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de porte maior, nos ternos de Euclides da Cunha , uoa f i gura nu

minada pela irroc.iaçüo serena do i tlao.J. . 

A sabedoria expressionista euclidiana, pcrriladorn 

ô.os grandes ~sp:Í:r.itos, de tlont raste.s ~ 6ontrçntos , toco-a u 

mio e enal.teço o. pel"sono~idado üe Vossa Excelência. no d.i..mensi,g 

u.c uo povo • 

· r;yi d o 
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Avenida \Juintino Boca:tu.va, 365·, apto . 201 
, .. Fr i '\ i> ;;:,ao une s:::: o - ,Jit.erni ... 1,1 w::: Jt::.n iro. 
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OCIAL E VERDADES DE F$ 

Lidi o suco~!or do Po ro , Lollo XI I janois procou a dimen

slo eoci 1 d I rcje con r cstriçOos bs perspectivas espiri t uais. 

Sua rnens !ert , fri~a Jo o XXIII na Motor .Q.t , ~ " tundoda 

naa exi «ênciaw da pr6pri naturcz h1nona o 1nsp1roda nos pr1ne1-

p1os no espírito do Evangelho" . Marca do Dous, perduram os en

sinaoonto~ contr6rios a qualqor d1storsao, com o bandono do eapagp 

1ntgr1g,t. 

Soo ~§ir b 1ndccl1n6vol i !l!ll o po:Jt6li , a tenta em extrair 

do Evan alho , cono reitor Jotlo P ulo I I, "coisas novas e ooisas 

velhas" (Mt 13, 52) , pode a I r cj condenar "as r a!ua uatEtria-

11s tas do capitalisoo" ou "o atc!sno pr6tico ela o:i.v1::.:tzaçtlo bur

cuesa". Podo opor- so, om termos condont os , a nos diversos planos, 

ttonipotônci oconô ic ", os os cer t os o injustiças do cap1ta-

11s o no ~6ctlio p s~ do ou, en outra e cal , do nooe p1tal1smo no 

atual . Po~e denunciar - :1~0 p ~ vrao do s~~o Pont1t1oe - "• 11,ua
çao do homor contemporâneo, co~o catando l ongo das ex11~nciaa obje

t 1vn3 da 0rdo~ coral , longo das oxigOnci d justiça, e, ainda 

mais, do nor sociol" ( notor ) ou - cor.1o est4 di to coa 

maior voen0nc1 no rccontissima oncic:!c odo enpenhe~-se para 

que ~c p~oporc!ono "n"'ivio o osporançn a m!lhOos de homens que ho-

je viven en conuiçõos do vcr~onhos indi na m!s6r1 u (Laborem 

ExorcogQ)• Podo , n Igreja , ro~so:tor o contrastes entre aa na

çOcs dosenvolvid s o sub c:Jonvolv!das ou roclam r "o estabelec1men• 

to do oo!or cooporaçtto intornocionnl no campo oconamieo" (QIU41um 

~). Podo pro~ligar guerra, < * especialmente 

n nuclear , por su s consoquôncios 1~prov1s1vo1s . Podo opor-se o 

oolon1a::.1s o, .... o r cisem , co sn1C'l .s ostrutur s que s antepl5• 

ao conjunto dos direitos da pessoa hunon , ou , ospoeiticamente, aos 

4if e1t os Jlo.i qu l e contexto. 



A. comprovar tais ssertoa, e nesta ordem de 1d61aa, ai 

estio a Rerum Novaru;, de Lol o XIII; a Quadraceailp ADQ, de Pio 

XI J as a M ter .t.i Mlcistrl 

Paulo VI. E a ntu l!ssi~ 

~~~~- rrocrassio, de 

-=--=~ ,;;:,;,;;a;;;;.;;..,;.,.._._, de Joio P ulo I I , d*Ji-
ceda ao tr balho hunnno , nos o d1oonol5os objotiv o sub joti yá, 

' lO~. ó' cor:t vist s, qu nt o o lWIM1la.-1 .... dignid de do honam o !JOUO direi~ 1 

ina::.ion~vois, odif1c3çCn J o fo 1::.1 o idont i fic ç~o com a p -

tria c com hur:tnnid::ado , n 3UO con ribuiçtlo o beo comum •. 

Entro s irotri zos conciliaras , destacam- se c~nstitui-

ç o postor 2 a Igro~ 3obro o nm1do contonporlnco, Gaudium ~~ 

o 

~u t o s onunciaç~os 

Sínodo Episcopal do l97! 

Foi poooivc::. otu liz r o enriquecer oo ons:tnanontos soe1111 

do Lofto XIII oo la~go c no longo dentes novcnt nos, oon o 1ne1-

dência te erros rndicai . ,olhar, 

se de!lprogaoso do panDa o, oo~ que osquoc sso as pronoss s do Cris

to e se t rnn$iU ooo nJ rochedo 3Uboorso , do~pojad do p t rimOnio 

1 grado quo o Filho fnico lho cQnfiou. Lc 1bre- so ue nonhum pro-
- ~~~~/ 

bla~ é encar ado po~~n luz da expcr10nc1 h1st6r1ca, 

como rovol Joao aulo IIs "no rofcrir-ac o home~ ol proctll'a 

eJprimir quoles esi gnioo e ternos , quel os o~tinos tr nsoendentes 

que Dou vivo, Cr! odor o Redentor , ligou aos ho ans" <=.=~:..:• lia• 

S2!!4). 

A do trin ~ocinl u I ro j a tem upli do a vis o dos m6l-

t iplos e complexos prob~ sociais r esul tantes do progresso da 

c1ênc1 e da t6cnie , ojuatando- , do:Jno nodo , a realidade er

gontcs ou conto~porano , no intui t o do considcr , eom objgt1Yida4e, 

o quadr o univor~ol do3 dcoigueldodos o do~ injunt1ç s e definir lUa 

posiç o c seu cn~1no . 

~ DQ c npo pr6ticg - pora val or-no do oxpressOos do Santo Padre • 



_,_ 

nlo to! proc so E~poo d Cr isto 1ncl 1nsr-se p r o aatori -

11s~o, apoiar-lhe ao toses ou rozor-:ho r ic!ns. Nlo lhe to1 

neoess rio ess cr liz r-se, rejeitar vordado torn •• lte~ 

con ·pç o do ho om o d oci ou abdic r d misalo divina 

d prolon ar a obra ro ontora do Cr isto, com o p! no espiritual 

de oon ors o e s lvaç o d l s, c qu 1osido su 1ss o ess n-

eial. o :zc olvida oportun 11ç2o do Jo o Paulo lia "a moral 

soei l t oi nondo ol bor d o undo os nocessi d dos d divors s 

6poc s" ( ) • 

Circunscrita ~o~~~&A ~~~ 

.c;;,;;~-....~ Exorcens" t .! .--=-..;;,r.;,a~ .-.,;;:;..,.,.., grocreaao Hfrt-

DQ,-AQO pornpoctiv a ospiritu ia, i corta• 41 X&Eeja, 

At._n 1, podortos o dovo:rnos Ol.,ponh r-nos, con cient monte, 

corajoso onto, por 1m ordem ooc"" l is human e m ia crista, 

n deres , que ao impO , dos "oprimidos_ pol ois~ri pelaa in-

justiçns ~oc1ais11 , :Jem quo hoj 1 tor tr ir ns 1 da 

I roja , corpo do Cristo o tooplo do E p!rito S nto. 

Compreenda- s n o no ro:Jtrinj o s nto P dro n it recen

t issico onc1cl1ca - como tod , ~ns.cialmonto, uo monsag m cr1a-

t - en 11ne d "b a otori::.. p r promoç o humana". Aosim' 

que ro~erva p rto conclu:J1V do docuo to csp~ritu 11dage 4g 

t vo:.t o s 11 tons0cs a 1nqu1 tudes dos osp!ritos e doa oo-

r açOo "• 

N o 6 --=-::....Qõ~:;;;:r:.:.;:,;. 

Justi ça do 

n1qu11ancnto d posso human 

• • ••••• 

{ 3-0 7 

o pod pugn r, o nom da 

oxplor ç o, mis6r1 , o 
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O pio~ g5ncro de i§~§i poo~ia 

A. Grioco, om Zeros c~gucrd roforc-se os escritora~ quo "rim m 
~em querer" o &ssc, diz Õ1e, 6 o lli~ pior gônoro do pocsi , pros 
involunt ri~montc rimada" {p6g. 89). 

Depois de tanta procura ••• 

~ "Ali ~ ach .. v_ a r f.nh M!\ri 1\ntoniet ". (A. Gricco, 
Zeros Esquer~ ptg. 131). 

