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Princípios Constitucionais

DIREITO AGRÁRIO



Princípio da 
desapropriação 
para reforma 
agrária.



DA DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS 
DE REFORMA AGRÁRIA

Art. 184

– Compete à União desapropriar por interesse social, para fins 
de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia e justa indenização em 
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do 
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida 
em lei. 



Princípio da vedação da 

desapropriação do imóvel rural 
produtivo e da pequena e da 
média propriedade rural



VEDAÇÃO

• Art. 185 - São insuscetíveis de 
desapropriação para fins de reforma 
agrária:

–I - a pequena e média propriedade rural, 
assim definida em lei, desde que seu 
proprietário não possua outra;

–II - a propriedade produtiva.



Pequena e média propriedade 

• Lei nº 8.629/93 
–Art. 4º ,II  - Pequena propriedade: “o 

imóvel rural de área compreendida entre 
um e quatro módulos fiscais.” 

–Art. 4º,III – Média propriedade:  “o 
imóvel rural com área superior a quatro e 
até quinze módulos fiscais”. 



DA DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS 
DE REFORMA AGRÁRIA

• Não é toda propriedade rural:
–A pequena e média propriedade rural, desde 

que o seu proprietário não possua outra;

–a propriedade produtiva, onde deverá, 
também, cumprir a sua função social, não 
bastando apenas ser produtiva. 



Princípio da Função 
Social da 
Propriedade Rural



DA FUNÇÃO SOCIAL NA 
PROPRIEDADE RURAL

• Art. 186 - A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos:

• I - aproveitamento racional e adequado;

• II - utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente;

• III - observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho;

• IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores.



DA FUNÇÃO SOCIAL NA 
PROPRIEDADE RURAL

• Vértice do Direito agrário, pois, com a sua 
expressa inserção reiterada no texto da 
Constituição Federal, dá-se a flexibilização 
do direito de propriedade privada, onde o 
seu reconhecimento em favor do 
proprietário passa a estar subordinado à 
satisfação do interesse coletivo na sua boa 
e útil exploração.



DA FUNÇÃO SOCIAL NA 
PROPRIEDADE RURAL

• A violação dos direitos do trabalhador rural é vista 
como uma violação da própria função social da 
propriedade. [...] Em decorrência desse princípio, a 
proteção possessória só pode ser deferida ao 
proprietário ou possuidor, este seja autor ou réu, se 
comprovado o atendimento dos requisitos da função 
social da propriedade;



DA FUNÇÃO SOCIAL NA 
PROPRIEDADE RURAL

• Este princípio é como um símbolo para o Direito 
Agrário, norteando-o e dando ao direito à 
propriedade privada uma maior flexibilização, 
tendo em vista que somente será considerada 
desta forma – como propriedade – se, de fato, 
atender aos requisitos legais e fáticos que 
dizem a boa e útil exploração da propriedade em 
prol do interesse coletivo.



Princípio da 
segurança da 
atividade 

agrária.



PRINCÍPIO DA SEGURANÇA NA 
ATIVIDADE AGRÁRIA

• Atividades agrárias, sendo específico ao 
se referir ao empreendimento, sendo 
dever do Estado conceder garantias 
mínimas ao produtor, inclusive 
também o resguardando de possíveis 
fatores naturais que possam vir a 
influenciar negativamente naquela 
produção, podendo comprometer o 
resultado de todo um trabalho.



PRINCÍPIO DA SEGURANÇA NA 
ATIVIDADE AGRÁRIA

• Art. 187. A política agrícola será planejada e executada 
na forma da lei, com a participação efetiva do setor de 
produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, 
especialmente:

– I - os instrumentos creditícios e fiscais;

– II - os preços compatíveis com os custos de produção e a 
garantia de comercialização;

– V - o seguro agrícola.



DIREITO AO MEIO AMBIENTE COMO 
DIREITO FUNDAMENTAL

• Reconhecido pelo Princípio 1º da Declaração de 
Estocolmo de 1972 

“ O homem tem o direito fundamental à liberdade, à 
igualdade, e ao desfrute de condições de vida 
adequadas em um meio cuja qualidade lhe permita 
levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a 
solene obrigação de proteger e melhorar esse meio 
para as gerações presentes e futuras”.



Princípio da 
impenhorabilidade 
da pequena 
propriedade rural



• 5º, XXVI, CF

– XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 
financiar o seu desenvolvimento;

• Enquanto não for definida a área que não poderá se 
objeto de penhora, o parâmetro a ser adotado é o do 
conceito de propriedade familiar previsto no Estatuto 
da Terra;

• artigo 4º ,II da Lei nº 8.629/93, como sendo “o imóvel 
rural de área compreendida entre um e quatro 
módulos fiscais.” 



DA PRIVATIZAÇÃO 
DAS TERRAS 
PÚBLICAS



• Art. 188. A destinação de terras públicas e 
devolutas será compatibilizada com a política 
agrícola e com o plano nacional de reforma 
agrária.
– § 1º - A alienação ou a concessão, a qualquer título, de 

terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por 
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do 
Congresso Nacional.

