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CAPÍTULO I - TERRAS DEVOLUTAS 
 

 

1.1  Histórico 

 

As Terras Devolutas já eram conhecidas na Roma antiga como bem não alienável 

sem prévia autorização do Imperador. Eram terras que haviam pertencido ao 

patrimônio público, deles saíram por destinação específica e retornaram por estarem 

inaproveitadas, sendo assim devolvidas ao acervo público, afirma FALCÃO (1995). 

O termo Devoluto, portanto, era usado pelos Romanos para designar as terras do 

Império que se encontravam vagas, sem uso, e por isso mesmo, deveriam ser 

ocupadas, retornando ao Imperador se não utilizadas economicamente, ou melhor 

dizendo, devolvidas. 

 

 

1.2  As Terras Devolutas no Brasil 

 

O Conceito de Terra Devoluta, no Brasil, pode ser encontrado na lei nº 601, de 18 de 

setembro de 1850, que disciplina a sua aquisição por nacionais e por quem as 

quisesse cultivar, definindo-as de modo expresso: 

Art. 3º. São Terras Devolutas: 

§1º. As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou 

municipal; 

§2º. As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem 

forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, 

não incursas em comisso por falta de cumprimento das condições de medição, 

confirmação e cultura. 

§3º. As que se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, 

que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta lei. 
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§4º. As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem 

em título legal, forem legitimadas por esta lei” 

Segundo FALCÃO (1995) o legislador Imperial, ao disciplinar a aquisição das terras 

Devolutas no Brasil, cuidou de conceituá-las claramente, através do processo de 

exclusão. De sorte que, não seriam devolutas as terras que não estivessem 

destinadas a algum uso público, as que não se achassem dadas por sesmarias não 

incursas em comisso, as que, apesar de incursas em comisso fossem revalidadas 

pela lei e as que, apesar de não se fundarem em título algum, estivessem ocupadas 

por posses. Logo, devoluta, na linguagem da lei nº 601, de 1850, pela vontade do 

legislador imperial, somente seriam as terras  vagas, desocupadas, ermas, sem 

destinação alguma, vazias e, por isso mesmo, à disposição de qualquer um, do 

Governo ou do Povo, que as quisesse cultivar. 

O legislador republicano, quase cem anos depois, edita o decreto-lei nº 6760, em 

1946, dispondo o seguinte: 

“Art. 5º. São devolutas, na faixa de fronteiras, nos Territórios Federais e no Distrito 

Federal, as terras que, não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público 

federal, estadual ou municipal, não se incorporaram ao patrimônio privado”: 

a) por força da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto nº 1.318 de 30 de 

janeiro de 1854, e outras leis e decretos federais e estaduais; 

b) em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte da União ou dos 

Estados; 

c) em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou 

reconhecida, expressa ou implicitamente pelo Brasil, em tratado ou convenção de 

limites; 

d) em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada; 

e) por se acharem em posse contínua  e incontestada com justo título e boa fé, por 

tempo superior a 20 (vinte) anos; 
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f) por se acharem em posse pacífica e ininterrupta, por 30 (trinta) anos, 

independentemente de justo título e boa fé; 

g) por força de sentença declaratória, nos termos do art. 148 da Constituição 

Federal, de 10 de novembro de 1937”. 

Observa-se que o legislador republicano (Estado Novo / Ditadura de Getúlio Vargas) 

seguiu a mesma linha de exclusão do legislador imperial. Assim, segundo FALCÃO 

(1995),“terra devoluta é somente aquela que, não sendo própria nem estando 

aplicada a algum uso público (seja federal, estadual ou municipal), não tenha se 

incorporado ao patrimônio privado mediante uma das formas expressamente 

previstas na lei. Vale dizer, noutras palavras, que terra devoluta é terra desocupada, 

não explorada, vazia, integralmente erma, vaga, sem qualquer uso, seja pelo 

governo, seja pelo particular. É, realmente, a res nulius que, para incorporar ao 

patrimônio da União, dos Estados ou do Município, necessitam ser previamente 

identificadas, deslindadas, conhecidas, e para isso o Poder Público lança mão do 

procedimento discriminatório, administrativo ou judicial, , única forma de separar as 

porções que estejam integradas ao domínio privado daquelas que, não estando no 

patrimônio do particular, são as terras devolutas 

 

 

1.3 Discriminação de Terras Devolutas e sua Destinação 

 

