeras ques

juíw, elidindo a presunção absoluta de que as terras não 

, para permitir, em determinadas circunstâncias, o 

que erroneamente são denominadas devolutas. 
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Parte I 

DA PROPRIEDADE E DI 

1. 	 Breves notícias históricas sobre odireito de proprieda 
propriedade imobiliária no Brasil. Aocupação da terra 
Oregime donatarial eas cartas de sesmaria. Aprimeiri 
tro paroquial ou do vigário esua finalidade. As terrasd 
Oque se entende por terras devolutas e a possibilidi 
registradas 

Os homens antigos, em sua singeleza, ignora 

dual dos bens imóveis, pois, formados em gruP( 

produto das coisas necessárias à sobrevivência. In 
necessidades de consumo, tais como objetos de de 

pando, em comum, as casas onde habitavam, COI 

clãs inteiras, sem quaisquer despesas de moradia. 

A terra, explorada para fins de comércio, cons· 

vel coletivo, extraindo-se dela, tão somente, o essl 

necessidades pessoais. E foi o trato da terra que p, 

propriedade individual imobiliária, uma vez que I 

rasse de uma sorte de terra e a explorasse, fazendo-; 

dono e dono de seus frutos. Se essa ocupação não 

da, em face da inexistência de uma sociedade polit 

por isso deixava de prevalecer o usufruto, garantido 

Surgiram, depois, os feudos, que, no início, co 

ao beneficiário, que, como pagamento do seu uso « 

serviços para as empreitadas bélicas. As normas d 

obrigações eram estabelecidos pelo suserano, senh 

deres absolutos em sua propriedade, que não só 

regras por ele criadas como decidia os eventuais li! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