Qu nt,cY m · , raspo 
,gra1J trad. Afr~ nio 

c 

~ ~f.t·ico rc~pcito~o 
H~ ~ujcitos dcmasiad~~· t~~sos. Tornam@~c cacetes co~ 

tanto "s~u" f_u).. no,nscu11 b _tr no. Agripino Grieco n!o 6 doss s 
cois~s. ~o entanto, que os it~1i-nos devem sentir-se jubiloeo~ 
com no sou Virgf1io e o ,;)eu D~nt 11 ••• (S. Francisco de 1\:ssis •• , pg. 28) o 

Bicho 

Dois 

g.l7~· cinto" 
ente om os 



MINISTÉRIO OA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

Y. ,/ 't,$;)' ' 

O feudalis~o, ao produzir o enfraquecimento dos Estados em 
~eudos, ao incorporar o regiMen de overno dos senhores, do
nos de vidas e fazendas, for~alizou um avanço sobre o traba
lho servil, em orma total; já que se bem o servo passava a 
ser vass~lo, este tinha certos direitos, e os deveres se re
duziam a certos gêneros de prestações exigíveis em.determina 
das épocas do ano. O feudalismo representou a liberdade dos 

~ , 
~ servos da pleba, convertidos em vassalos, isto e, em homens 

livres, aos quais somente cabia impor-lhes algQ~s . serviços; c 
rj?inou tambem o estabelecimento de oficios e industrias em 
torno às mansões feudais, e com elas o nascimento das primei
ras of'icinas. 

Servos da ~leha - Estado inter~ediário§ para a aoblição da 
escravidão. ro te~po de Justiniano sua situação se ~ncohtra 
entre o homem libre (liberi coloni)e os escravos. Esta a 
posição dos §§§tãv§§ servos da fleba (~lebae adscri~tj~ii) 
Servos da Pleba si~nifica literalmente adstritos à f erra, à 
propriedade. 
Os servos da rle~a não podiam pos~uir terra pr6pri~nem culti\ 
var esta senão para o seu ~enhor. A servidão represe_tou uma 
escravidão atPnuada; convertido o a o em senhor, não tin 11a 
faculdade plena sobre a pessoa do servo, que gozava do direi1 
to de contrair Matrimonio e ~ormar família . 

Serviaões : rérpetua e temporal. 

Co}onato e vassalapem - Entre o colono e o vassalo se esta
belecem djferenças; pois a vas~alage~ão era outra coisa se
não o vínculo de ~ideljdade que unia o vassalo ao senhor . 

Vassalo do latim: vassallªus, ~'que significa.gente 
adstrita ao serviço do émperador, do rei, de um nobre ou de 
uma comunidade. Com o tempo se formou o vocábul o vassalo 
aplicado no re~imen feu/ dal à pessoa que tinha um feudo de 
um senhor e dependia deste, pela homenagem ou jura~ento de 
fidelidade que aquel~ tinha prestado . - ~' .. 68 

~,:r v~4 ~ ~· 



HOMENS E IDÉIAS 
À LUZ DA FÉ 

Publicista católico, inicia o novel 
autor a sua carreira literária por um ato 
de fé, escrevendo um livro de combate 
em pr61 do seu ideal. E' um ato de co
ragem, de firmeza, de dignidade espi
ritual que marca e define a personali
dade do jovem pensador fluminense -
e fá-lo bem o herdeiro de José Geraldo 
Bezerra de Menezes, seu pai, um eru
dito admirável e dispersivo, dos mais 
bem informados e dos mais completos. 

~ste pequeno livro, pela altitude e 
seriedade dos temas nêle debatidos, é, 
sem dúvida, uma formosa afirmação de 
inteligência, a revelação de um espl
rito forte e austero que aparece já do
tado de cultura bastante para abordá
los com intrepidez e segurança, já afeito 
à meditação e ao jogo das idéias gerais, 
já senhor de seus pensamentos e, o que 
é ainda mais, já senh<'r da sua pena, 
pois sabe versar os seus temas predi
letos num estilo excelente pela conci
são, pela vemaculidade e pela ditrli
dade de expressão. 

OLIVEIRA VIANA 
Da Academia Brasileira de Letras. 
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POLÍTICA SINDICAL 
BRASILEIRA 

"Recebi, há dias, a "Politica Sindical 
Brasileira", de Geraldo Bezerra de Me· 
nezes. Li, tôda, de um só fôlego, pelo 
prazer intelectual que me proporcionava; 
e é ainda sob esta esplêndida e inde
lével impressão espiritual, que me dei
xou, que venho trazer, ao ilustre juiz 
do trabalho, os meus cumprimentos pelo 
sucesso intelectual da sua monografia". 

PROF. j . PINTO ANTUNES, catedrá
tico de Direito do Trabalho da Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte, 

"Ese llbro fué a&racleclclo, em ml co
r.uón, desde el primar momento, y tam• 
bién desde el primar m-nto fué apro
vechada au enseiansa. 

Sólamente sucede que esperaba, para 
escriblr estas pá1inas, pocler nvlarle u11 
estudio reciente e11 la matéria de su 
especialización 811 la que estaba tra
bajando desde hacía varios meses. 

Lueso ele leer eua pá1ina1 podrá 
compree~~der Ud con que li11cero lnte
rés he leíclo lU bellillimo libro". 

PROF. EDUARDO J. COUTURE, ca
tedrático da Universidade .Nacional de 
Montevidéu. 
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DIREITO DE PROPRIEDADE' 

SUMÁRIO: I - Evolução o Conceito liberal indi
vidualista o Função social. Noção cristã o II - A 
garantia do direito de propriedade "em tôda a sua 
plenitude" o Constituições brasileiras de 1824 e 18910 
III - O problema em face da Constituição de 1946o 
IV - Exame da hipótese de desapropriação por "in
terêsse social" o V - O uso, pelas autoridades, da 
propriedade particular, se assim o exigir o bem pú
blico o VI - Limitações ao exercício do direito de 
propriedade o VII - A justa distribuição da pro
priedade, com igual oportunidade para todos o VIII -
Propriedade e trabalho o IX - Reforma agrária o 
X - Conclusão o 

I 

Exatíssimo o assêrto de RUTTEN: "no problema social, 
predomina o da propriedade" (1). Poderíamos, para demons
trá-lo, expor o ensinamento de Santo Tomaz de Aquino, que 
contribuiu, decisivamente, para alterar a errônea concepção 
individualista da propriedade, vinda dos romanos, e consis
tente na faculdade de usar, gozar e abusar das coisas (Jus 
utendi, fruendi et abutendi). A sua função social estava a 
exigir se repudiasse um abusar, nocivo, substituindo-o por um 
dispor, cristão (dispensandi). Não se pêrca de vista que, "en 
concreto, "la propiedad privada y el bien común" tLparecerón 
siempre en íntima e inescindible conexión en la ensefíanza, dos 
veces milenaria, de la lglesia de Cristo" (2). 

(1) G. C. Rutten, A Doutrina Social da Igreja, Edo ABC, Rio, 
1937, págo 107 o 

(2) Joaquín Ruiz-Giménez, La propiedad - in Comentarias de la 
Mater et Magistra - Madrid, 1962, págo 387 o 
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Num inconcebível retôrno à citada fórmula do Direito Ro
mano, por inspiração do princípio individualista e liberal, dis
pôs o Código Civil Francês de 1804, artigo 544: La propriété 
est le droit de joui1· et de disposer des choses de la maniere la 
pl'U3 absolue". Sem nenhuma dúvida: dispor, nestes têrmos~ 
corresponde a abusar. 

Ao influxo dêstes princípios, o direito de propriedade foi 
definido por AUBRY e RAU: direito em virtude do qual uma 
coisa se acha submetida, de maneira absoluta e exclusiva, à 
ação e à vontade de uma pessoa. 

O regime jurídico-positivo moderno firmou-se na confor
midade da doutrina social católica, reconhecendo, como sus
tentou Leão XIII na Rerum N ovarum, a dupla dimensão da 
propriedade: a individual e a social. Ou seja, a que atende às 
necessidades fundamentais do homem e sua família, e a que a 
subordina às exigências do bem comum. Haja vista a Cons
tituição de WEIMAR: "A propriedade gera obrigações. Seu uso 
deve ser ao mesmo tempo um serviço em prol do interêsse geral" 
(art. 153, im fine). 