As Terras Devolutas, mesmo desconhecidas são terras públicas, passíveis de 

identificação. No Brasil desde a constituição de 1891 até a de 1988, as Terras 

Devolutas são da União nos casos que especifica a lei e, fora disso, pertencem aos 

Estados,  e decorrem de mandamento constitucional, posto que já a constituição de 

1891 disciplinou em seu artigo 64: 

“Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus 

respectivos territórios, cabendo à União, somente a porção de território que for 

indispensável para a defesa das fronteiras, construções militares e estradas de ferro 

federais.” 
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O município, só poderá ser senhor de terras devolutas se a ele forem transferidas 

mediante concessão ou transferência. FALCÃO (1995). 

Por força do período de ditadura militar (a partir de 1964), em dois casos o 

patrimônio devoluto passou a ser patrimônio federal, por força da legislação de 

exceção editada sob a filosofia da  segurança nacional. Esses dois casos são: a 

Faixa de Fronteira, definida pela lei de 1850, que era de 66 km a partir da fronteira, 

passou a 150 km,  e a faixa de 100 km marginais às rodovias federais implantadas, 

projetadas ou em construção na Amazônia legal. 

Com a última constituição, de 1988, os estados membros reconquistaram a 

dominialidade de suas terras devolutas, remanescendo no domínio da União federal, 

aquelas devidamente apuradas, demarcadas e registradas em seu nome, sendo 

passíveis de serem destinadas aos estados mediante atos legislativos específicos. 

Por se tratar de um patrimônio desconhecido, vago, ermo, desocupado, nasceu a 

necessidade de apurá-lo, identificá-lo, quantificá-lo e destiná-lo, dando-lhe função 

social capaz de fazê-lo produzir, gerando riqueza para a sociedade. A fórmula 

encontrada pelo poder público para apurar este bem desconhecido, ermo, 

desocupado..., foi através de ações de exclusão,  denominadas Discriminatórias, 

único procedimento eficaz na apuração das terras devolutas, separando do universo 

desconhecido a porção de terras incorporadas ao patrimônio particular daquelas 

que, não estando destinadas a algum uso público nem encontrando sob exploração 

econômica do posseiro, remanesce no domínio público. O ato de discriminar as 

Terras Devolutas, pois, consiste em separar o que é público daquilo que, por 

qualquer título legítimo, haja se incorporado ao domínio particular. FALCÃO (1995). 

Segundo FALCÃO apud JUNQUEIRA (1995): 

“Tendo em consideração a maneira pela qual foi caracterizado o instituto das terras 

devolutas em 1850, só por exclusão podem ser elas conceituadas. Devolutas são 

aquelas terras que não verteram para o domínio privado, deste excluído, 

evidentemente, o que estiver incorporado ao domínio público, como propriedade do 

poder público  e aquilo que estiver aplicado a qualquer uso público. Vertem para o 

domínio privado as terras nas condições capituladas nas sete letras do art. 5...” 
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 Arrematando, o mesmo autor, diz: 

“Patrimônio Devoluto é patrimônio em constante e metódica desintegração. Isto por 

vontade do próprio poder público, convencido que as terras cumprem melhor o seu 

destino quando entregues à indústria legítima dos particulares”. 

Segundo FALCÃO (1995), os Estados, para conhecerem seu patrimônio devoluto, 

terão, obrigatoriamente, que se utilizar do procedimento discriminatório, 

administrativo ou judicial.  

A disciplinação administrativa das terras devolutas foi o motivo essencial da Lei 

Imperial 601, de 18 de setembro de 1850. Já a discriminação judicial surgiu com o 

Decreto-Lei 9.760/46, existindo ainda outras legislações estaduais. 

A Ação Discriminatória atualmente é disciplinada pela Lei federal 6.383/76, a qual 

exclui a competência dos municípios de proporem ações discriminatórias, dispondo 

de dois procedimentos, o administrativo e o judicial, que poderão ser adotados pela 

União ou Estados para o deslinde das ações discriminatórias. 

Apesar do procedimento administrativo ser mais célere de se apurar as terras 

devolutas, sua eficácia é contestada, em razão do seu encerramento se dar por meio 

de um termo, o qual não faz se faz por meio de  coisa julgada. 

