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CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE SOBRE PROPRIEDADE IMÓVEL E O PRECEITO 
CONSTITUCIONAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL 

GASTÃO GROSSÉ SARAIVA 

 

1 - A propriedade imóvel consiste em uma área de terras, com ou sem seus acessórios, a ela 
legalmente incorporados. 2 - A terra é um elemento imprescindível à vida dos homens, pois 
estes sobre ela devem viver. 3 - Devendo servir, indistintamente, à vida de todos os homens, o 
seu uso é, necessáriamente, uma exigência vital de sociedade. 4 - Assim, o seu uso deve ser 
condicionado ao interesse social, como o institui o artigo 147 da Constituição Brasileira, de 18 
de setembro de 1946. 5 - E, quando o interesse social assim o exigir, deve a propriedade ser 
desapropriada, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme o preceitua o § 16 
do art. 141 do mesmo diploma constitucional. 6 - O valor econômico da terra reside em ser 
esta um elemento em virtude do qual, pelo trabalho do homem, torna-se útil à sociedade. 7 Os 
próprios acessórios da terra: plantas, minerais e animais que na mesma se encontrem, 
recebem um valor econômico quando de alguma utilidade para o homem, e para terem esse 
valor, necessário é que o homem empregue seu esforço, seu trabalho, em torná-los aptos a 
satisfazer suas necessidades, isto é, úteis. 8 - O valor econômico da terra aparece, portanto, 
uma vez que o homem, pelo seu trabalho, a torne útil, produtiva. 9 - Quando o homem torna 
produtiva a terra, explorando-a pelo trabalho, ou quando lhe acrescenta um novo valor, uma 
nova riqueza, levantando uma construção, só então a terra satisfaz economicamente sua 
função social e a ela pôde ser atribuído um valor econômico. 1O - A terra que se torna 
produtiva pelo trabalho do homem adquire sempre um novo valor econômico, à medida que e 
trabalhada, e sua valorização está na proporção do trabalho empregado. 11 A construção de 
prédio sobre o terreno é um modo especial de valorização da terra, de um só golpe, sem 
continuidade: construído o prédio está finda a valorização proveniente do trabalho de seu 
proprietário. 12 - A valorização, aumento de valor econômico, do terreno e respectivo prédio, 
depois deste construído, não é o resultado do trabalho do proprietário, mas da coletividade, 
uma vez que essa valorização decorre da construção de outros prédios por outros 
proprietários, da intensificação do comércio pelos negociantes, nas imediações, dos benefícios 
trazidos pelos serviços públicos etc.  13- O prédio, a construção, com o decorrer do tempo, vai 
perdendo seu valor inicial e tão evidente e fatal é esta verdade que existem estudos técnicos 
que estabelecem os cálculos exatos da desvalorização da construção, à medida que passam os 
anos. 15 - Se a construção se desvaloriza mas o imóvel - terreno e prédio - se valoriza, com o 
correr do tempo, é inegável que apenas o terreno, a terra, aumenta de valor. 16 - Esse 
aumento de valor econômico da terra, ou valorização do imóvel, não é o resultado do trabalho 
do proprietário, mas, como já vimos, o resultante do trabalho da coletividade. 17 - Mas o 
benefício direto resultante dessa valorização é auferido exclusivamente pelo proprietário do 
imóvel, que vê sua propriedade aumentar de valor a custa do trabalho da coletividade. 18 - Se 
os demais proprietários igualmente são beneficiados com a valorização geral, isto apenas quer 
dizer que existe uma classe de coletividade que é privilegiada: a dos proprietários de imóveis. 
19 - O privilégio de uma classe de cidadãos, que tem sua propriedade valorizada, sua fortuna 