Contudo, não se pode reduzir o direito de propriedade a 
simples funçáJo social, como sustentou AUGUSTO' COMTE, e, com 
êle, o famoso LEóN DUGUIT. Esta tese é rechaçada pelo ma
gistério pontifício. Refere-se Pio XI aos "limites dentro dos 
quais devem ser circunscritos, pelas necessidades da convivên
cia social, não só o direito de propriedade, mas o uso ou exer
cício do domínio", opondo-se, porém, aos que pretendem, com 
apoio em tais pressupostos, "limitar tanto o caráter individual 
do domínio, a ponto de pràticamente anulá-lo" (Quadragésimo 
Ano). 

Na Mater et Magistra, S. S. João XXIII, ao focalizar o 
tema, consigna o seguinte: a Quadragésimo Anno não só realça 
que " o direito de propriedade privada emana da natureza hu
mana", mas "desenvolve e explica o caráter e função social 
da mesma" (3). 

(3) Ver: A. Brucculeri, La funzione sociale della proprietà, a.a. ed. 
Roma, 1942; Etienne Borne, La propriété et ~on évolution, in "Se

maine sociale de France", Toulouse - XXIIIa. Sessão, 1945, págs. 67-86. 
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A pos1çao da Igreja, opugnando a tese soci::dista, não 
importa na aceitação da concepção liberal da propriedade. En
tre as conclusões da Comissão Teológica de Lião, presidida pelo 
Cardeal Gerlier, destinada à orientação doutrinária dos sa
cerdotes, destaco a quinta, t"n fine : "O que temos de defender 
não é a concepção liberal da propriedade, que nunca foi a 
nossa, e mesmo, em muitos pontos, é contrária à nossa, mas 
a concepção cristã da propriedade, que é garantia da pessoa, 
serviço do bem comum e responsabilidade perante Deus, autor 
de tôdas as riquezas de que não somos senão enônomos e dis
tribuidores" ( 4) . 

II 

As Constituições brasileiras de 1824 (art. 179, n.0 22) e 
1891 (art. 72, n.0 17) garantiam o direito de propriedade "em 
tôda a plenitude". Equivale á reconhecer que tais estatutos 
ficaram "com o espírito individualista da sua época, que se 
trai no tom hierático da fórmula", como salientou CASTRO 
NUNES (5). 

Ainda assim, ao enunciado da Constituição de 91 não se 
deu interpretação literal, a ponto de considerar, salvo a res
trição consignada, ilimitado e ilimitável o direito de proprie
dade. 

Em parecer, de 1925, emitido na Comissão de Constitui
ção e Justiça da Câmara dos Deputados, observou Francisco 
Campos que sustentar ser o caso de desapropriação por neces-

(4) V. Orlando de Carvalho, Para uma teoria httman..'l. da proprie
dade - Do problema do ser ao problema do ter - Coimbra, 1952, pág. 4; 
Emanuel Mounier, De la propriété capitaliste à la propriété hnmaine 
- Paris, 1936. 

Em têrmos gerais, sôbre a concepção cristã: Florentino del Valle, 
La propiedad en la doctrina católica, Madrid, 1947; Rafael Rodrigues 
de Cepeda, Conce11to cristiano del derecho de propiedad, Madri, 1906; 
Joaquin Azpiazu, El derecho de p-ropiedad, Madri, 1930 e La propiedad, 
Madri, 1942; Hilaire Belloc, La lglesia Católica y el princípio de la 
propiedad 7Jrivada, Tucuman, 1944. 

(5) Castro Nunes, A jornada revisionista, Rio, 1924, pág. 196. 
Veja-se: P. G. Renard-L. Trotabas, La fonction sociale de la pro

priété p-rivée - Paris, 1930; Joaquín Ruiz-Giménez, La propieclad. Su 
función social - Salamanca, 1961 . 
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sidade ou utilidade pública a única limitação ao direito de po
priedade permitida pela lei básica - "é condenar as numero
sas disposições do direito civil e administrativo que regulam, 
condicionam e limitam o uso e a disposição da propriedade 
imóvel". E lembrou, a seguir, algumas restrições àquele di
reito já então constantes de outras leis ordinárias, referindo
-se, expressamente, não só às servidões legais, mas, e com 
maior ênfase, às disposições reguladoras da construção, tendo 
em vista a segurança e a saúde dos habitantes, e até mesmo 
a estética das edificações, sublinhando, ainda, as inúmeras res
trições postas ao uso da propriedade nos grandes centro ur
banos. Tais medidas, de ordem ou interêsse público, não eram 
atentatórias à declaração constitucional de garantia à proprie
dade em tôda a sua plenitude. Por último, advertiu o douto 
jurista que a propriedade não estava garantida apenas no 
Brasil. Tôda a organização social vigente repousa sôbre o 
direito de propriedade individual; a garantia mais eficaz com 
que ela pode contar é, justamente, a que lhe dispensa o com· 
plexo de interêsses ligados à sua existência e preservação. Não 
obstante isto, quase todos os países do mundo votaram leis 
de inquilinato: a França, a Itália, a Argentina, os Estados 
Unidos, etc. (6). 

Conquanto a Constituição argentina de 1853 proclamasse, 
entre os direitos outorgados aos habitantes da Naçã.o, o de 
"usar e dispor de sua propriedade" (art. 14), realçou a Côrte 
Suprema daquele país, em decisão proferida no ano de 1921: 
"Nem o direito de usar e dispor da propriedade, nem nenhum 
outro direito reconhecido pela Constituição revestem o caráter 
de absoluto. Um direito ilimitado seria uma concepção anti
-social. A limitação ou regulamentação do exercício dos direi
tos individuais é uma necessidade derivada da-convivência so
cial. Regulamentar um direito é limitá-lo, é fazê-lo compatível 
com o direito dos demais dentro da comunidade e com os in
terêsses superiores do Estado" (7). 

~ 

(6) Francisco Campos, Di1·eito constitucional, Rio, 1942, ~· 
,_ 111-112. 

(7) V. Oscar E. Coca, La propiedad de la tierra a la luz del De
recho Constittucional Argentino, Córdoba, 1952, pág. 61. 
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III 

No capítulo dos direitos e garantias individu.ais, dispõe a 
Constituição (art. 141, § 16) : 

"É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de de
sapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por in
terêsse social, mediante prévia e justa indenização em di
nheiro". 

Registre--se, antes do mais, a observação de VIVEIROS DE 
CASTRO: o direito de desapropriação "não significa outra coisa 
que a constatação da impossibilidade de fazer concordar, num 
caso determinado, a função social da propriedade com a sua 
forma individual" (8). 

Como se viu, de acôrdo com o preceito constit ucional, a 
desapropriação se justifica: a) por "necessidade ou utilidade 
pública", critério tradicional previsto, expressamente, nas Cons
tituições de 91 (art. 72, § 17) , de 34 (art. 113, n.0 17) e de 37 
(art. 122, n.0 14), sendo que a de 1824 (art. 170, n.o 22) fa
lava em "bem público", mas o Ato Adicional de 1834, no art. 
10, § 3.0 , cogitou da desapropriação por "utilidade" municipal 
ou provincial ; b) "por interêsse social". 

De SEABRA F AGUNDES, esta distinção : "Existe necessidade 
pública, se a Administração está diante de um problema ina
diável e premente, isto é, que não pode ser removido nem pro
crastinado e para cuja solução é indispensável incorporar, no 
domínio do Estado, o bem particular. Há utilidade pública, 
quando a utilização da propriedade privada é conveniente e 
vantajosa ao interêsse coletivo, mas não constitui um impera
tivo irremovível" (9). 

PONTES DE MIRANDA justifica a dicotomia: "se o que é 
necessário é útil, nem todo o útil é necessário" (lO). 

(8) Viveir os de Castro, Da desapropriação p01· u tilidade pública, 
segundo a legislação e a dou trina b~·asileira, in "Rev. de Direito" volu-
m e 118, pág. 411. ' 

(9 ) M. Seabra F agundes, O cont~·ô le dos atos administrativos, 
3.a ed., 1957, pág. 386. 

(10) Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, Rio, 1955, 
t. XIV, pá g. 187 . 
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Quanto à indenização, além de "prévia", condição expres
sa em tôdas as Constituições brasileiras, e " justa", prevista 
n a de 1934, aditou o Estatuto P olít ico vigente : "em dinheiro". 

Em França, sob o Código de Napoleão, previu-se a causa 
de utilidade pública mediante justa e prévia indenização (art. 
545) . 

NESTOR DUARTE realça que a inden!_zação em dinheiro "sin
gulariza a lei brasileira". E apDnta as razões determinantes 
da indenização, neste tópico : "A Constituinte, por sua maioria, 
não quis, apenas, resguardar a propriedade privada contra 
a intervenção socializante do E stado, mas evitar, pondo côbro, 
assim, a precedentes do regime ditatorial, que o desapropriado 
ficasse inmediatamente privado da propriedade e sujeito a 
delongas ruinosas para haver o preço da indenização. É uma 
regra contra os abusos do poder. Obriga, dêsse modo, o Poder 
expropriante, mas não o expropriado que poderá transigir 
pela forma que lhe parecer melhor" (11). 