O Processo Judicial da Ação Discriminatória, tem caráter preferencial e prejudicial 

em relação a outras ações referentes a domínio ou posse de imóveis situados no 

perímetro discriminando. É o instrumento jurídico mais eficiente e completo que o 

ente público discriminador dispõe para apurar e separar as terras devolutas, 

culminando com uma sentença transitada em julgado, sendo as terras devolutas 

registradas em nome do Poder Público, cabendo a ele dar a destinação que melhor 

convier. 

As terras devolutas inseridas nos círculos municipal e distrital, serão transferidas 

para a municipalidade, durante o processo discriminatório ou, após, por meio de um 

termo de convenção administrativa. 
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CAPÍTULO II – FORMAÇÃO DA ESTRUTURA AGRÁRIA 

BRASILEIRA 

 

 

2. Introdução 

 

O senhorio das terras do Brasil muito antes do descobrimento era El-Rei, por força 

da Bula Papal Inter Coetera expedida por Alexandre VI em 3 de maio de 1493, 

afirma FALCÃO (1995). A famosa Bula Inter Coetera, traçou uma linha imaginária de 

norte a sul a cem léguas a oeste das ilhas dos Açores e do Cabo Verde e garantia 

que as terras e mares além dessa linha, em qualquer latitude, deveriam ser 

reservadas à exploração espanhola. 

Ainda, segundo GARCIA (1958), a história de nosso país começa com um paradoxo: 

antes de descoberto o Brasil, suas terras já pertenciam a Portugal, estando, 

portanto, subordinadas às leis portuguesas. 

Fruto da busca dos reis católicos pelo reconhecimento diplomático das descobertas 

castelhanas, foi logo modificada  tendo em vista oposição por parte da coroa 

portuguesa. A fim de levar em conta os protestos portugueses contra essa 

apropriação indevida permitida pela bula, os reis católicos trataram de publicá-la, um 

mês depois, com o mesmo nome e concebida em termos pouco diferentes, datada 

do dia 4 de maio.  

Na Inter Coetera o papa atribui a Castela todas as ilhas e terras firmes achadas e 

por achar, descobertas ou por descobrir, para o Ocidente e o Meio-Dia, fazendo e 

construindo uma linha desde o Pólo Ártico, a saber do Setentrião, até o Pólo 

Antártico, a saber Meio-Dia, quer sejam terras firmes e ilhas encontradas e por 

encontrar em direção à Índia, ou em direção a qualquer outra parte, a qual linha 

dista de qualquer das ilhas que vulgarmente são chamadas dos Açores e Cabo 

Verde, contadas cem léguas para o Ocidente e o Meio-Dia.. 
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Uma terceira bula, a Eximiae Devotionis, foi expedida em julho do mesmo ano, mas 

com a mesma data da primeira Inter Coetera. Ela outorgava aos reis católicos as 

mesmas graças do que as concedidas aos de Portugal. A quarta bula expedida em 

favor dos reis católicos, a Dudum Siquidem (de 25 de setembro), corrige 

ligeiramente as precedentes e passa a atribuir à Espanha algumas concessões 

feitas anteriormente à Ordem de Cristo, sempre quando as terras, àquela data, não 

estivessem sob a posse atual e real da Ordem. Elaborada depois de uma 

investigação mais detalhada, ela confirmava de certo modo as anteriores e ampliava 

o escopo das concessões pontifícias, pois que ela garantia que mesmo as ilhas e 

terras descobertas e a descobrir a oeste e ao sul do caminho das Índias 

pertenceriam a Castela.  

Incapaz de mudar a atitude do Papa, embora tivesse protestado ainda antes da 

Dudum Siquidem, o rei D. João II aciona o próprio trono de Castela que, a princípio, 

mostrou-se pouco receptivo. Disposto inclusive a ir à guerra para fazer valer os seus 

direitos, o Príncipe Perfeito logrou finalmente que Fernando e Isabel decidissem 

entabular negociações diretas com ele. Estava aberto o caminho para o Tratado de 

Tordesilhas, assinado em 1494. 

Deixando de lado qualquer reivindicação sobre as ilhas descobertas por Colombo, a 

delegação portuguesa aceitou, como base de discussão, a bula de demarcação Inter 

Coetera, mas solicitou que a linha demarcatória fosse movida 270 léguas mais 

adiante, como forma de proteger seus interesses africanos. Os soberanos 

espanhóis, baseando-se no raciocínio geográfico de Colombo, concordaram. 