aumentada, em consequência do trabalho da coletividade, sem que os demais participem 
desse aumento de riqueza, é um privilégio que não encontra apoio no princípio do interesse 
social e em nenhum fundamento de justiça, mas, ao contrário, encontra repulsa no próprio 
espírito da Constituição Brasileira quando esta, em seu art. 147, encara "a justa distribuição da 
propriedade, com igual oportunidade para todos." 2O - O fundamento sociológico moderno, 
em virtude do qual é legalmente reconhecida a propriedade privada da terra, não mais reside 
no "direito do regimen feudal", privilégio de poucos, mas sim no princípio esposado pelo § 3.º 
do artigo 156 da Constituição Brasileira: "Todo aquele que ocupar trecho de terra, tornando-o 
produtivo por seu trabalho e tendo nele sua morada, adquirir-lhe-á a propriedade." 21 - Enfim, 
relativamente à ordem econômica e social, é um princípio constitucional pátrio, a justa 
distribuição- da propriedade, com igual oportunidade(-. para todos, baseada na aquisição da 
propriedade pelo trabalho produtivo do homem. 22 - Estas considerações, de ordem geral, 
forçam o exame da função da propriedade imóvel privada, a qual apresenta cinco aspectos 
diferentes, a saber: a) pode servir para aguardar valorização, como emprego de capital, b) 
pode servir a terceiros, a título oneroso, c) pode servir a terceiros, a título gratuito, d) pôde 
servir para tornar-se produtiva, pelo trabalho de seu proprietário, e) pode servir para morada 
de seu proprietário. 23 - Ante as considerações expostas e estabelecidas as funções a que 
pôde servir o imóvel como propriedade privada, cabe agora passar ao estudo de como a 
mesma se apresenta quando gravada com a cláusula de inalienabilidade, quais as 
consequências econômicas e sociais, e, sendo estas contrárias ao interesse social, qual o justo 
remédio legal a ser aplicado, em face do preceito constitucional que subordina a garantia do 
direito de propriedade ao interesse social. 

24 - A propriedade imóvel, como emprego de capital, a aguardar valorização. Encara-se aqui o 
imóvel destituído de benfeitorias. Neste caso, o imóvel, a terra, tem o valor econômico 
correspondente ao que lhe é acrescido pelo trabalho realizado nos outros imóveis que lhe 
ficam adjacentes, por outros proprietários, pelos benefícios oriundos dos serviços públicos de 
calçamento, luz, água, esgotos, etc., isto é, valoriza-se em virtude do trabalho da coletividade. 
O aumento de valor não lhe é próprio, mas indireto, resultante de trabalho alheio em imóveis 
distintos, diferentes, e do qual aquele se beneficia. O seu proprietário, guardando-o 
improdutivo, sem lhe acrescer, de fôrma alguma, nova riqueza, com benfeitorias de qualquer 
espécie, evidentemente apenas espera que venha valorizar-se, adquirir maior valor, mediante 
trabalho de outrem, sempre da coletividade. Tal propriedade não tem nenhuma justificativa 
frente ao princípio do bem estar social, porque não promove tal condição, muito ao contrário 
entolhe-o pela sua improdutividade, e o seu proprietário apenas toma para si o produto do 
trabalho alheio. O argumento de que tal imóvel representa o preço, o dinheiro, a moeda pelo 
qual foi adquirido, apenas poderia facultar que se valorizasse do valor correspondente aos 
juros legais desse dinheiro empregado, e nada mais. Consequentemente, a cláusula de 
inalienabilidade imposta sobre imóveis destinados, como emprego de capital, a aguardar 
valorização, é uma cláusula contrária ao interesse social, porque de um lado retira do comércio 
terras que, de outra fôrma, em outras mãos, se tornariam produtivas, e de outra parte 
proporciona ao seu proprietário um locupletamento a custa do trabalho da coletividade, que 
valoriza esse imóvel improdutivo. Se um imóvel, em tais condições, apenas poderia fazer juz 
aos juros legais correspondentes ao dinheiro empregado na sua aquisição, então melhor 
consulta aos interesses da coletividade, ao bem estar social, que não mais esteja colocado fora 



do comércio e que seu proprietário, desapropriado, tenha a justa indenização, percebendo, 
depois, o rendimento que o dinheiro, produto da expropriação, possa produzir. Será a 
aplicação do § 16 do artigo 141 da Constituição Brasileira. 