Pela Constituição dos Estados Unidos da América do 
Norte (5.a e 14.a emendas ratificadas, respectivamente, em 
1791 e 1868), a propriedade particular não deverá ser tomada 
para uso público (for public u.se), sem justa compensação (just 
compensatron) e processo legal adequado (without due process 
of law ). 

Conferiu-se à União, na Constituição brasileira de 1946, 
art. 5.0 , n.o XV, g, competência para legislar sôbre desapropria,. 
ção, excluindo-se a legislação estadual, supletiva ou comple
mentar, que era permitida sob o Estatuto Político de 1934, 
.ar t . 6.0

, § 3.0
• 

IV 

Em acórdão, de 15 de maio de 1951 (Ap. Cível n.0 12.075), 
da 7.a Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito F ederal, sus
tentou-se, sendo evidente o equívoco, que "a m enção do in
terêsse social não inovou o direito brasileiro, pois os casos de 

(11 ) Nestor Duarte, R eforma agrária, Rio, 1953, pág. 92. 
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desapropriação estão nos limites do Decreto-lei n.0 3.365, de 
21 de junho de 1941, sem que se considere incompleta a lei 
ordinária em face de estatuto constitucional posterior". 

Ousamos discordar, tanto da egrégia Turma, como dos ju
ristas que sustentam desnecessária a triconomia de causas 
consagradas no Código Básico, sob o fundamento de que a 
utilvdade pública, tendo um sentido mais amplo, abrange quer 
o interêsse social, quer a necessidade, e se estribam na lei de 
Desapropriações. 

A nosso ver, a referência a êste diploma (Decreto-lei n.0 

.3.365) não constitui argumento ponderoso em prol da tese. 
Basta lembrar, para rebatê-lo, que a lei data de 31 de junho 
de 1941, ao passo que a Constituição, que consagrou a causa 
de "interêsse social", é de 18 de setembro de 1946. Por outro 
lado, a autorização que extravazasse dos conceitos de "neces
sidade" e "utilidade pública", consagrados na Carta de 1937, 
poderia, evidentemente, ser acoimada de inconstitucional até 
a promulgação da Lei Magna vigente. 

A Constituição não contém palavras inúteis. Nada jus
tifica se esvasie de conteúdo a inovação de 46, a ponto de con
fundi-la com as causas sediças de necessidade ou utilidade pú
blica. 

De Pio XI, na encíclica Divini illius magistri, esta defini
ção: "o bem comum, de ordem temporal, consiste na paz e se
gurança de que as famílias e cada um dos indivíduos podem 
gozar no exercício de seus direitos e, por sua vez, no maior 
bem estar espiritual que seja possível na vida presente, me
diante a união e coordenação da atividade de todos". 

Estou em lembrar que Pio XII, na rádio-mensagem do 
Natal de 1942, assim se pronunciou sôbre o bem comum: con
junto de condições exteriores que são necessárias aos homens 
para alcançar em comum seus fins lícitos e desenvolver sua 
personalidade. 

Igualmente, na Mater et Magistra e na Pacem in terris, 
.João XXIII assenta o conceito "no conjunto de tôdas as con
dições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvi
mento integral da personalidade humana". 
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Do exposto, depreende-se fàcilmente não ser o bem co
mum privativo do Estado. ~ste, afirma RENARD, não re
presenta mais que uma parte considerável do bem comum (12). 

O Estado procura atendê-lo através das funções legisla
tiva, judiciária, executiva ou administrativa. Na satisfação 
das necessidades de caráter geral, faz-se sentir a administra
ção pública, o que as pressupõem e as fazem públicas. As me
ramente sociais são primàriamente de incumbência par
ticular (13). 

Não se olvide, pois, na exegese do § 16, do art. 141, da 
Carta Magna, o sentido específico da expressão interêsse sociaL 

Insisto: a questão não é, meramente, terminológica, ou 
de simples retórica constitucional. Porque não se harmonize 
nem com o espírito, nem com o texto do enunciado, é insusten
tável a tese que o considera supérfluo, e lhe nega significação 
jurídica ou tenta reduzí-lo ao mínimo. Ajusta-se à espécie 
a indagação de RUI BARBOSA: "Por que, pois, assacar à lingua
gem do texto constitucional o vício de uma inutilidade, a má
cula de uma sobejidão, a taxa de um pleonasmo, quando as re
gras de boa hermenêutica nos ensinam que de tais nódoas se 
deve presumir extreme o contexto das leis?" (14). 

Não estamos sós, no caso. Exímios juristas, ao invés de 
descobrir sinonímia, têm feito a necessária discriminação entre 
"utilidade pública" e "interêsse social", destacando a relevân
cia do último, seu conteúdo específico, sua autonomia. 

O Senador FERREIRA DE SouzA, de cuja emenda resultou a 
norma constitucional, assim se expressou: "Se há conceito que 
vem sofrendo, nos últimos tempos, certas modificações aceitas 
por todos aquêles que se preocupam com o problema da justiça 
social, é o da propriedade". Disse mais: "Na sociedade pu
ramente individualista, que compreende a propriedade como 

(12) Rénard, L'organisation rationelle de l'État moderne, in S e
tnaines sociales de France, Besançons, XXI. 1929, Lyon, pág. 335. 

( 13) José Pérez Lenero, Fundamentos de la seguridad social, Madri, 
1956, págs. 158-159. 

(14) Rui Barbosa, Altet·ação dos limites entre Paraná e Santa 
Catarina - Discursos, in "Diário do Congresso Nacional", 24 de junho 
de 1917. 
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um direito absoluto, admite-se a propriedade dos bens que não 
produzem e recebem valorização do próprio Estado ou do tra
balho coletivo. Evidentemente, essa propriedade improdutora, 
que o proprietário não explora no sentido de transformá-la 
numa utilidade geral criando riqueza para a coletividade, é um 
pêso para a sociedade. O proprietário tem, em seu favor, tôda 
a proteção da lei e da autoridade, recebe a consequência do 
enriquecimento resultante do trabalho geral e da própria ação 
do Estado e nada lhe dá em virtude dêsse mesmo direito. Deve 
ser possível em casos especiais desapropriá-la, a fim de tornar 
a propriedade uma utilidade, uma riqueza social, seja porque 
vá dividí-la entre os que pretendem cultivá-la, seja para outro 
fim de ordem coletiva". Após outras considerações, concluíu: 
"Devemos também possibilitar a desapropriação sempre que 
necessária à ordem social, à vida social". 

Aí está, bem nítida, a finalidade do preceito, o seu es
pírito, o seu alcance, e a demonstração de que o legislador cons
tituinte não incidiu no bis in idem. 

Sem limitações inadequadas, SEABRA FAGUNDES fixou os 
contornos da nova causa de expropriação : "Haverá motivo de 
interêsse social, quando a expropriação se destine a solucionar 
os chamados problemas sociais, isto é, aquêles diretamente 
atinentes às classes pobres, aos trabalhadores e à massa do 
povo em geral, pela melhoria das condições de vida, pela mais 
equitativa distribuição da riqueza, enfim pela atenuação das 
desigualdades sociais. Com base nêle terão lugar as expropria
ções que se façam para atender a plano de habitações popula
res ou de distribuição de terras, à monopolização de indústrias 
ou nacionalização de emprêsa, quando relacionadas com a po
lítica econômica do Govêrno" (15). 

Sustenta PONTES DE MIRANDA que a inovação constitucio
nal "tem por fito frizar que basta o interêsse social- de com
posição, de apaziguamento, de previdência e prevenção - para 
que se legitime a desapropriação" (16). 

(15) Seabra Fagundes, Da desapropriação no direito braailei1·o, 
1949, pág. 23. 

(16) Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, Rio, 1955, 
t. XIV, pág. 187. 
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PEDRO CALMON também definiu a desapropriação por in
terêsse social : "É aquela promovida para atender ao melhor 
uso da propriedade, ao seu rendimento em vida estimativa, em 
articulação com ela, ao bem comum que não pode ficar na de
pendência do egoísmo, que o despreza, ou da estupidez, que o 
contraria. É o caso da fábrica imobilizada ou desservida; é o 
caso do latifundiário inculto ou resguardado; é o caso da vasta 
área apartada da utilização popular nas zonas super-habitadas, 
pela ganância do dono que a valoriza; é o caso das fontes de 
riqueza excluídas ao mecanismo econômico pelos cálculos in
dividualistas do proprietário; é o caso de todo imóvel, ben
feitoria, instalação ou negócio, que, interessando ao trabalho, 
esteja amesquinhando pelo exclusivismo da propriedade, ou 
mereça do Estado especial atenção. A desapropriação, nesta 
hipótese, significa a incorporação para a distribuição, que se 
pressupõe equânime, e então melhor se denominará, de justiça 
distributiva do Estado - tendo por escôpo o interêsse social, 
assim no seu primado sôbre a esfera individualista da ação 
humana" (in "Revista Forense", vol. 110, pág. 316) . 

