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INTRODUÇÃO 

 

O Direito brasileiro entende as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas 

como de usufruto exclusivo desses, destinando grande parte de terras, sobretudo no 

estado de Roraima, aos que pertencem a alguma etnia que vive ou viveu nessas terras.  

Essa filosofia protetiva dos direitos indígenas estabelece uma situação de conflito entre 

índios e não-índios, pois a disputa pela terra é um dos mais graves problemas agrários 

que o Brasil possui, visto ser essa disputa tão antiga quanto a própria civilização. Em 

grande parte, os defensores desse sistema protetivo evocam o instituto do indigenato 

como fundamento maior para tal proteção, uma vez que o direito à exploração da terra é 

originalmente dos silvícolas que aqui viviam à época do descobrimento do Brasil.  

Em contrapartida, muitos dos não-índios não se conformam com a destinação de 

grandes áreas a reservas indígenas, em algumas vezes do tamanho de países, como no 

caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, alegando que essas áreas deixam de ser 

exploradas economicamente, perdendo-se a oportunidade de produzir alimentos e 

riqueza. Há assim, que se verificar a presença da função social da propriedade rural nos 

casos das terras indígenas ocupadas por esses. Questionamos se os princípios 

constitucionais atinentes à função social da propriedade são atendidos na destinação e 

proteção das terras indígenas. Busca-se analisar o instituto da função social da terra 

imposto aos proprietários e o instituto da destinação das terras da União 

tradicionalmente ocupadas pelos indígenas a esses. Qual o objetivo do legislador 

constitucional brasileiro ao estabelecer diferenças profundas quanto à exploração da 

propriedade agrária por índios e não-índios? O legislador ou mesmo a norma tem 

mesmo uma finalidade?  

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DESTE ESTUDO 

 

O admirável crescimento do Brasil, na última década, tanto do ponto de vista 

econômico quanto da sua importância no cenário internacional, tornando-se 

protagonista das diversas questões mundiais contemporâneas, trouxe como inarredável 

ônus uma responsabilidade tão grande quanto seu crescimento. Um dos fatores mais 
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decisivos para esse crescimento advém da atividade rural brasileira, tornando a terra 

uma grande fonte de riqueza para o país que se tornou verdadeiro celeiro do mundo.  

Em decorrência dessa imensa riqueza na exploração da terra, conflitos naturais 

pela exploração dessa mesma terra surgiram, visto serem as atividades agroindustriais, 

juntamente com a atividade pecuária e de extração mineral os grandes motores desse 

crescimento econômico. A região amazônica aparece no cenário brasileiro como última 

fronteira a ser explorada, demandando urgente e firme posição do Direito como protetor 

dos interesses do Brasil. Esses interesses estão, em grande parte, focados no 

desenvolvimento do país e no caso da Região Amazônica, da proteção de nosso 

patrimônio ambiental e cultural. Os povos indígenas encontram-se no meio desse 

embate, vivendo na região há tempos imemoriais.  

O instituto do Indigenato reconhece o direito nato à posse exclusiva das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos indígenas a esses. Embora sejam bens da União, 

conforme estatuído na Constituição Federal de 1988, essas terras destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos 

lagos nelas existentes. Nasce ai um questionamento jurídico sobre a função social.  

Assim, o aprofundamento do estudo desta questão, principalmente no tocante à função 

social da ocupação pelos indígenas dessas terras, tem importância jurídica, 

antropológica e histórica, servindo de embasamento a estudos sócio-econômicos de 

grande importância para o desenvolvimento da região amazônica, sobretudo no que 

tange ao estado de Roraima, visto ser esse problema um dos maiores óbices ao 

desenvolvimento econômico capitalista da região. 

As atividades desenvolvidas pelos indígenas em suas terras, destinadas à 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, representam uma 

função social de relevante importância para a sociedade, uma vez que a manutenção e 

preservação dos costumes, cultura e modo de vida de seus antepassados é de grande 

importância para a conservação cultural brasileira. Essa função social, diferentemente 

da imposta constitucionalmente para os não-índios, tem razão de ser devido a vários 

institutos mandamentais no ordenamento jurídico brasileiro, baseando-se no indigenato, 

como fator de perpetuação de informações, culturas e valores dos povos indígenas 

brasileiros. 