25 - A propriedade imóvel destinada a servir a terceiros, a título oneroso. No caso de imóvel 
destinado a servir a terceiros, mediante arrendamento ou locação, ou o terreno contém 
benfeitorias ou não as contém. Não as contendo, o arrendatário é que o irá tornar produtivo 
com seu trabalho e, do mesmo passo valorizá-lo. Esta valorização, aumento do valor venal do 
terreno, será lucro exclusivo do proprietário a custo de trabalho alheio. O terreno representa o 
capital empregado, o arrendamento são os juros desse capital. Mas, pelo trabalho do 
arrendatário, a terra aumenta de valor, isto é, aumenta o capital do proprietário. Enfim, o 
imóvel sem benfeitorias objeto de arrendamento não é mais do que uma fonte de renda para 
o seu proprietário. No caso de imóvel com benfeitorias, estas feitas pelo proprietário, há de 
considerar o trabalho empregado, e a locação é uma forma da justa remuneração do trabalho 
havido. Mas, as benfeitorias uma vez feitas, representam um trabalho estático e o seu 
rendimento não poderá encontrar outra justificativa senão o de dever ser correspondente ao 
valor do trabalho produzido, Doutra parte, a terra, o chão, valorizou-se com esse trabalho, pois 
foi acrescido de uma nova riqueza. É justo, pois, que o proprietário que tenha empregado seu 
trabalho realizando benfeitorias em suas terras, aufira, mediante locação e sob forma de 
alugueis ou arrendamentos, a correspondente remuneração. Tratando-se, porém, de um 
prédio adquirido depois de construído, então não mais terá lugar a questão de que irá servir 
ao bem estar social, porque esta condição já esta realizada, e o seu rendimento não poderá 
encontrar outro fundamento senão o de dever ser correspondente ao dinheiro empregado, e 
não mais ao trabalho produzido. Assim, a posterior valorização do imóvel não mais se prende 
ao trabalho do proprietário, porque não resulta de seu trabalho direto, mas do trabalho da 
coletividade, e o aumento de valor do prédio ou de sua locação, representam. apenas um 
enriquecimento indevido por parte do proprietário. Se, como já vimos, fazendo parte 
integrante da coletividade, o proprietário também contribui de sua parte, indiretamente, para 
essa valorização, daí não se segue que deve ter o privilégio de ser o único a enriquecer-se com 
esse trabalho coletivo. Da valorização do imóvel, produto do trabalho da coletividade, o 
proprietário é sempre o único a auferir lucro, enriquecendo-se com o aumento do valor de sua 
propriedade e sobrecarregando a coletividade, que deveria participar desse lucros, com a 
majoração das locações, que crescem na proporção direta do aumento do valor do imóvel. 
Consequentemente, o imóvel destinado a servir a terceiros, a título oneroso, mediante 
arrendamento ou locação, passando do patrimônio de um proprietário para o de outro, 
gravado com a cláusula de inalienabilidade, em virtude da qual é retirado do comércio, onde 
poderia ser objeto de circulação de riqueza, um dos fatores do bem estar social, entrava um 
melhor uso da propriedade, servindo apenas de fonte de renda do novo proprietário. É, 
portanto, neste caso, a cláusula de inalienabilidade urna disposição que fere o princípio do 
interesse social e que permite a desapropriação mediante prévia e justa indenização, nos 
termos do art. 141 § 16 de nossa Constituição. 