Aí temos demarcada pelos citados autores, em limites ra
zoáveis, a inovação constitucional. 

Consultemos, sôbre o assunto, o direito constitucional de 
outros povos. 

Na forma do art. 32, a Constituição espanhola prevê a 
desapropriação por interêsse social. 

A Carta argentina de 1949, à causa de "utilidade pública", 
também inscrita na de 1853, acrescentou a de interêsse "geral". 

O Código Básico italiano, de 1948, dispõe, no art. 42, que 
"a propriedade privada, nos casos previstos por lei e contra 
indenização, pode ser expropriada por motivos de interêsse 
geral". Vai mais longe, com a norma que reproduzimos, in
verbis: "Art. 43. A tini di utilità generale la legge puó ri
servare originariamente o transferire, mediante espropriaziffne 
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti publici o a communità di 
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di im
prese, che si riferiscono a servizi pubbliei assenziali o a fonti 
di energia o a situazzioni di mo.nopolio ed abbiano carattere 
di preminente interesse generale". 
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v 

Eis a segunda parte do parágrafo 16 do artigo 141 da 
Constituição: "Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
.comoção intestina, as autoridades poderão usar da proprie
dade particular, se assim o exigir o bem público, ficando, to
davia, assegurado o direito à indenização ulterior". É uma re
produção da norma do artigo 591 do Código Civil. No art. 113, 
n.0 17, a Carta Magna de 1934 também previa a hipótese. 

No tópico transcrito, o texto constitucional não cogita 
de desapropriação, ou perda compulsória da propriedade, mas 
de sua requisição para uso temporário, com término certus an 
et qua;ndo ( 17) . Cessando o perigo, importa em dizer, a causa, 
cessa o uso, ou seja o efeito. 

Atente-se na redação do texto e, sem esfôrço, notar-se-á 
que a alusão à guerra ou comoção intestina não é, de forma 
alguma, taxativa, mas, de fato, exemplificativa. 

VI 

Dispunha a Carta de 1934, art. 133, n.0 17 : "É garantido 
o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra 
o interêsse social ou coletivo, na forma que a lei determinar". 
A de 1937, art. 122, n.0 14, assegurou o direito de propriedade, 
estatuindo que o seu conteúdo e os seus limites serão os de
finidos nas leis que regularem o seu exercício. 

A nova Constituição, no art. 147, condiciona expressis 
verbis o uso da propriedade ao bem estar social. Amplo e vago 
o sentido da expressão "bem estar social". Para evitar ex
planações, restringimo-nos à afirmação de que o conceito, no 
texto constitucional, está ligado à manutenção e ao desenvol-

(17) Está assim redigido o art. 1.0 da Lei n.0 4. 263, de 14 de 
janeiro de 1921: "São permitidas as requisições de tudo quanto fôr 
indispensável para completar os meios de aprovisionamento e trans
portes das fôrças armadas de terra ou mar, quando total ou parcial
mente mobilizadas, em virtude do estado de guerra ou em conseqüên
cia de comoção intestina ou estado de sítio ( Cód. Civil, art. 591) ". 
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vimento dos meios indispensáveis à melhoria das condições de 
vida (18). 

Não há confundir o ato expropriatório, que atinge o pró
prio direito de propriedade, com as limitações ao uso dêsse 
direito, que apenas o restringem. 

VII 

Prescreve a Carta Federal no mesmo dispositivo, art. 147~ 
que "a lei poderá, com observância do disposto no art. 141, 
parágrafo 16, promover a justa distribuição da propriedade, 
com igual oportunidade para todos". 

Pela remissão, e fundamentos de ambos, vê-se que os dis
positivos se completam. Na hipótese de desapropriação por 
"interêsse social", é óbvio que se compreendem as medidas des
tinadas a "promover a justa distribuição da propriedade com 
igual oportunidade para todos". 

A Constituição italiana deu relêvo à "função social" da 
propriedade e ao anseio de "torná-la accessível a todos" (art. 
42). 

O princípio está em harmonia com os ensinamentos da 
doutrina social católica. Contrapondo argumentos à tese de 
que a solução magna do problema social consiste na destruição 
da propriedade individual, após estudar-lhe os fundamentos, 
Leão XIII mostrou que a solução estava, não em destruí-la, mas 
em aumentar o número dos pequenos proprietários. Nem re
tirar a todos êsse direito, como pretende o comunismo (19), 
nem impossibilitá-lo aos trabalhadores, como resultou do ca
pitalismo liberal. O que importa é torná-lo accessível. 

(18 ) Sôbre o conceito de "bem estar social", de que trata o art. 147 
da Constituição, veja-se o trabalho de Zacarias Amaral Vieira - Inter
venção do Estado no domínio econômico ("Revista Jurídica", vol. 13, 
jan.-fev., 1955, págs. 37-55), onde se r eproduzem opiniões de Agamenon 
Magalhãe~ , Aliomar Baleeiro, Hermes Lima, Nereu Ramos, Costa Neto, 
Gilberto Freire, Alde Sampaio, Samuel Duarte e Pedro Vergara. 

(19) Para Carlos Marx, "desde el punto de vista de una organi
zación econômica superior de la sociedad, la propiedad privada de un 
individtw sobre una parcela de suelo aparece tan absurda como la prcr 
piedad privada de un hombre sobre otros hombres". 
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Esta necessidade foi reiterada pelo autor da Quadragésimo 
Anno. Emprestou-lhe Pio XII forte relêvo, através de afir
mações decisivas (20). Evidenciando a unidade do pensa
m,ento cristão, não é outro o magistério de João XXIII, ao 
insistir, em têrmos peremptórios, na difusão efetiva da pro
priedade (Mater et Magistra). 

Com êste fim, sustenta RUIZ-GIMÉNEZ que é necessário 
superar "el doble escollo de la "concentTación capitalista", que 
ka hecho palidece1· y desvigorarse la pequena y media propie
dad, con la acumulación de ingentes ?'iquezas en u:nas manos 
en doloroso contraste con la indigencia de innumerables mul
titudes, y el de "anulación coletivista" de la propiedad privada, 
con decisivo quebranto de la libertad y de la dignidad del hom
b;re" ( ob. cit., pág. 409) . 

Sôbre a expansão da propriedade, seja-nos lícito reproduzir 
a palavra de ordem lançada pelo partido conservador britânico: 
Pour une dénwcmtie de proprietaires (21). 

VIII 

O problema do acesso à propriedade individual da habitação 
está fortemente vinculado aa do trabalho. A afirmativa, cum
pre esclarecer, não importa em a negativa de outros meios le
gítimos, embora derivados, de aquisição da propriedade, como 
o contrato ou a herança. 

Veja-se a observação de GASTON MORIN, comentando a 
evolução contemporânea do direito de propriedade: "êste fe
nômeno não representa a socialização da propriedade, mas o 
nascimento de direitos individuais novos, reconhecidos à pessoa 
humana e que atuam através do desmembramento do direito 
de propriedade. Êstes direitos novos são os direitos à vida e 
ao trabalho" (in CARLOS MEDEIROS SILVA, ob. cit., pág. 69). 

(20) V. os pronunciamentos de Pio XII em prol da difusão da 
propriedade privada: Rádio-mensagem do Na tal de 1942; Rádio-men
sagem aos trabalhadores espanhóis de 11 de março de 1951; Carta ao 
presidente da XXXIX Semana Social de França, de 7 de julho de 1952 . 

(21) Apud Heinz Unrath, La p1·opriété du logement dans l'Ettrope 
.de l'Ouest, "Rev. lnt. du Travail", fev. 1955, pág. 134. 
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ORLANDO GOMES, em estudo sôbre o Significado da evoluçã()' 
contemporânea d() direito de propriedade ( "Rev. d~ Fac. de 
de Direito", da Bahia, ano 1953, pág. 19), lembra a lição do 
professor RENÉ THIERY, da Faculdade de Direito de Lille, que 
também repele a idéia de que a evolução se verifique no sen
tido da socialização: "O que está ocorrendo, diz RENÉ THIERY, 
é a expansão da propriedade privada, a qual se estaria recon
ciliando com o trabalho" (De la utilisation a la proprieté de~ 
choses, in Le droit privé t rançais au milieu du, XX e Siecle, 
t. I, págs. 17 e 32). 