E, o que se analisará diz respeito à discussão jurídica acerca da existência de não 

apenas uma função social da propriedade agrária constitucionalmente prevista, mas 

várias, como a função social das terras da União destinadas aos indígenas. Dar-se-á 
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enfoque à realidade nas terras indígenas em Roraima, buscando-se um aprofundamento 

legal, doutrinário e jurisprudencial acerca da função social desempenhada pela posse 

exclusiva da terra pelos indígenas. 

 

1 Função Social da Propriedade Privada. 

A Constituição Federal em seu artigo 5°, caput, e incisos XXII e XXIII, ao tratar 

dos direitos e deveres individuais e coletivos, garante aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país o direito à propriedade, também disciplinando que a propriedade 

deverá cumprir com a sua função social.  

Art. 5º 

XXII – É garantido o direito de propriedade; 

XXIII  – A propriedade atenderá à sua função social 

 

Essa garantia do direito de propriedade é vinculada à responsabilidade de 

destinar a ela uma função social. O professor Marés explica em sua obra que já São 

Tomas de Aquino
1
 entendia o proprietário como “um procurador da comunidade para a 

gestão de bens destinados a servir a todos, embora pertençam a um só, logo os bens 

supérfluos são devidos por direito natural ao sustento de quem necessita, dos pobres”. O 

direito absoluto de proprietário, que poderia fazer o que bem entendesse com sua 

propriedade, desde há muito tempo foi relativizado.   

De acordo com Di Pietro
2
:  

A inspiração mais próxima do princípio é a doutrina social da Igreja, tal 

como exposta nas Encíclicas Mater et Magistra, do Papa João XXII, de 1961, 

e Populorum Progressio, do Papa João Paulo II, nas quais se associa a 

propriedade a uma função social, ou seja, à função de servir de instrumento 

para a criação de bens necessários à subsistência de toda a humanidade. 

Essa inspiração, em que pese a característica leiga que deve ter o Direito, tem 

caráter obviamente divino, adotando a solidariedade social como fator gerador da 

obrigação de fazer a propriedade gerar bens importantes para a sociedade.  

O princípio da função social da propriedade surge, segundo grande parte dos 

doutrinadores, da criação filosófico-jurídica de Auguste Comte e postulada por Léon 

Duguit, teoria essa que apregoa que os direitos só se justificam pela missão social para a 

                                                           
1
 MARÉS, Carlos Frederico.  A função social da terra. Porto Alegre: SAFE, 2003., p. 20. 

2
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 1991. 

p. 98. 
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qual devem contribuir e, portanto, que o proprietário deve comportar-se e ser 

considerado, quanto à gestão dos seus bens, como um funcionário da igreja.  

Na virada do século XIX para o XX, a Europa sofreu profundas transformações 

sócio-econômicas, sobretudo no tocante ao intocável direito de propriedade. Nas 

palavras de Marés
3
: 

A União Soviética promove a abolição da propriedade privada, a República 

de Weimar corrige os Códigos e dispõe que a propriedade não é apenas 

direito, é também obrigação, a revolução camponesa do México faz aprovar 

um norma constitucional que interfere nas leis civis, garantido rigorosos 

critérios para a propriedade da terra. O capitalismo estava assustado, com 

tantas e tão profundas divisões internas, era preciso regulamentar a 

propriedade, era necessário que Estado bulisse na ordem econômica e social, 

o liberalismo absoluto, pai e mãe da propriedade absoluta, tinha fracassado. 

Esses bens importantes para a sociedade são, em suma, o foco principal deste 

trabalho. 

Como bem destaca Carlos Frederico Marés
4
, “a defesa da propriedade seria uma 

reinterpretação do Evangelho, das Sagradas Escrituras e das palavras dos santos”. Nessa 

interpretação do brilhante professor 

No Brasil, as Constituições de 1824 e 1891 instituíam a plenitude do direito de 

propriedade, trazendo para o país uma visão liberalista do direito privado. As 

Constituições de 1934 e 1937, criadas em um regime político intervencionista, esse 

caráter absoluto deu espaço a um processo de limitação do direito de propriedade. A 

Constituição de 1946 obrigou a presença do bem-estar social como condição para o 

exercício do direito de propriedade, em compasso com o interesse comum. Trás ainda a 

desapropriação por interesse social, utilidade e necessidade públicas, com indenização 

prévia e justa, em dinheiro
5
. 

