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RESUMO
O presente estudo trata de revisar os
propriedade, e ao Direito Administr
ingredientes, o
usada analogamente para os demais casos em que estejam presentes o conflito entre Estado x
Palavras-chave:
ABSTRACT
The present study deals with a review of events which occurred with the expropriation of the
community Pinheirinho and the complex interaction of this fact with the branches of the
public and private law, more specifically the Law of Things, dealing with property, and the
Admini
technical approach, predicting concepts and definitions of the institutes that speak about the
expropriation and its legal grounding, being normative or based on principles. With those
ingredients, the work tries to criticize the omissive proceeding of the State in situations that it
should proceed commissively, principally when speaking about the Public Interest and the
Social Function of the property. The critique would serve for the concrete case, however it
could be used analogously to the other cases that have present the conflict State x Individual.
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Sabelimita

que

de existir.
2 PROPRIEDADE
Parafraseado Jean-

eu e encontrou
gente bastante simples para acreditar nele foi o verdadeiro fundador da sociedade
,
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direitos reais:
I - a propriedade;
II III IV - o usufruto;
V - o uso;
VI VII VIII - o penhor;
IX - a hipoteca;
X - a anticrese.
XI de 2007)
XII -

ara fins de moradia;
.

ei como direito real tem natureza obrigacional. Ao mesmo tempo,
predomina o sistema numerus clausus (taxativo) no Direito brasileiro.

coisa, com exclusividade e contra todos.
devem abster-se de qualquer atitude que possa turbar o direito do titular. No momento que
indeterminado, torna-se determinado.

aculdade de
-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.

estabelecidos em lei.
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presente.
-se

limitou o poder do Estado ao assegurar o direito da propriedade ao cidad

pessoa singular ou coletiva efetivamente exerce numa coisa determinada em regra
perpetuamente, de modo normalmente absoluto, sempre exclusivo e que todas as outras
,
1, p. -).
-se
ereira acerca da
propriedade (PEREIRA apud TARTUCE, 2014, p. 830):

business man que

-la de quem injustamente a
detenha.

bom entendimento da propriedade.
-se definir a propriedade como o direito que
a um bem determinado. Trata-se de um direito fundamental,
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exclusividade.
Art. 1.231

A propriedade presume-

Entendeispor de sua
propriedade da maneira que quiser, podendo exigir da posse de sua propriedade as utilidades

-

opriedade. Isso quer dizer que o
-

-

reivindicado posteriormente e libera-se de ev
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-Lei 3.365/1941).
Em terceiro lugar, a retirada da propriedade deve ser necessariamente justificada no

do Estado no mundo moderno.

social (BIELSA, ANO, p. 146).
laissez faire
s, mas, ao mesmo tempo, permitia que os abismos
sobreviver aos novos fatores de
Desse modo, essa forma de Estado deu lugar ao estado do Bem-estar social, que
algumas das
246).

aspecto social,
possa atend
preciso que o Estado atinja alguns interesses individuais. E a regra que atualmente guia essa
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3.2 Inter

-se
ilegalidade. Trata-

-se a

ius imperii
Fraga (2000, p. 15), se satis
outra.

o, dotados de maior
Norberto Bobbio (1994, p. 158a de serem

concreto.
o fundamentais para
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privilegiada do Estado e dela dependem a ordem e a tranquilidade das pessoas.
dominus. E o faz
exa
Pode-se, dessa forma, extrair desse fundamento que, toda vez que colide um interesse
i

XXIII). Ao

-lo, veio a possibilitar que o Estado interviesse na propriedade sempre que

vigente procura conciliar os interesses individuais e sociais e somente

ind
propriedade na sua trilha normal.

