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Estudar o direito à 
candi como faculdade da discipl 
que transcendem ao direito, 
filósofos, sociólogos, antropó 
outros. 

o presente estudo 
rei tos fundamentais sobre as 
questão, analisando as restrições 
fundamento para que essas 

Justifica o presente 
e do direito de construir, sobre os 
social, modificando, sobremanei 
propósito deles. 

O enfrentamento do 
cipalmente no assunto 
uma nova ordem constitucional e 
cidade deverá ser contrapostos ao 
subjetivo de edificar em sua 

A detenção de uma 
manidade, constituiu motivo para 
caracterização da propriedade 
pie to, tratada na ideologia comun 

Assim como a 
desde os primórdios, a 1J1~;U"".IJC1...., 
atenção, podendo-se destacar 
Média, pregava o uso da nr".nrí'f'Ch" 

A ideia de que a 
índole eminentemente material 
detenha, vem desde o direito 
latim dominill/1/, que significa o 
pertenciam. 

A postura patri 
pela primeira revolução ind 

 

 


