
 

 Direito das Coisas I - Posse e Propriedade 

 

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 37 

 

EENNCCOONNTTRROO  1199  
 
3.3.7 Restrições ao direito de propriedade  
3.3.7.1 Fundamento  
- Desconhece-se o caráter absoluto, soberano e intangível da propriedade! 
- Classificação das restrições ao direito de propriedade:  

> limitações de interesse público, as quais são destinadas a impedir que o arbítrio ou egoísmo 
do proprietário prevaleça em absoluto sobre o interesse da coletividade;  

> limitações de interesse privado, que visam conciliar os interesses do proprietário com os e 
outros particulares; e que se subdividem:  

>> limitações de mero interesse privado; 
>> limitações de interesse semipúblico, como as que têm por fim tornar menos ásperas as 

relações entre vizinhos e proteger a utilidade comum dos prédios contíguos.  
 

 
 
- Limitações ao direito de propriedade visam atender sua função social?  
 
3.3.7.2. Restrições à propriedade em virtude do interesse social  
 
3.3.7.2.1 Restrições constitucionais  
- Desapropriação por necessidade e utilidade pública: CF/88, arts. art. 5º, inc. XXIV;  182 e 184 
- Exploração do sub-solo  
- Confisco das propriedades onde se cultivam plantas psicotrópicas  
- Restrição à propriedade empresarial  
- Proteção ao caráter histórico  
 
3.3.7.2.1 Restrições administrativas  
> Interesses públicos: segurança, saúde, economia, cultura higiene, urbanismo! 
> Monumentos históricos - Dec.-lei n. 25/37 
> Prosperidade pública, visam à proteção da lavoura, do comércio e da indústria, dirigindo a 
economia, limitando a produção de mercadorias no que concerne à sua qualidade e regulamentando o 
exercício de determinadas atividades econômicas; 
> Baseadas no interesse da economia popular, prescrevem normas condizentes ao abastecimento, aos 
preços, fixando-os em tabelas, e ao racionamento de certos produtos;  
> Por razões de estética, urbanística e higiênica, obrigam que os prédios obedeçam a certo 
alinhamento, obrigando o dono do imóvel que mure seu terreno, calce o passeio; 
> Por razões de saúde pública, proíbem culturas nocivas; interditam o uso das águas; impedem a 
habitação em locais insalubres; a venda de alimentos deteriorados; a fabricação de certos remédios e 
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a localização, em zonas urbanas de indústrias perigosas, como as de fogos de artifício (Dec.-Lei nº 
4.238/42); 
> Motivadas pelo bom funcionamento dos serviços públicos, como os de correios, telégrafos, telefone, 
energia elétrica, permitem ao Estado que exija dos proprietários que facilitem tais serviços, 
consentindo, por exemplo, que fios telefônicos se distendam sobre suas propriedades; 
> Ocupação dos terrenos vizinhos às jazidas e à constituição compulsória das servidões (Dec.-lei 
227/67); 
> Código florestal que declara que as florestas particulares são do interesse do patrimônio florestal, 
por conter árvores belas ou raras; 
> Zonas de proteção dos aeroportos, limitando a altura das construções próximas a estes;  
> As da Lei nº 8.429/92, que regula o seqüestro e a perda de bens no caso de enriquecimento ilícito 
por influência ou abuso do cargo ou função;  
> As do Dec.-Lei nº 3.240/41, que sujeita a seqüestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que 
resulte prejuízo para a Fazenda Pública; 
> As do Dec.-lei nº 9.120/46, que dispõe que os proprietários de terrenos onde sejam exigidos sinais 
geodésicos, por órgãos técnicos da União, serão notificados da sinalização e das obrigações para a sua 
conservação;  
> Súmula 142 do TFR1, que proíbe edificações em terrenos marginais das estradas de rodagem, em 
zona rural;  
> As da Lei nº 10.257/2001 que fixa diretrizes gerais da política urbana, reguladoras do uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos.  
 
3.3.7.2.3 Limitação ao direito de propriedade rural  
- Contidas no Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/64  
 
3.3.7.2.4 Limitações de natureza militar   
- Dec.-lei nº 4.812/42: requisição de móveis ou imóveis às forças armadas e à defesa.  
- Lei nº 6.634/79: Transação de imóveis na faixa da fronteira  
- Dec.-lei nº 3.437/41 
- Dec.-lei nº 4.008/42  
- Lei nº 6.634/79 
 
3.3.7.2.5 Restrições em razão de lei eleitoral 
- Lei nº 9.503/97: art. 135  
  

                                                           
1
 A limitação administrativa "non aedificandi" imposta aos terrenos marginais das estradas de rodagem, em zona rural, não afeta o 

domínio do proprietário, nem obriga a qualquer indenização. 