Na XIX Semana Social de Florença, realizada em outubro 
de 1945, afirmaram os católicos italianos que a justiça social, 
concebida segundo o ideal do cristianismo, que a revelou e 
ensina, precisa realizada sob três princípios fundamentais, en
tre êles o da propriedade particular como fruto do trabalho e 
garantia da pessoa humana e da família, em seu ordenamentO> 
ao bem comum. A exatidão dêste princípio se evidencia ante 
o conceito de Pio XII: o pr incipal fator de maior difusão da 
propriedade será sempre o justo salário (22), ou de João XXIII, 
na Mater et Magistra, ao estranhar "a negação que alguns. 
fazem do caráter natural do direito de propriedade, que en
contra na fecundidade do trabalho a fonte perpétua de sua 
eficácia". Na mesma linha, a manifestação do Episcopado· 
Brasileiro, de 1945: "Numa ordem social bem estruturada a 
remuneração do trabalho deveria proporcionar ainda o acesso
à propriedade particular dos bens móveis e imóveis, quanto 
possível, a todo operário econômico e honesto". 

A valorizaçiio do trabalho constitui, pois, o meio mais. 
eficiente de acesso à propriedade. 

(22) Pio XII, Rádio-·rnensagem aos trabalhadores espanhóis, de 11 
de mar ço de 1951. V., a inda, a Rádio-mensagem de 1.0 de setembr<>
de 1949 e o Discurso de 1.0 de junho de 1941. 

Nesta ordem de idéias, José Pérez Lefiero, T eoria general del 
derecho espanol de trabajo - Madri, 1948, pág. 364. E o pronuncia
mento de A. M . van H elvoort, no Congresso do I nstituto católico de 
habitação dos P a íses-Baixos : "la 1Yropriété du logement donne plns de 
sécurité de stabilité à la v ie de famille. La propriété clu logement pent 
apporte; la liberté' et l'independence" (apud "R ev. int. du t ravail",. 
fev. 1955, pág. 123). 
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Considerem nisto os responsáveis pela coisa pública e fa
voreçam, quanto possível, através de nossas instituições de pre
vidência e de crédito popular, a difusão da propriedade com 
apoio na atividade do homem, para que se transforme o nosso 
quadro social, tão impressionante o número de brasileiros, che
fes de família e trabalhadores incansáveis, que não possuem 
moradia própria e vivem em condições primitivas e insalubres. 

O art. 156, § 3.0
, da Constituição Brasileira possibilita a 

aquisição da propriedade pela ocupação da que não tem dono, e 
tornada produtiva pelo trabalho. O dispositivo está assim re
digido: "Todo aquêle que não sendo proprietário rural nem 
urbano, ocupar, por dez anos ininterruptos, sem oposição nem 
reconhecimento do domínio alheio, trecho de terra não superior 
a vinte e cinco hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho 
e tendo nêle sua morada, adquir ir-lhe-á a propriedade, me
diante sentença declaratória devidamente t ranscrita" (23) . 

IX 

Restringir-nos-emos, neste item, a focalizar a reforma 
agrária à luz dos preceitos constitucionais brasileiros discipli
nadores do direito de propriedade, sem descer a outros aspectos 
fundamentais - econômicos, demográficos, sociológicos e téc
nicos - que se impõem ao estudo do tema, e relacionados à sua 
aplicação e seus efeitos na economia agrícola, à estrutura so
cial das zonas rurais, às medidas de âmbito nacional ou re
gional, aos contratos de arredamento, ao melhor aproveita
mento da terra, à técnica ou métodos de produção (24). 

(23) Sôbre os dispositivos constitucionais italianos concernentes 
ao trabalho agr ícola e acesso à propriedade, v. Francesco Santoro
-Passarelli, P1·oprietà e lavoro in agricoltura, separata de "Justitia" . 
n.o março-junho de 1953. 

(24) A propósito, vale mencionar o projeto de Lei Agrária, ela
borado por Afrânio de Carvalho, remetido ao Congresso no Govêrno 
do General Eurico Dutra, bem assim o projeto de Reforma Agrár ia 
do Deputado Nestor Duarte. A Comissão Nacional de Política Agrária, 
instituída pelo Decreto n.0 29 . 803, de 25 de julho de 1951, entre outras 
atribuições, teve a incumbência de dedicar-se aos "est udos e projetos. 
relacionados com a reforma da legislação agrária e o acesso à terra 
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A Carta Magna oferece bases jurídicas para uma reforma 
agrária, ao possibilitar a justa distribuição da propriedade 
(art. 147, § 16). 

A Comissão incumbida de apresentar anteprojeto de emen
da ao art. 147 do Código Supremo (25), proclamou a urgência 
de "elevar o nível de produtividade agrícola e colocar o homem 
rural em condições de vida que o transforme num produtor 
mais ativo". 

Pelo anteprojeto, o art. 14 7 passaria a vigorar com a 
seguinte redação : "O uso da propriedade será condicionado ao 
bem-estar social. A União poderá promover a justa distribui
ção da propriedade por interêsse social, segundo os critérios 
e a forma que a lei estabelecer". 

O recurso à desapropriação por interêsse social ficaria 
exclusivamente à União. Partiram os revisionistas do falso 
pressuposto de que tal modalidade constitui apenas "instrumen
to de 'reforma básica da sociedade". Neste sentido, a seu ver, 
teria sido "acolhida na Constituição" e "sempre entendida por 
intérpretes e comentadores". Fiéis às premissas, apontaram
na como "recurso de que só extraordinàriamente lançará mão 
o Estado". 

D. v., divirjo da tese enunciada, ou seja, de que tal cri
tério expropriatório tenha sido acolhido na Lei Básica, visando, 
unicamente, às "mudanças estruturais" e assim sempre fôra en
tendido. Que possibilite alterações de base, como a reforma 
agrária, não há dúvida; mas que seja reduzido, como se pre
tende, a um "recurso extraordinário" ou excepcional, para as 
reformas de fundo, há equívoco. 

A solução proposta, dando privativamente à União com
petência para recorrer a tal processo desapropriatório, detur-

própria". Daí resultaram "Diretrizes para a Reforma Agrária no 
Brasil" . 

Na Conferência dos Estados da América, membros da Organização 
Internacional do Trabalho (Petrópolis - 1952), foi apresentado um 
projeto de resolução relativo à r eforma agrária (rev. "Trab. e seg. social", 
maio-junho 1952, pãg. 123). 

(25) Integraram a Comissão: Hermes Lima, Relator, F. C. San
tiago Dantas, Carlos Medeiros da Silva, Francisco Brochado da Rocha 
e A. Gonçalves de Oliveira (in "Rev. de Direito da Procuradoria Geral", 
da Prefeitura do Distrito Federal, 1957, n.0 6, pãgs. 735-737) . 
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pa-o. Sob o pretexto de ampliá-lo, restringe-o, arredando-o dos 
fins sociais genéricos, que não são apenas de âmbito nacional. 

De acôrdo com textos já invocados, vale realçar que FER
REIRA DE SouzA permite o seu uso nos casos especiais, "sempre 
que necessária à ordem social, à vida social"; SEABRA FAGUN
DES justifica-o "para atender a plano de habitações popula
res"; PONTES DE MIRANDA considera-o legítimo, em face do 
"interêsse social de composição, de apaziguamento ou preven
ção"; PEDRO CALMON recomenda-lhe a aplicação ao caso da 
"fábrica imobilizada e desservida", ou do "imóvel, benfeitoria, 
instalação ou negócio, que, interessando ao trabalho, esteja 
amesquinhando pelo exclusivismo da propriedade". 

Tais hipóteses, de caráter local ou regional, podem ser 
solucionadas pela desapropriação por interêsse social, sem que, 
previamente, se imponha uma "reforma de estrutura" ou se 
coordenem "num plano geral da União". 

Demais, para processar, com êxito, a reforma agrária, cum
pre não perder de vista as condições, sociais e de produção, 
peculiares a cada meio. Em face dessa diversidade de situa
ções, aos Estados e aos Municípios não é aconselhável se re
tire, dentro das diretrizes fixadas por lei federal, a possibili
dade de participarem, num planejamento regional, do processo 
de reforma agrária (26). 