Assinatura (em 7 de junho) do Tratado de Tordesilhas, a Capitulação da Partição do 

Mar Oceano, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. A linha fictícia passou a 

ser marcada a 370 léguas a oeste de uma das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, 

sem contudo precisar-se qual das ilhas se refere. O Tratado foi posteriormente 

ratificado em Arévalo, pela Espanha, em 2 de julho, e em Setúbal, por Portugal, em 

5 de setembro possui um grande impacto econômico, ao consolidar o princípio do 

monopólio comercial pelos Estados respectivos sobre suas áreas de influência: ele 

legaliza o exclusivismo português sobre o tráfico de escravos africanos e, desde 

1502, Portugal passa a abastecer Sevilha e esta fornecia negros à América 

espanhola. 
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Tal Bula Papal é tida por alguns autores como a “Certidão de Nascimento” do Brasil 

posto que o Papa concedeu aos Reis de Castela o poder soberano e  absoluto sobre 

das terras brasileiras, de fato e de direito, o império de Portugal, passando essa 

dominialidade, depois, ao império do Brasil e, deste à República. Daí, poder-se-ia 

afirmar que a regra no Brasil, é que a dominialidade de suas terras pertence à União 

somente passando ao particular como exceção. 

 

 

2.1 Capitanias Hereditárias 

 

A idéia das capitanias se deveu ao Dr. Diego Gouveia, em 1532. Português ilustre, 

diretor do Colégio Santa Bárbara, de Paris, que escrevera a El-Rei D. João III, 

enfatizando a circunstância de ser o Brasil uma grande área territorial, ao contrário 

do reduzido território do Reino, em que existiam condições muito diferentes, a 

começar pela extensão territorial, que desaconselhavam a aplicação pura e simples 

do sistema de sesmarias ou da pequena propriedade. 

A solução para o Brasil seria, dizia Dr. Diego Gouveia, a concessão de grandes 

áreas a quem pudesse explorá-las, diretamente ou com a cooperação de terceiros. 

Assim com a posse da terra pelos portugueses e temeroso de que os Franceses 

viessem a ameaçar seus domínios, El-Rei D. João III aceitou a tese do Dr. Diego 

Gouveia, instituindo as Capitanias Hereditárias no Brasil, o primeiro marco do 

feudalismo lusitano no Brasil. 

As capitanias eram também chamadas de donatárias, tendo seguido a fórmula 

defendida por Diogo Gouveia, se inspirada em princípios advindos do Direito 

Romano e Visigodo, contrário aos solos incultos, o que significava atribuir a terra sua 

função social, ou seja: servir ao bem estar da população, potencial produtor de 

gêneros para subsistência de suas populações, com possibilidade de exportação 

comercial da produção excedente. 

Dom Fernando tinha por finalidade dar à  terra uma função social, quando em 1375, 

implantou o sistema Sesmarial no Reino, impondo sansões rigorosas para o caso de 

seu descumprimento.  
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As Sesmarias consistiam em concessões de glebas de terras divididas, que eram 

repartidas entre os agricultores, e ficavam sujeitas ao pagamento de uma renda 

consistente na sexta parte dos frutos. Tal sistema se tornara uma forma ideal para o 

reino, com sua reduzida superfície e as necessidades de sua população, teria sido 

um grave erro se aplicado nos mesmos moldes no Brasil, devido às suas 

peculiaridades, principalmente relacionadas a dimensão territorial e a escassa 

população. 

Coube a Martin Afonso de Souza a tarefa de distribuir as terras às pessoas que 

consigo trouxe de Portugal ao investir-se na condição de Governador. As Capitanias 

Hereditárias eram concedidas mediante cartas de doação e tinham por objetivo a 

colonização das terras recém descobertas. As doações decorriam dos poderes 

majestáticos e reais de El-Rei D.João III, bem como dos decorrentes do cargo de 

Governador e Administrador Perpétuo da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Cristo, 

cargo em que foi investido por bula do Papa Júlio III, em 1551, in perpetuum, para si 

e os reis seus sucessores, na dignidade de Grão-Mestre das Ordens Militares. 

FALCÃO (1995). 

Graças aos poderes que lhe foram outorgados, El-Rei D.João III entendeu de dar a 

cada donatário “de uma Capitania na costa do Brasil com cinqüenta léguas de 

extensão pela mesma costa, com todas as ilhas que se acharem dez léguas ao mar 

fronteiras a ela; e pelos sertões adentro com a extensão que se achar”.  

