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DEPARTIAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
DISCIPLINA: DIREITO AGRÁRIO 

PROFESSOR(A): Ms. Larissa Oliveira Costa Borges 
 

ROTEIRO DE AULA 
Descobrirmento, Sesmarias e Constituições Federais 

 
 

1. DESCOBRIMENTO DO BRASIL 
 
- ano 1530: Martim Afonso de Souza recebeu do Rei de Portugal uma carta doando as terras da colônia para promover a colonização. 
- Regime Sesmarial: transfere apenas o domínio útil, permanecendo a titularidade/propriedade com a Coroa Portuguesa. O beneficiário da 
concessão era chamado sesmeiro e tinha obrigações: 

• colonizar a terra 
• morada habitual 
• cultura permanente em 2 anos 
• delimitação dos limites 
• pagar tributos (FORO criado em 1702 e abolido em 1831) 
• não podia tomar outras terras para si, esposa ou filhos 

O descumprimento das obrigações determinava a devolução das terras à Coroa (COMISSO). O regime de Sesmarias vigorou até 17/07/1822, 
antes da proclamação da República do Brasil. 
- Regime de Posses: a partir de 1822 até 1850: várias invasões de terras pelos trabalhadores, criando os primeiros minifúndios. 
 
2. LEI DE TERRAS 
 
- ano 1850: Lei nº 601, de 18/09/1850, chamada Lei de Terras, foi proclamada no período imperial, regulamentada pelo Decreto 1318/1854, 
com os seguintes objetivos: 

• conceituou e determinou a proteção das terras devolutas 
• revalidou as sesmarias 
• legitimou as posses em terras devolutas ocupadas antes da vigência da lei 
• proibiu novas posses 
• determinou a alienação onerosa de novas concessões 
• instituiu a demarcação, sob pena de COMISSO 
• estabeleceu a proteção dos Silvícolas (índios) 
• fixou a proteção da faixa de fronteira de 66km 

 
3. CONSTITUIÇÃO DE 1824 
 
Não trouxe referência à questão agrária. Garantiu o direito de propriedade em toda a sua plenitude. 
 
4. CONSTITUIÇÃO DE 1891 
 
Proclamação da República em 1889. CF previu a transferência das terras devolutas para os Estados. 
 
5. PRIMEIRO PROJETO DE CÓDIGO RURAL 
 
Em 1912 (ou 1914): escrito por Joaquim Luis Osório, do Rio Grande do Sul, foi uma tentativa de reunir a legislação agrária em um Código 
único. Não foi aprovado. 
 
6. CÓDIGO CIVIL 1916 
 
Tratou da propriedade, posse, contratos e condomínios. 
 
7. CONSTITUIÇÃO DE 1934 
 
Tratou de assuntos da propriedade e interesse coletivo: proteção dos Silvícolas, usucapião, colonização, regime de águas, fauna e flora. 
 
8. CONSTITUIÇÃO DE 1946 
 
Criou a Desapropriação por interesse social e ampliou a Faixa de fronteira para 150km. 
O direito de propriedade deve ser exercido contemplando o interesse social. 
Em 1954 foi criado o INIC (Lei n° 2613/1954), instituto responsável por elaborar os planos de Reforma Agrária. 
 
9. EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 10/1964 
 
Conferiu autonomia legislativa para o Direito Agrário e definiu competência privativa da União para legislar sobre a matéria agrária. 
- Lei 4504, de 30/11/1964 – Estatuto da Terra: trouxe inovações: 

• contrato de trabalho rural 
• definiu critérios para auferir o cumprimento da função social 
• criou o Direito Agrário como ramo autônomo do Direito 
• criou os TDP’ s (Títulos da Dívida Pública) para pagar as indenizações provenientes das desapropriações agrárias 
• disciplina a reforma agrária e o desenvolvimento rural 
• criou o princípio da função social da propriedade 

 
10. CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 
Criou limites para o exercício do direito de propriedade, incluindo o princípio da função social da propriedade no texto constitucional e criou a 
função ambiental da propriedade. 