As Constituições de 1967 e de 1969 inseriram pela primeira vez a expressão 

função social da propriedade  como princípio norteador dos direito sociais e coletivos .  

A Lei 4.504/64, o Estatuto da Terra, preocupou-se em conceituar a função 

social, indicando, no próprio texto legal, os requisitos, assim explicitados no §1º do 

artigo 2°, ipsis verbis:  

                                                           
3
 MARÉS. Carlos Frederico.  A função social da terra. Porto Alegre: SAFE, 2003. p.182 

4
 MARÉS, Op. Cit., p. 20. 

5
 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de Reforma Agrária. Revista de Direito 

Agrário. Brasília, a.10, n.12, 2º semestre, 1994. 
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Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta lei. 

§1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 

quando, simultaneamente:  

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela 

labutam, assim como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho 

entre os que a possuem e a cultivam.      

 

Analisando-se os parâmetros estabelecidos no Estatuto da Terra, nota-se que os 

proprietários devem explorar suas propriedades rurais rigorosamente de acordo com tais 

preceitos, obedecendo a apertados critérios de exploração da propriedade.  

A Constituição Federal de 1988 (CF/88)  inclui a propriedade e sua função social 

como direito e garantia fundamental (cláusula pétrea). Ainda, detalhou as condições 

para seu atendimento e estabeleceu sanções para os casos de descumprimento.  

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. 

 

O legislador constitucional estabeleceu tais critérios, embora já constantes no 

Estatuto da Terra, como forma de se dar ao princípio da função social da propriedade 

rural garantias profundas do ponto de vista jurídico. Preocupou-se grandemente com o 

aproveitamento econômico e suas limitações, com o meio ambiente, com o bem-estar 

dos trabalhadores ali empregados e dos proprietários.  

Para José Afonso da Silva
6
 a função social “é elemento da estrutura e do regime 

jurídico da propriedade; é,  pois princípio ordenador da propriedade privada; incide no 

conteúdo do direito de propriedade; impõe-lhe novo conceito”. Esse princípio trás, 

assim, componente conceituador do próprio direito de propriedade que, daqui para 

frente, passa a compor a própria definição jurídica do instituto, impondo ao proprietário 

o ônus de desempenhar a função social.  

Para o ilustre jurisconsulto Eros Roberto Grau: 

                                                           
66

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 14ª edição, revista. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1997. p. 265. 
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“O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da função 

social da propriedade impõe ao proprietário - ou a quem detém o poder de 

controle, na empresa - o dever de exercê-lo em benefício de outrem, e não, 

apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função 

social da propriedade atua como fonte de imposição de comportamentos 

positivos - prestação de fazer, portanto, e não, puramente, de não fazer - ao 

detentor do poder que deflui da propriedade.”
7
 

 

Entende-se, logo, que o fato de o proprietário ter o direito de propriedade sobre o 

bem, não significa poder fazer o que quer, tampouco nada fazer com o bem. Esse 

princípio obriga ao proprietário uma conduta de benevolente para com a sociedade, 

tornando-o portador desse ônus. 

Voltando à Constituição Brasileira de 1946, após emenda do Senador Ferreira de 

Souza, criou a desapropriação por interesse social. Ao justificá-la perante a Comissão 

Constitucional, o senador argumentou ser lógico que o ser humano possua:  

 

 [...] como seu, de forma absoluta, aqueles bens necessários à sua vida, à sua 

profissão, à sua manutenção e à de sua família, mesmo os que constituem 

economia para o futuro. Mas além desse mínimo, a propriedade tem uma 

função social de modo que ou o seu proprietário a explora e mantém dando-

lhe utilidade, concorrendo para o bem comum, ou ela não se justifica. A 

emenda não chega ao extremo de negar a propriedade, mas, superpondo o 

bem-comum ao bem individual, admite a expropriação das propriedades 

inúteis, das que poderiam ser cultivadas e não o são, daquelas cujo domínio 

absoluto chega a representar um acinte aos outros homens”
8
. 