As Capitanias Hereditárias eram separadas umas das outras por linha imaginária , 

reta e paralela, partindo sempre da costa marítima e afundando-se pelo sertão 

adentro até a linha perpendicular coincidente com a do Meridiano de Tordesilhas. As 

Capitanias Hereditárias eram inalienáveis, transmissíveis tão somente por herança, 

daí a denominação capitania hereditária. 

Segundo FALCÃO (1995) para o Brasil, as Capitanias Hereditárias eram, levando-se 

em conta as peculiaridades do Brasil colônia, constituída de vastas áreas de terras 

virgens, lavradas ou não. Em que pese a doação a um determinado vassalo, não lhe 

era para deleite ou uso pessoal, nem para exploração como uma fazenda sua, mas 

para governá-la, como se uma província fosse. Posteriormente, regulamentadas as 

doações, ao Capitão e Governador impunha fazer doação de datas em semaria.  
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O feudalismo Lusitano, imperou nas terras do Brasil de 1521 a 1549, cujo fracasso 

do regime das donatárias levou a Coroa a transplantar para cá o regime das 

sesmarias, até então vigente na metrópole, se bem com o mesmo desastre anterior, 

já que as terras lusitanas eram bem mais apropriadas, pela sua diminuta extensão, 

ao instituto sesmarial do que as vastíssimas terras brasileiras, afirma FALCÃO 

(1995). 

 

 

2.2 Sistema Sesmarial Brasileiro 

 

Tendo como origem o sistema Sesmarial Português, ali instituído desde 1375, tinha 

o objetivo principal obrigar os senhores das terras a cultivá-las, obrigando-os, caso 

contrário, a aforá-las ou arrendá-las a quem desejasse cultivá-las. Tal sistema se 

mostrou eficiente em Portugal proporcionando o aumento da produtividade das 

terras face suas dimensões diminutas. 

Instituído no Brasil, num momento em que não se sabia ao certo suas dimensões, a 

concessão de Cartas de Sesmaria passou a ser o modo com que o domínio das 

terras da Coroa passou a ser transferido a particulares e, após por atos de 

concessão. Não obstante, a maior parte das concessões caducaram e as terras 

públicas foram sendo paulatinamente ocupadas e transacionadas por particulares, 

de modo freqüentemente irregular.  

Com o decorrer do tempo, as tendências sociais da legislação territorial se 

encaminharam no sentido de aumentar as dimensões da pequena propriedade, logo 

transformada em grande propriedade, segundo referência de Oliveira Viana: 

“Calculadas em léguas, as Sesmarias foram se assentando no Brasil, dando origem 

aos enormes latifúndios que jamais se abriram por inteiro, as atividades agrárias e 

que estimularam os enclaves dos posseiros, face às suas dimensões jamais 

freqüentadas pelos senhores.”  

Nota-se neste fato que a aquisição e ocupação das terras pelo colonizador estava 

sendo movida, muitas vezes, pelo espírito da ambição e “fortuna fácil”, respaldada 

pela filosofia da “função social da propriedade”.  
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A má distribuição de terras no Brasil teve início na época do descobrimento com a 

instituição do sistema de concessão de Cartas de Sesmarias, deixando seus reflexos 

sobre a nossa estrutura rural, não eliminando o latifúndio, cuja origem vem das 

concessões de sesmarias. Observa-se que o aspecto da evolução econômica da 

colônia, motivada pelo mercado consumidor europeu, é o  surgimento dos engenhos 

de açúcar, que pela sua natureza, impunham a necessidade de grandes áreas 

destinadas à produção da cana, dando lugar ao aparecimento e desenvolvimento do 

latifúndio, conseqüência natural de uma cultura exigente de terra, afirma GOMIERO 

et al (2004), 

Segundo GARCIA (1958), o regime de concessão ampla de sesmarias, no qual eram 

cedidos grandes tratos de terras às pessoas mais chegadas ao Governador, deu 

nascimento à aristocracia nordestina, tornando-se assim, fonte de escândalos 

administrativos, O princípio firmado de que não se devia dar a uma pessoa tratos de 

terras superiores aos que pudesse aproveitar, foi nitidamente postergado. 

Tornou-se costume as pessoas mais afortunadas receberem grandes sesmarias, 

para depois reparti-las, por venda, entre os povoadores, afirma GARCIA (1958). 