26 - A propriedade imóvel destinada a servir a terceiros a título gratuito. Apontar-se-ão casos 
de um proprietário destinar um de seus prédios para pessoa de sua família, ou a estranhos, a 
título gratuito. Mas a verdade é que tal proprietário, já uma raridade, exceção que confirma a 
regra, somente o faz quando lhe é mais econômico, menos dispendioso, dar gratuitamente seu 



prédio para morada de terceiros, do que lhes dar o dinheiro necessário à locação do prédio. 
Quando percebe maior lucro com a locação de sua propriedade, então paga o aluguel pelo seu 
parente ou amigo. Todavia, sem mais aprofundar essa questão filantrópica, basta-nos afirmar 
que não pôde existir um prédio para servir a terceiros, a título gratuito, gravado com a cláusula 
de inalienabilidade. Na imposição desta cláusula "inter vivos" e a título oneroso, somente um 
débil mental compraria um prédio do qual não pudesse dispor nem sobre suas rendas, uma 
vez que se destina a servir a terceiros a título gratuito, e tal ato seria, juridicamente, uma 
compra e venda apenas da nua propriedade, e esta ainda gravada com a cláusula de 
inalienabilidade. É coisa que nunca se viu nem verá. Tratando-se de doação, seria um ato 
inepto, sem causa jurídica, porque doar a alguém um bem do qual o donatário não possa 
dispor, em vida, e cuja fruição, uso e gozo, cabe a terceiros, é o mesmo que nada doar. A única 
consequência seria a minha propriedade passar aos herdeiros do donatário. Mas então tratar-
se-ia, de uma doação aos herdeiros do donatário e não a este. Os mesmos argumentos que 
apontamos quanto à doação, servem em relação às disposições testamentárias. Determinar 
que um prédio seja atribuído a "A", com a cláusula de inalienabilidade, com a perpétua reserva 
do usufruto em favor de terceiros, excluindo a possibilidade do nu proprietário ver consolidada 
a plena propriedade, uma vez que o imóvel sempre servirá a terceiros, a título gratuito, é uma 
aberração jurídica, porque o usufruto somente poderá ser temporário (Código Civil, art. 713). 

27 - A propriedade imóvel destinada a tornar-se produtiva pelo trabalho de seu proprietário. A 
terra que, mediante trabalho do homem, venha a tornar-se produtiva, proporciona novas 
utilidades não só ao produtor como à coletividade em geral, portanto, ao bem estar social. Se 
a terra em si apenas adquire valor econômico quando é afetada pelo trabalho do homem, 
diretamente, ou indiretamente pelo trabalho da coletividade, como ficou demonstrado, o 
fundamento sociológico da propriedade privada das terras destinadas a serem produtivas pelo 
trabalho do seu proprietário resulta clara e irretorquivel. Tais terras aumentando de valor 
devem esse aumento de riqueza exclusivamente ao trabalho de seu proprietário. Mantê-las 
inalienáveis é tornar inalienável, do mesmo passo, um valor que lhe não é próprio, mas 
resultando do único e exclusivo do trabalho. E não poder o trabalhador dispor do resultado de 
seu trabalho é próprio apenas de um regimen escravocrata. Farta é a jurisprudência pátria no 
sentido de que a propriedade imóvel adquirida em nome do marido, casado sob o regimen de 
separação de bens, mas resultado do trabalho de ambos os cônjuges, deve ser atribuído por 
metade à sua viuva. Todo trabalho resulta num valor econômico, numa nova riqueza, que 
passa a pertencer ao trabalhador que produziu. Este princípio está consagrado na Constituição 
Brasileira, artigo 157-IV-, quando estatue a participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
da empresa. Ora, se o trabalhador tem direito ao produto de seu trabalho, o novo valor, a 
nova riqueza por que foi acrescida a terra, também lhe deve pertencer. E como assegurar-lhe 
esse direito se dela não poderá dispor, aliená-la? Negar o direito de alienação de um imóvel! 
no qual está integrada uma nova riqueza, produto do trabalho de seu proprietário, é negar o 
direito ao produto desse trabalho, a essa nova riqueza. Assim, contraria o princípio 
fundamental da livre disposição do produto de seu trabalho, a cláusula de inalienabilidade 
sobre propriedade imóvel destinada a tornar-se produtiva pelo trabalho de seu proprietário. 