 

Esse entendimento do senador é, logicamente, referente à propriedade privada.  

 

2 A Função Social das Terras Públicas. 

Conforme visto acima, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma 

contraprestação por parte do proprietário para ter direito ao direito de propriedade, qual 

seja dar a ela uma função social. Viu-se também que essa função social é determinada 

em consonância com uma exploração dessa propriedade, produzindo riquezas para o 

proprietário, sua família e a sociedade como um todo.  

As terras públicas, devido à característica essencial de ser “do e para” o povo, 

não se enquadra, logicamente, ao princípio da função social da propriedade, uma vez 

que o detentor do direito de propriedade é o próprio Estado e esse, de acordo com a 

                                                           
7
 GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988, 3ª edição. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1997. p. 255. 
8
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 1991. 

p. 97. 



 8 

conveniência e oportunidade, seguindo sua política social, dará destinação a essa 

propriedade. No tocante as terra públicas da União destinadas ao usufruto exclusivo dos 

indígenas, essas não são afetadas pelo princípio da função social tal qual prevista no art. 

186/CF, uma vez tratar-se de realidades bem distintas. Não se trata de proprietários 

privados, explorando terras em um país capitalista e desfrutando das potencialidades 

agricultáveis de um país de grandes extensões aproveitáveis para a agricultura e 

pecuária. Trata-se de silvícolas, que ao invés de necessitarem de ferramentas de alto 

desempenho para o mundo capitalista, precisam de ambiente adequado, onde possam 

viver em paz e preservar suas tradições e costumes.   

 

3 Direitos Indígenas sobre as Terras Tradicionalmente Ocupadas 
 

          O art.231 da CF/88, § 1º, define que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

indígenas são destinadas às suas posses permanentes e exclusivas.  

 

 
Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições. 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes. 

 

 

Sobre essa destinação, em voto sobre o processo de demarcação das Terras 

Indígenas Raposa Serra do Sol, o ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal 

assim pronunciou: 

 
Os arts. 231 e 232 da CF são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, 

própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um 

novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o 

protovalor da integração comunitária.
9
 

 

 

Tem-se a igualdade como fator preponderante para a destinação de imensa área 

rural, área essa a ser explorada exclusivamente pelos indígenas. Não se buscou aqui, 

evidentemente, proporcionar uma exploração agrícola, tampouco pecuário ou industrial 

de tal área, senão dar àquelas terras uma função específica, prevista no art. 231 e 232 da 
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CF: a função social de servir como espaço geográfico de perpetuação de povos 

silvícolas, suas culturas e conhecimento empírico, suas crenças e costumes.  

 

Sobre o tema, Paulo Torminn Borges comenta:  
 

Precisamos garantir aos índios lugar onde possam ter a sua própria vida, 

segundo sua cultura, onde possam caçar, onde possam pescar e onde possam 

viver isolados na intromissão inoportuna dos brancos que, em regra, só lhes 

levam males: doenças, maus costumes, e intranquilidade. Mas este dever da 

comunidade politica não pode nem precisa ser feito arbitrariamente.
10

 

 

Essa necessidade que a sociedade tem em dar um lugar adequado aos índios, para que 

possam viver conforme suas crenças e costumes, é, em suma, uma necessidade social. 

Trata-se, portanto de dar uma função social (necessidade da sociedade) à terra. 

 

Para o professor Marés:  

A humanidade, no final do século XX, se deu conta de que a terra é 

necessária não só para sustentar mercadorias, mas também para manter viva a 

biodiversidade. A ela se aliam as diversas formas de sociedades, de 

organizações humanas que tiram da terra não só seu alimento, mas sua 

alegria, mitos e cultura. Esta sociodiversidade, aliada a biodiversidade, é que 

pode dar resposta mais precisa do que seja a função social da terra, ou da 

propriedade, como o chamam as leis.
11

 

 

Essa função social da terra, como bem chama a atenção o ilustre professor Marés, 

tem uma dimensão jurídica longe de ser clara. Sua abrangência é controversa, sua 

aplicação translúcida, trazendo para o mundo do Direito uma excelente oportunidade de 

aprofundar-se sobre o tema, tendo possibilidades de contribuir para a sociedade ao 

passo que esclarece tais aplicações e abrangência. 