X 

Em suma: garantindo o direito de propriedade, sob a ins
piração de princípios que o consideram como um direito na-

(26) Sôbre o t ema, eis o tópico essencial da Declaração da Co
missão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, datada 
de 30 de abril de 1963 : 

"Ninguém pode desconhecer a situação de milhões de nossos irmãos 
que vivem nos campos, sem poder participa r dos benefícios do nosso 
desenvolvimento, em condições de miséria que consti tuem uma af ronta 
à dignidade humana. Sabemos que o simples acesso à terra não é 
solução cabal para o problema. Mas o julgamos inadiável para a reali
zação do direito na tural do homem à propriedade (Pacem in Terris), 
medida a ser concomitantemente tomada, segundo as condições peculia
res das diversas regiões do país, com outras de ordem educacional, técni
ca, assistencial e creditícia. Para a relalização dês te imperativo, a de
sapropriação por interêsse social, não só não contra ria em nada a Dou
trina Social da Igreja, mas é uma das formas viáveis de realizar, na 
atual conjuntura brasileira, a função social da propr iedade rural". 
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tural inerente à personalidade humana, e, ao mesmo tempo,. 
reconhecendo-lhe a função social, harmonizou-se a Constituição. 
de 1946 com os ensinamentos da doutrina social católica. Com 
efeito, opondo-se ao "individualismo", que nega o caráter so
cial do direito de propriedade e ao "coletivismo", que lhe nega 
o caráter privado ou individual, doutrina Pio XI, na Qua
dragésimo Anno: "se a natureza destinou ao serviço do gênero 
humano todos os bens, os que detêm, legitimamente, a pro
priedade dêles, devem agir de tal forma que sirvam em reali
dade para êsse fim". "Os homens - acrescenta - devem 
ter em conta não só a própria utilidade, mas ainda o bem 
comum, como se deduz da própria índole do domínio, que é ao. 
mesmo tempo individual e social". 
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Era enorme o casarão que 
etc' • te • e ~'J 

~~mo Praia de Gragoa t~ Ni teroi, 
, ( -• a margem da Guanabara nao admitia o nome 
lha Metropole, substituindo o lindo e musical nome 

por baia do Rio de Janeiro). A sua livrari~~~àsQo-à~~8iet~w= .. ~~~~~ 

resP.a.~va-se ;:··im· ·"=:...!~-~+-~p).os s~tlÕes , , -~.,~ J ~ .. "t::tii=: ~..e..·.fJO.~ ......... ~ ~ 
::aQ. ~ iLa L .) 

:Hesde crianças, ~~~ma& :Roa beh1 tus:P~, a elbaPmoa .a •~1 a:boa:niõ' 
~t:t:a:-'!!:1, .-rãspeitosamenteJ este santuario do saber. re-e~~~ t!~ eY\5~tr' eoa-,. 
BOsco-r-esgallmudo=se em aaeP, 1flte:L-es se, zelo e c-arinho-.- • 
~ , lR&\ll:e:do, I•elwrn de 1,.ttà:e e à e tJl!i!:S 1 i;e6:os1 a e.a v !lade !:B'heirameu te do 

-~-- preferia o convivio~~,... aa~ das belas letras_áa amizades 
su;perfluas, aos PeelantOS polÍlíieos. 

, ~ Apontado~por var:as vezes) para oc~ ~ ;adei~a.~_ Ce~~!~1r~. 
jamais aceitou a indicaçao do seu nome. ~emePJ'5~ag /;,oll~, ~n-

~tregava-seJav~damente e sem trbguas, a\é 
al tal horas>~ ~f:J dele i ta610-s e .ae~ ... ie1~1'81!~~M,;~L:a
~--, eari~•eeeBàe, aumentando:·~Q;~ã;~~~~~~~~~~~~*IS.II~~~~~ 

# -. 1suz:a1 ja 4aa e~talailteteàiea... . 
O carinho e dediçação com que, ànP&~a â~JjePae:à:a à• eatuªaa 

. -procurou tratar os assuntos nacionais ( or-ai'hcs ::pr:obleiBflay sao :.indicea 

... do seu grande patriotismo. àe ae~ BPsa11e1P1amo . 
Ami!O de Araripe Junior, era por este sempre consultado; Silvio •••• , 

Romero ouvia-o frequent~mente, sendo bem expressivas as dedicatorias dos li-

vros que ~' ao amgo José Geraldo, e, até o genial Capistrano de Abreu 
por vezes o procurava. 

AssÍduo frequentador da nossa casa foi Oliveira Viana, sendo meu pai 
um dos primeiros a descobrir os meritos do grande sociologo.pat•Íe~e. Enorme 
..._. a afinidade espiritual que ligava os dois amigoS) lntei•essau t1ssiDiã l'ilPe-
fuNà:e:, edlfleau"tls a Q9PPe&FeBiene1a man tlàa: en'5re 'âases. .. 

o Dr. Antonio La.tgé, o mestre notável, ~Üt~ sabio{ 1afelõl:8meu~ 
.~ ~~ . 
.ae:---~e fe.lecido#./'e;,rtt um dos maiores frequentadores dEi,. ~ossa casa. r. .~-.~ 

• ~L ,)<,#.~~ 

Amigo seu de coraçao, a quem mett=p~i mui~o J~foi o i~~~ 
rista, Desembargador Ata!de Parreiras,#-""""'~'~~ <l""' ff1- · 

.~~.:- '"'-~ ':) .P,õ 
~ Nomes de projeção no ~nário~ocuravam .... , consulta'V'am ' no, C 
:p/::aglal'Sào-o e&eim, eom a eare:eeie: 6:e i:efetDies, e-dando apoio as a"as pal:e.-

• :J~Paa- aa'bias, ele eruãito homem c:! e letPae, eir3'õ singularisaimo mérito, era a 
grande modestia. 

E' vastissima como já ficou dito a sua bagagem epistolar. Figuram por 
exemplo: Carlos de Laet, Pe. Cicero Romão, Everardo Backeuser, Pe. Natuzzi, 

-?~ Pe. João Gualberto, Gondim da Fonseca, Pe. Gonzaga Cabral, etc, etc ••• 
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•venno apresentar-lhe o Tt! Alipio Bandeira, funcionario do 

Serviço de Proteção ao Selvicoles que vai da parte do Dr. Rondon ouvi-lo a 

respeito desse serviço~ 
Essa apresentação é feita em um cartão, pelo Dr. Alexandre ••• 

Bernardino de Moura, consultor juridico do Ministerio da Agricultura, em 

7 de Dezembro .d!tJ~l.O. r- ele, 
~z·lnc1~ornalistas brasileiros, Carlos de Laet, no ar

tigo publicado em o Jornal do Brasil de 13 de Fevereiro de 1913, confirma 
em parte as minhas alusÕes anteriores. 

"Em casos de aper-to, outrora meu consultor era o finado genera 
Couto de Magalhães, antes que pela molestia se lhe atenuasse a brilhantis
sima inteligencia. Agora eu prefereria recorrer ao bom Capiatrano de Abreu , 
que esta preparando um livro destinado a triumphal carreira. Outro compe-, 
tente eu o tenho no Dr. Jose Geraldo Bezerra de Menezes, conscencioso, in-

fatigavel, perspicacissimo american sta~_J. -+ . A ~ .c~. ,.) 
-- O seu vast{ssimo - eologia e tJe coghe;Hiel"l'éoa lait:J:A!. 

-ee.a.,. torn,.ram-no proprio clero, a qaem eltte:f:da"la ent m1:1itas 
, ã:Hviàas .. j 

Encontramos emtre os seus trabalhos, uma tradução do Qui~to 
~ - , Horacio Flaco, Arte Poetica - Epistola aos Pisoes. Esta traduçao e literal 

e a~da segundo um sistema novo, por meu pal, que a dedicara ao Mestre e 

amigo, grande cultor doa estudos classicos e purista exÍmioqP. André ••• .. 
F1a1ho de Vargas da Companhia de Jesus, e aos preparatoriano3 de latim, ,.. 

seus discipulos do Liceu Paraibano. 
Terminara Mendes de Aguiar, o grande latinista, inolvidavel 

mestre, ~ q~~~e~eemieat a tradução do "sanctitatis nova signa" 
N , 

dedicando-a a Frei Pedro Sinzig •. Com um cartao envia a Jose Geraldo, o tex· 

to original e a tradução por~ugueza, da Sequencia da missa de s. Francisco 
de Assis, afirmando ter sido a mesma inspirada pelo santo patriarca de •• 
Assis, pois jámais fizeratrabalho algum com tamanha facilidade e natural!-, 
dade tamanha. Declarava ainda o tradutor que se estivesse ma seria o alu-
dido patriarca o propulsor. "Ficará com ele ofcurso que a mesma possa ter 
na la ti tude onde se fale a lingua do CamÕes, José Geraldo e do tradutor" •• , 

Pertencia meu pai, a varios institutos historicos e Geografi-
' -cos brasileiros, a Sociedade de Etnografia e Civilisaçao dos Indica de S. 