28 - A propriedade imóvel destinada a servir de morada ao sem proprietário. A casa própria 
para residência é um requisito necessário ao bem estar social, e tal é a evidência deste 
postulado que nos dispensamos de maiores argumentos para sua demonstração. A imposição 



da cláusula de inalienabilidade sobre prédio destinado a servir de moradia ao seu proprietário 
é uma cautela que bem se justifica nas doações e nas disposições de ultima vontade, porque a 
sua finalidade é a de garantir ao beneficiário, talvez perdulário, a possibilidade de sempre ter 
onde morar com sua família. Tem o mesmo alcance social que o instituto do "bem de família". 

Conclusões: 29 - Pelo estudo que vimos fazendo decorre que em todos os casos de 
propriedade imóvel gravada com a cláusula de inalienabilidade, tal vínculo contraria o 
interesse social, excetuado o caso de prédio para morada de seu proprietário, justificando, 
portanto, a aplicação do art. 141 § 16 da Constituição, isto é, a sua desapropriação por 
interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, subrogando-se neste a 
cláusula de inalienabilidade. 3O - Esta desapropriação deverá, necessariamente, ser feita 
vendendo-se os imóveis, assim gravados, judicialmente, em hasta pública, aplicando-se o seu 
produto em títulos da dívida pública. 31 - Como essa venda será, forçada, em virtude de lei, 
justo é que do produto da venda sejam deduzidas todas as despesas com a subrogação e que 
esta, a transferência do vínculo para os títulos da dívida pública, fique isenta de qualquer 
imposto. 32 - O remédio legal que encontramos para resolver a questão dos bens imóveis 
gravados com a cláusula de inalienabilidade, considerados como contrários ao interesse social, 
será tido, à primeira vista, como revolucionário e, talvez, de sabor anti-reacionário, ferindo 
direitos adquiridos e contrariando preceitos básicos do direito civil. Da análise serena e 
desapaixonada das premissas que estabelecemos resultará, porém, convicção contrária, pois 
trata-se apenas da aplicação do art. 141 § 16 da Constituição, isto é, de desapropriação por 
interesse social. 33 - Outro aspecto que a questão apresenta é a relativa aos bens imóveis 
pertencentes às pessoas incapazes de gerir sua pessoa e bens, aos interditos. Para estes os 
seus bens são legalmente considerados como gravados de inalienabilidade, porque pessoal e 
diretamente não os podem alienar. Os nossos argumentos e fundamentos expendidos em 
relação aos imóveis por terceiros gravados com a cláusula de inalienabilidade, têm aplicação 
quanto aos imóveis pertencentes aos interditos. Pelo seu próprio estado mental estas pessoas 
estão impossibilitadas de gerir seus bens, e nenhum ato juridicamente válido podem realizar. É 
dever da coletividade ampará-las de fôrma que tenham uma existência condizente com a 
dignidade humana, mas desse dever não decorre que o interesse econômico da coletividade 
deva ser prejudicado pela infelicidade que atinge a alguns de seus membros. Da 
desapropriação de seus bens deve, sempre, ser excluído o prédio que lhe deva servir de 
residência. Outrossim, a expropriação por interesse social não poderá atingir aos bens dos 
interditos que estejam casados, pois o seu cônjuge, de direito seu curador, tem um direito 
próprio sobre tais bens. 34 - Em consequência, entendemos que os bens imóveis objeto da 
cláusula de inalienabilidade, excetuado o prédio que se destinar à residência do proprietário, 
deverão ser vendidos, judicialmente, em hasta pública, e seu produto, depois de deduzidas as 
despesas com a subrogação, aplicado na aquisição de títulos da dívida pública, estendendo-se 
tal medida aos bens imóveis pertencentes aos interditos solteiros, viúvos ou desquitados. 