Para o professor Edson Damas em sua tese de doutorado
12

: 

 

Acontece que a vida humana é também albergada pelo núcleo essencial da 

norma que reconhece a Raposa Serra do Sol como terra indígena, assim como 

bem jurídico constitucionalmente qualificado. Uma vez definida de ocupação 

tradicional pelas etnias Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang e 

Wapichana, aquela terra se tornou necessária para sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições e, por isso mesmo, de 

usufruto exclusivo às mencionadas etnias. 

Não foi à toa que a questão da terra se transformou no ponto central dos 

direitos constitucionais indígenas, pois para eles ela tem um valor de 

                                                                                                                                                                          
9
 Supremo Tribunal Federal - Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE 

de 1º-7-2010. 
10

 BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário, 6ºed. São Paulo, saraiva, 1991, p. 37. 
11

 MARÉS, Carlos Frederico.  A função social da terra. Porto Alegre: SAFE, 2003.  p.197 
12

 SILVEIRA, Edson Damas da. Meio ambiente, terras indígenas e defesa nacional: direitos 

fundamentais em tensão nas fronteiras da Amazônia Brasileira. 2009.  279 f. Tese (doutorado) – 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009  

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=603021&idDocumento=&codigoClasse=390&numero=3388&siglaRecurso=&classe=Pet
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sobrevivência física e cultural, intimamente ligada aos sentimentos de 

identidade e de existência. 

 

Essa análise detalhada da realidade dos povos indígenas atingidos pela 

demarcação das Terras Indígenas Raposa Serra do Sol, trás luz ao entendimento da 

possível aplicabilidade do conceito de função social. Para aqueles povos indígenas, 

essas terras significam muito mais do que um espaço exclusivo para exploração 

econômica, seja através da caça, pesca, agricultura ou outras. Trata-se de valores 

culturais imemoriais sobre os quais foram se desenvolvendo cada uma dessas etnias. 

Em entendimento do Ministro Celso de Mello, destacou o STF que:  

A importância jurídica da demarcação administrativa homologada pelo 

Presidente da República – ato estatal que se reveste de presunção juris tantum 

de legitimidade e de veracidade – reside na circunstância de que as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios, embora pertencentes ao patrimônio 

da União (CF, art. 20, XI), acham-se afetadas, por efeito de destinação 

constitucional, a fins específicos voltados, unicamente, à proteção jurídica, 

social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e 

das comunidades tribais. 
13

 

 

Entende-se, portanto, que o Estado deve dar essa destinação às terras em 

comento para exatamente cumprir a função social dessas terras. Pode-se dizer que há 

uma função social intrínseca à posse dos índios sobre as suas terras. Essa função social 

se perfaz devido ao alcance das necessidades sociais próprias dos povos indígenas. Se a 

União garantir a esses povos os territórios necessários à conservação das suas culturas, 

significa que a propriedade de tal ente federativo cumpre a sua função social, conforme 

consubstancia o art. 5º, XXIII da Constituição Federal. 

 

Considerações Finais 

Por fim, ao destinar as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas ao uso e 

usufruto exclusivo desses povos, o Estado estará cumprindo com suas obrigações 

constitucionais de tratar todo cidadão com igualdade, buscando dar oportunidades às 

minorias, procurando estabelecer equidade no desenvolvimento da nação. Essas terras, 

ao serem ocupadas pelos indígenas, cumprirão com uma função social, pois afeta 

àqueles grupos indígenas ao dar a eles o espaço e proteção necessários ao 

desenvolvimento e preservação de suas culturas, valores, história, bem como 

                                                           
13

 Supremo Tribunal Federal. RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12,96, DJ de 14.02.97. 
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oportunidade de exploração econômica a eles. Aos demais integrante da sociedade 

brasileira, essa destinação representa o reconhecimento do merecimento de uma 

proteção estatal para essas minorias.  
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