A concessão de Cartas de Sesmarias, e conseqüentemente, o regime sesmarial, 

vigoraram no Brasil até 1822, sendo extinta pelo Príncipe Regente através de 

resolução Imperial de 17 de julho de 1822, a qual suspende a concessão de títulos 

de sesmarias, sensibilizado com os apelos de um roceiro do interior de Minas 

Gerais, que se viu obrigado a pedir socorro ao Imperador, a fim de que a sua 

“terrinha” não fosse dada em sesmaria.  

Segundo FALCÃO (1995) “...estava, assim, sepultada a anarquia nas leis sobre 

terras...”. A título de resgate histórico, vale ressaltar que o ato que pôs fim às 

concessões de sesmarias, anterior à proclamação de Independência, demonstra a 

intenção prévia do Príncipe Regente em separar-se da corte, pois não sendo império 

independente como justificar a frase: “... até a convocação da assembléia geral 

constituinte...”, com que D. Pedro fechou a resolução de 17 de julho. Tinha 

esperança, com isso, que  nessa assembléia fosse disciplinada juridicamente o 

apossamento, a regularização e a venda das terras Devolutas brasileiras. 
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2.3 O período das Posses 

 

Segundo GARCIA (1958), quando o Brasil proclamou sua independência, já o 

sistema legal das sesmarias estava abolido das leis portuguesas, ficando o Brasil 

sem uma legislação referente às terras públicas, e assim, sem os embaraços da 

burocracia, sem o perigo das proteções escandalosas, surgiu uma nova fase, a das 

posses. Com o transcorrer do tempo, se constituiu no modo de aquisição do domínio 

à margem das autorizações administrativas constituídas, período no qual o 

trabalhador, o lavrador, o roceiro, sempre esquecido, desprotegido e relegado, 

procura fazer justiça pelas próprias mãos. 

A estrutura agrária brasileira fica a mercê de todos, aventureiros, especuladores, 

invasores, trabalhadores, enfim,  quantos a desejassem ocupar, posto que por 28 

anos inexistiu qualquer ordenamento jurídico que disciplinasse ou limitasse a 

ocupação das terras, proporcionando sua ocupação totalmente de forma 

desordenada. Segundo FALCÃO (1995), neste período as terras devolutas 

permaneceram como verdadeiras “terras de ninguém”. Não existindo lei, 

evidentemente o instituto da posse ganhou contornos de autêntico título de domínio, 

erigindo-se em “título legal” para reconhecimento ao seu titular do domínio pleno, 

sobre a área apossada e habitada, desde que nela o posseiro tivesse cultura efetiva 

e morada habitual. 

Para enfrentar esse quadro desordenado, foi editada a Lei Imperial 601 de 1850, 

denominada de “lei de terras” com o escopo de disciplinar a propriedade territorial do 

país, pacificando a propriedade fundiária, estabilizando e disciplinando o uso e 

posse das terras nacionais, tendo como critério norteador o interesse público na 

utilização. Segundo FALCÃO (1995), se trata do único instrumento legal de 

conceituação das terras devolutas no Brasil. 

Segundo GOMIERO et al (2004), esta lei não teve resultado imediato, mas foi de 

suma importância pois, deu um conceito jurídico às terras devolutas, e preconizou 

sua discriminação, além de disciplinar sobre legitimação de posses, introduzindo o 

princípio da cultura efetiva e da morada habitual, faixa de fronteiras e registro 

paroquial, também conhecido por registro do vigário. 



 

175 

Até a Proclamação da República as terras devolutas pertenciam à União, e só com o 

advento da Constituição da Republica em 1891 passaram a integrar também ao 

patrimônio dos Estados-Membros, que por sua vez transferem aos Municípios as 

terras inseridas nos círculos municipal e distrital, excluindo àquelas indispensáveis à 

segurança e ao desenvolvimento nacional, localizadas nas fronteiras.  

Os Estados-Membros, a partir da Constituição da República, passaram a legislar 

sobre as terras devolutas, dando-lhes diversos conceitos, criando diversas leis, que, 

quando colocadas em prática muitas vezes não alcançaram os efeitos esperados. 

Cabe ressaltar que, diante do pressuposto apresentado de que as terras eram da 

Coroa Portuguesa mesmo antes do descobrimento, passando sucessivamente ao 

império e república, o poder público federal e dos estados membros não necessitam 

de títulos que comprovem seu domínio, cabendo ao particular provar, por meio de 

estudos de cadeia sucessória, seu desmembramento do patrimônio público.  