-

atrelada aos fatores de aproveitamento e uso racional e adequado da propriedade, de modo
favorecer o bem-
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condicionado. Primeiramente, recomendou que esse direito deve ser exercido de forma

tema, porque inteiramente consoante com o instituto que agora passaremos a analisar, a
assunto, que o
como que em contraponto com a garantia desse direito, exige que a propriedade assuma a sua

a de atuar conforme os reclamos de
-se frisar, pode ser categorizada em dois grupos: de um lado, a

por conseguinte, a perda da propriedade.
poderia ser d
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4.1 Conceito

transfe

expropriante, sendo que ess

paga

-se pela outra

4.3 Pressupostos de Legitimidade

l.

o texto

ARVALHO FILHO, 2014, p. 831).
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uele conceito mais abrangente.

de neutralizar de alguma forma as desigualdades coletivas.
4.4 Fontes Normativas

ou por interesse social, mediante just

cons
-se, entre outros, os

os casos

5 CASO PINHEIRINHO
Chega-
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O bairro

grande pra

Pinheirinho se situava na zona sul
bairro
propriedade policultora. Em 1981, o terreno teria sido vendido a

intento em 1983.
dustrial, ficou

do movimento, teria sido amparada por um acordo entre moradores e a prefeitura de Eduardo
Cury (PSDB) no mesmo ano.
Partido
Socialista dos Trabalhadores Unifi

no

-Moradia e do Sindicato dos

lo (STJ, 2004, online).
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Pinheirinho, por sua vez,

2005, o prefeito Eduardo Cury

Antonio Donizete Ferreira, declarou que "para o pref
SUCUPIRA, 2006, online).
STJ (Superior
-

Eduardo

Cury (PSDB). O clima de revolta foi similar ao que se instaurou em 2012,
STJ
Em janeiro de 2012, por processo movido pela massa falida da Selecta SA (TJSP,
0335589-

-

No dia 14 de janeiro de 2012, os moradores do Pinheirinho declararam que resistiriam
compensado e caneleiras de tubos de PVC (FOLHA, 2012, online).
No dia 15 de janeiro, moradores do bairro vizinho ao Pinheirinho, Campo dos

-feira, a
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desse dia, temendo
Roberta Chiara
online). A liminar, no entanto, foi cassada no mesmo
dia pelo juiz federal titular
No dia 19 de janeiro, quinta-feira, advogados dos moradores do Pinheirinho e
advogados da massa falida Selecta SA realizaram um acordo, segundo o qual
deveria ser suspensa por 15 dias (FOLHA, 2012, online).

terreno.
No dia 20 de janeiro, sexta-feira, o Tribun
federal Antonio Cedenho
processo, que interessava ao governo federal (TERRA, 2012, online). Contrariando o acordo

era soberana e ale
online).

Samuel de Castro Barbosa Melo
Rodrigo
Capez
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Tod
O pri

C
Lembremos, inicialmente, que o direito de propriedade, por mais que seja assegurado,
-

Nessa toada, podemos compreender que o Constituinte jamais pretendeu garantir o
direito de propriedade como algo ab

-

rever, no primeiro caso, a chamada

propriedade produtiva.

O di

-se com enorme envergadura no ordenamento

constitucional brasileiro. TrataNesse
136

direitos fundamentais chamados direitos sociais, viabilizando e

forma

terras pertencentes a terceiros.

assim que o direito privado

u o bairro do

a-se extremamente

oncedida.

ticular.
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-la. Observe-se

-

moradores como meros i
naquela propriedade.
Ressalteram a

ue estes simplesmente
abandonem seus bens.
Noteutilidades e riquezas no seio da socieda
-se a responsabilidade
lecida no Pinheirinho. Foi

-se que a
desenvolvimento de uma vida digna.
138

manifestar a re
mas foram sumariamente impedidos de agir e sequer ouvidos. Do mesmo modo, o Poder

demonstrarde posse, mostrandodesrespeitada.
A desobedi

ag
pertences que

Entretanto, o Es

propri

tempo
ao longo dos anos.
-la em prol dos possuidores, indenizand

erteza. O Estado agiu de modo a garantir a
139

-se do

O pi

edo
-se de um comportamento que

Em suma, para aque
espera-se que reflitam acerca dos meios e compreendam a particularidade do caso, em vista da
correto desocu

Para os que defendem a ilegalidade da
emocionais que apenas retiram a legitimidade de seus argumentos, embora sejamos obrigados
caminhos legalmente fundamentados para
Lembre, desde que
existente local digno e prop

-
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belo.
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