– § 2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as 
alienações ou as concessões de terras públicas para fins de 
reforma agrária.



O Pode Público deve concentrar seus esforços na 
destinação de suas terras devolutas para fins de 
reforma agrária, pois o custo ao erário, nessas 
hipóteses, é bem inferior ao da expropriação de 
terras particulares para a mesma finalidade;



• Lei 601, de 1850 - conjunto de proprietários de 
terras com seus direitos reconhecidos;

– existência de enormes áreas que ainda pertenciam ao 
poder público (terras que ainda não tinham sido 
ocupadas a qualquer titulo). 

– também aquelas que, ocupadas ou recebidas por 
doação ou concessão, o beneficiário não tivesse 
cumprido as suas obrigações de cultivo e 
demarcação, conforme as normas da época. 

“Terras Devolutas” = aquelas terras que volveram ou 
voltaram para a Coroa por descumprimento de 
obrigação. 



Mais tarde a mesma expressão “Terras Devolutas” 
passsou a significar também aquelas terras ainda 
pertencentes ao poder público, não perfeitamente 
identificadas e demarcadas, ou seja, aquelas terras 
ainda não incorporadas ao domínio particular. 

A Lei 601, no artigo 3o e seus parágrafos, evidencia 
quais as terras que são consideradas devolutas.



• Art. 3º São terras devolutas: 

– § 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico 
nacional, provincial, ou municipal. 

– § 2º As que não se acharem no dominio particular por 
qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e 
outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não 
incursas em commisso por falta do cumprimento das 
condições de medição, confirmação e cultura. 

– § 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras 
concessões do Governo, que, apezar de incursas em 
commisso, forem revalidadas por esta Lei. 

– § 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, 
apezar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas 
por esta Lei. 



DO AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE



• Art 187 CF:

–III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;

–IV - a assistência técnica e extensão rural;

–VI - o cooperativismo;

–VII - a eletrificação rural e irrigação;

–VIII - a habitação para o trabalhador rural.



• Recomenda: 

–investimentos mais robustos na pesquisa 
de novas tecnologias para dar solução a 
problemas da agricultura e pecuária, tais 
como:

• a incidência de pragas e outros fenômenos 
naturais que comprometem a qualidade e a 
quantidade dos produtos.



DO ESTÍMULO AO 
COOPERATIVISMO



• Entrelaçado com o do aumento da produtividade;

• arts. 5º, incs. XVIII, XIX, XX e XXI, 146, inc. III, alínea 
“c”, 174 e 187, inc. VI = denotam a preocupação do 
legislador constituinte em propiciar essa 
extraordinária forma de organização da atividade 
econômica. 

• Cooperativismo deve ser a estratégia tônica do Poder 
Público especialmente em projetos de assentamentos 
= resulta em:
– aumento qualitativo e quantitativo da produção agropecuária; 

– eficiência da atividade agrária.



MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
NO CAMPO



• Art. 187. A política agrícola será planejada e executada 
na forma da lei, com a participação efetiva do setor de 
produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, 
especialmente:

– VIII - a habitação para o trabalhador rural.

• ESCOPO  = fixar o homem no campo e até mesmo 
contribuir para o movimento migratório da cidade 
para o campo, o êxodo urbano.



DA PRIMAZIA DA ATIVIDADE 
AGRÁRIA FRENTE AO 
DIREITO DE PROPRIEDADE



• Não é só manifestado na previsão da 
desapropriação para fins de reforma agrária, 
mas sim, também pela previsão do usucapião 
constitucional pro labore no art. 191, caput, da 
Constituição Federal.
– Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 

rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, 
não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva 
por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, 
adquirir-lhe-á a propriedade.
• Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.



EXERCÍCIOS



• Exercício 1:

– Pedro é produtor rural no município de Bonfim-RR. 
Tem uma propriedade  rural(pequena, de acordo com  
a legislação brasileira) e planta hortaliças. Ocorre que 
não tem tomado as devidas precauções ambientais, 
causando reiteradamente dano ao solo e ao córrego 
da propriedade pelo uso incorreto de inseticida. 
Pergunta-se:

• A. Essa terra pode ser desapropriada para reforma agrária? 
Fundamente.

• B. Qual a situação jurídica caso a propriedade fosse 
classificada como grande propriedade? Fundamente.



• Exercício 2:

– Manoel Simplício não é proprietário rural. Apossa-se 
de 39 hectares de terras da prefeitura de Mucajaí, 
construindo ali a moradia e vivendo nela com sua 
família. Ali Manoel planta milho, mandioca 
(macaxeira) e arroz, além de criar porcos e ovelhas. 
• A. Essas terras poderão passar à propriedade de Manoel? 

Fundamente.

• B. Haveria alguma diferença caso as terras fossem particulares? E se 
fossem de 60 hectares? Fundamente. 