Paulo 7 ~'"- · 

Membro honorerio da Academia Fluminense de Letras teve o seu 
nome consagrado em uma cadeira, ocupada pelo Dr. Teles Barbosa, professor 
da Faculdade de Direito de Niteroi, que por ocasião da sua posse discorreu 

, 
sobre a personalidade de Jose Geraldo Bezerra de Menezes. ~r vezes a Aca-
demia Bra~!Pa-de Letrae a &le se dirigia ~ guisa cr~onsultas. 

O professor Lacerda Nogueira, chorando a triste sorte do Inati· 
tuto Historico e Geografico Fluminense, numa prosa publicada em "o Estado" 
de 8 de Fevereiro de 1928, diz: 

" O Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes como sempre pontifica-
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va em assunstos de brasilidade~ 

Interessantissima, patriotica, a questão suscitada pela tentativa 
, -de mudança de nome de uma das nossas ilhas Mocangue. Nao admitindo um de li 

se na nossa toponimia, como cultor apaixonado da indianolo ia, conhec eom 
significadd dee t indigenas, da! ficar omo um anima 

esta era ameaçada por erros e inexatidÕe • Oportunamente 
,., , 

neste volume o desfecho da questao das Mocangues. Foram unanimes 
os aplausos que o saudaram em o seu protesto em a sua vitÓria, sobrelevando 
o caso do nome o general Dr. Moreira Guimarães, presidente da "Sociedade de 
Geografia" e que fora escolhida intermediaria para a mudança do nome junto 

- - ,J do interventor do Estado do Rio: Gastao Gruls, autor da "Amazonia que eu vi 
,{ " " m.li.... , e Amazonia misteriosa T Dr. Felix Guizard autor da Histeria de ~~ubate etc, 

etc • 
Amava profunda, sinceramente o Brasil, da! o amôr que dedicava a 

tudo o que era tradiciona~ente nosso. ae fiosso re~ieBaliem&. 
"v. é o homem das etimologias encantadoras. Outro dia foram as pe-._ , - , 

dras do ceo, ho j e as cachoeiras solu antes. Nao so os indios descobriram o -nosso flebite nescio q~, V. o descobre admiravelmente. Bravol 
" E viva a T1juca, desenlameada pelas mãos piedosas, pela inteli

gencia afiada do Zezé. ~ multos" • 
...... _L.- ! ~ , x / ---~sU!t-pe>r-t&--e ba-ter emp • Assim escrevi 

~ a 18 de Agosto de 1916 Escragnolle Doris. 

.. 

... 

Quando na sessão realizada em 31 de Março de 1936, na Assembléa Le
gislativa do Estado do Rio de Janeiro, pede a palavra o sr. deputado êscar 

R~ 
Przewodoski. Occorendo a 29 deste mez o aniversario da morte de dois grandes 
fluminenses, dois varões plutarquianos, que honraram em sua existencia a ter 
ra que lhes foi berço - Alberto Torres e Bezerra de Menezes -~ão poderia a , 
Assemblea Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deixar passar em silencio 
essa efemeride que revela a posteridade, não apenas dois nomes insignes, se
não tambem duas vidaw exemplares, que exigem meditação dos vidouros." 

" , ... Bezerra de Menezes e um desses nomes que nao morrem, e cujos ~-
pejos não se limitam aos seus coévos, alcançando a posteridade". 

" E podemos dizer sem receio o maior dos nossos indianologos, pois 
seu nome sobreleva o general Coutto de Magalhães, tido como o mais completõ 
nessmassuntos, e mesmo o do saudoso Macedo Soares, o inolvidavel ministro 
do antigo Supremo Tribunal Federal, e um dos maia conspicuos vultos da nos
sa ·indianologia". 

"Poucos têm sido os homens que alcançaram conhecer o significado de 
nossos termos indigenas, como ele os conheceu, revelando mesmo em assuntos 
controvertidos a genuina interpretação da palavra. Tal é por exemplo, a sign: 

... .· '" ficaçao de Paquete, que ele soube definir, magistralmente, como Pedras do 
, - -Ceo, tao ao sabor da imaginaçao ind[gena, que as presumiu caldas do espaço 

na beleza cristalina das aguas da Guanabara". 

Não era demais que o Estado do Rio, conhecendo-lhe o inestimavel 
~}1 valor e o verdadeiro merito, lhe consagrasse tambem o nome numa das ruas ou 
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praças de nossa cidade, porque nomes como o de Bezerra de Menezes são tão 

faros, que não devem ser olvidados da posteridade". 
Apenas alguns trechos foram transcritos aqui do imponente discurso 

que o preclaro professor Dr. Oscar Przewodorsk, neme sobejamente conhecido 
nos meios culturais do pa!s, no magisterio do Estado dD Rio e Federal onde 

erege a cadeira ••• ,,o Co~egio Pedro I~~s suas alusÕes a meu pa~ foi talvez 

um pouco bondoso, porem sincero. 
Conàeeedor profundo da histeria patria, ninguem sabia com tanta pre -cisao de detalhes a historie. do suplicio do proto-martir da nossa indepen-

dencia, ninguem sabia com tanta exatidão de numeres, as datas dos diversos 

acontecimentos e fatos desenPolados na vida brasileir~ desde o Brasil colo

nia. 
Pontificou no ensino de Historie. do Brasil. Lecionou por varies a

nos esta cadeira em Niteroi, 
A literatura ingleza, americana, franceza, italiana eram-lhe fami

liarissima. 
Inumer s fol;'am ~s suas traduçÕes ipglezas e amer~canas. 
"Continuo a receber, com a maxima regularidade, as vossas aprecia-

• ~ veia traduçoes, que tanto me tem deleitado, fazendo com que avulte cada ~ez 
mais a adoração que muito justámente, voto aos geniaes poetas inglezes e nor 
te americanos, por vós magnificamente traduzidos, em periodos castiços, nWu-
ma prosa ritimica e musical, talhada na fcrma ardente e vigorosa de Filinto 

Elisio, e Camilo Castelo Branco. Agradou-me imenso a deliciosa poesia de ••• 
Bulner Lytton, cantor de inspiração abundante e veemente~ 

Enriquecendo hoje a nos~a Biblioteca Nacional, encontram-se os va
liosos manuscritos de Batista Caetano, que a ele presenteados 1 foram integral , 
e imediatamente dirigidos acuela casa. Possuimos disto a prova doc~entadora. 

O que mais o carac~erizava era o amor e exaltação : todos áqueles 
que se embrenhavam pelas le t ras, avidos de incentivo. Quando em 1928, publi
cou Waldomiro Silveira, o imortsl escritor, (ha pouco falecido em Santos) 
creador àa literatura regionalista do Brasil, o seu primeiro livro," Os Ca
boclos~ dedica-o com estas palavras a meu pai "Ao meu querido José Geraldo, 
pelo muito que o preso e admiro" (a) Waldomiro. 

No Natal de 1931, chega a nossa casa, outro dos muitos livros, que 
já publicara Waldomiro Silveira "Nas serras e nas furnas~ A dedicatoria sim-, 
ples, mas persuasiva, e a analise eapressiva; vivificante >do incentivador fre-
menteJ ao brilb.a.nte cultor das letraa ao inteligente escritor. Ei-la: "Ao meu , ) 

querido Jose Geraldo Bezerra de Menezes, com a maior ternura porque sempre 
acreditou em mim ••• (a) Waldomiro • 

E' de lastimar não ter meu pai deixado um unico livro publicado, por 
ter produçÕes dignas de serem lidas e.relidas. Estamos qoligindo manuscritos 
seus, duas obras importantes de sua autoria, um dicionario de vocabulos indi
genas •••••••• e ••• que convenientemente publicados serão de grande vantagem , 
as letras nacionais, pelo interesse do assunto,e pelas luzes que trarão a 

f! ~)g posteridade. 
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Já em 1894 por uma carta de Jaguar~, do seu colega Augusto Sena, vê 

... 
se que tencionava dar a publicaçao o dicionario brasileiro. Vejamos: 

•No Almanak do Rio Grande do Sul do cadente anno, bem como no do 
prox1mo 95, li duas produçÕes de tua lavra e uma noticia sobre a publicação 

# A 
que intentas fazer, do dicionario brasileiro. Mui de molde, ja se ve, vem 
esse trabalho, aos teus estudos prediletos~ 

Discrevendo sobre ele, o Dr. Tancredo de Barros Paiva sumidade em 
assuntos de brasilidade, diz o articulista:"Era grande ·conheced~r do a~ 
~nga e deixou notas para grande trabalho, que desbancaria as de Baptista 
Caetano, Couto de Magal.hães, etc." 

I II/I 
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