 

 

2.4 Comentários À lei de 1850 

 

A primeira lei agrária do Brasil, foi a Lei Imperial nº601 de 18 de setembro de 1850, 

também conhecida por Lei de Terras, regulamentada pelo Decreto Imperial nº1.318, 

de 30 de janeiro de 1854, que representou um marco em nossa legislação agrária. 

A lei 601, de 1850, veio tentar resolver as questões relacionadas as terras 

Devolutas, eliminando o período anárquico, substituindo-o por uma organização 

legal sistemática, respeitando as situações de fato existentes. 

Embora tivesse por finalidade por fim ao sistema que se difundira a partir de 1822, 

de apossamento das terras públicas, a verdade ‘é que essa lei reconheceu os 

efeitos das posses já estabelecidas, inclusive o de gerar o usucapião. 

Segundo GOMIERO et al (2004), o objetivo central desta lei era demarcar as terras 

que estavam no domínio ou na posse de particulares, disciplinando e regularizando 

a situação das sesmarias, posses e ocupações, buscando conceder aos 

interessados uma titularidade definitiva de plena eficácia e conseqüentemente 

aferindo o que era de domínio público, conforme disposto nos arts. 4º e 5º da 

referida lei, in verbis: 
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Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou 

Provincial, que se acharem cultivadas, ou com princípios de cultura, e morada 

habitual do respectivo sesmeiro ou concessionário, ou do quem os represente, 

embora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram 

concedidas. 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 

primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 

principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente, guardadas as regras seguintes: 

§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, comprehenderá, 

além do terreno aproveitado ou do necessario para pastagem dos animaes que tiver 

o posseiro, outrotanto mais de terreno devoluto que houver contiguo, contanto que 

em nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura 

ou criação, igual ás ultimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha. 

§ 2º As posses em circunstancias de serem legitimadas, que se acharem em 

sesmarias ou outras concessões do Governo, não incursas em commisso ou 

revalidadas por esta Lei, só darão direito á indemnização pelas bemfeitorias. 

Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da posse qualquer das 

seguintes hypotheses: 1ª, o ter sido declarada boa por sentença passada em julgado 

entre os sesmeiros ou concessionarios e os posseiros; 2ª, ter sido estabelecida 

antes da medição da sesmaria ou concessão, e não perturbada por cinco annos; 3ª, 

ter sido estabelecida depois da dita medição, e não perturbada por 10 annos. 

§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os posseiros gozarão do favor 

que lhes assegura o § 1°, competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario 

ficar com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou 

considerar-se tambem posseiro para entrar em rateio igual com elles. 

§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma ou mais freguezias, 

municipios ou comarcas serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e 

continuarão a prestar o mesmo uso, conforme a pratica actual, emquanto por Lei não 

se dispuzer o contrario. 
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Os pontos básicos dessa lei foram:  

� a  proibição de doações de terras devolutas, exceto as situadas nas zonas de 

dez léguas (66 Km) limítrofes com paises estrangeiros (art.1º); 

� a conceituação de terras devolutas (art.3º); conceito este que até hoje serve de 

base para as legislações estatuais;  

� - a revalidação das sesmarias ou outras concessões do Governo Geral ou 

Provincial, que se achassem cultivadas ou com principio de cultura e morada 

habitual do sesmeiro ou concessionário ou algum representante (art.4º); 

� a legitimação das posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação primária 

ou havidas do primeiro ocupante, que se achassem cultivadas ou com principio de 

cultura e morada habitual do posseiro ou representante (art.5º); 

� a discriminação das terras devolutas (art 10);  

� o registro das ocupações (art.13) sendo chamado posteriormente de registro 

paroquial (art. 91 a 107 do Dec. Imp. 1.318);  

� as formas de venda de terras devolutas (art.14); etc. 

A Lei Imperial nº601, veio a favorecer e respeitar a todo custo a detenção daquele 

posseiro que, sem título dominial em ordem, estivesse em contato com o solo 

brasileiro, com ocupação expressada por dois requisitos absolutamente 

imprescindíveis: cultura efetiva e morada habitual. Se o ocupante com cultura e 

moradia, ai estivesse, mas sem titulo algum, sua ocupação seria respeitada, e sua 

posse seria legitimada. Também aquele sesmeiro ou concessionário, que não 

houvesse cumprido as condições sob as quais lhes haviam sido concedidas sua 

sesmaria ou concessão, mas com cultura e moradia, sua ocupação seria respeitada 

e sua sesmaria ou concessão, seria revalidada. 

Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder à medição nos prazos marcados 

pelo Governo serão reputados cahidos em commisso, e perderão por isso o direito 

que tenham a serem preenchidos das terras concedidas por seus titulos, ou por 

favor da presente Lei, conservando-o sómente para serem mantidos na posse do 

terreno que occuparem com effectiva cultura, havendo-se por devoluto o que se 

achar inculto.  
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As demais terras, que estivessem, naquele tempo, desocupadas, desabitadas, não 

cultivadas, ermas, vagas e não reservadas para uso público, seriam consideradas 

“terras devolutas”. 

A Lei Imperial nº601 de 1850, identificou as terras devolutas por critério residual, ao 

definir as terras devolutas no art. 3º, in verbis: 

Art. 3º São terras devolutas:  

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou 

municipal. 

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem 

forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, 

não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medição, 

confirmação e cultura. 

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do 

Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei. 

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se 

fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei. 

As ditas terras devolutas não poderiam ser alienadas gratuitamente (art.1º da Lei 

Imp. nº601), salvo quando nos limites do Império, em faixa lindeira com outros 

países, numa extensão de 10 léguas (66Km) e com fins de povoamento (arts. 1º da 

Lei Imp. nº601 e 82 do Decreto Imp. nº1.318), bem como não poderiam ser 

apossadas por ninguém, sob pena de prisão e multa dos invasores (arts. 2º da Lei 

Imp. nº601 e 87 do Decreto Imp. nº1.318). 

 

2.4.1 - Processo de Legitimação de Posses e Revalidação das Terras 

Integrantes das Sesmarias e Concessões 

 

Tanto a Lei de Terra como o seu Decreto Regulamentador que tinham por finalidade 

principal legalizar a situação até então irregular dos numerosos sesmeiros e 

concessionários relapsos, bem como dos posseiros não amparados em qualquer 
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título legal, instituiu no centro de todo sistema a figura do Juiz Comissário das 

medições. 

Sua missão exclusiva era medir, a requerimento e à custa dos sesmeiros, 

concessionários e posseiros, as terras integrantes das sesmarias e concessões 

revalidáveis e das posses legitimáveis. 

O processo de medição das terras que verteram para o domínio privado por força da 

Lei Imperial nº 601, é um processo sui geniris, em que os comissários, na linguagem 

da própria lei em seu art. 10, “procederão administrativamente, fazendo decidir por 

arbitros as questões e duvidas de facto, e dando de suas próprias decisões recurso 

para o Presidente da Província, do qual o haverá também para o Governo”.  

A medição das terras era requerida ao juiz comissário, este iria averiguar se o 

requerente preenchia os requisitos expressos nos artigos 4º e 5º da Lei Imperial nº 

601 de 18/09/1850, cujo um dos elementos indispensáveis à aquisição de domínio 

sobre as terras públicas era cultura efetiva e morada habitual. 

Verificada estes dois quesitos iniciais, o juiz comissário marcava o dia de início da 

medição da área, tornando-o público por editais de amplo acesso da população, com 

antecedência de 8 dias, expedindo também carta de citação aos confrontantes. No 

dia marcado para a medição, o comissário, escrivão, agrimensor e auxiliares, eram 

executados os levantamentos técnicos e atos administrativos pertinentes. 

Concluída a demarcação da área revalidada ou legitimada, lavrada nos autos os 

termos da demarcação, assinados pelo agrimensor, este fazia juntar aos autos o 

mapa da demarcação com todos os esclarecimentos necessários, bem como todos 

os documentos produzidos, requerimentos escritos e termos reveladores da solução 

dada às dúvidas e questões de fato, os autos subiam à conclusão do Juiz 

Comissário. Este julgava por sentença o fim da demarcação, e, ex officio, isto é, 

ainda que não houvesse sido interposto recurso, ordenava o encaminhamento dos 

autos ao Presidente da Província. 

Este, depois de ouvida as autoridades administrativas encarregadas do serviço de 

terras devolutas da província, aprovava a demarcação e determinava a expedição 
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do título de domínio, que seria assinado pelo próprio Presidente da Província, pagos 

os direitos de chancelaria determinados por lei. 

Da decisão do presidente da província, cabia recurso, com efeito suspensivo, para o 

Governo Geral, ex vi art. 52. 

Portanto, pode-se observar, a Lei de 1850 promove a primeira regularização 

fundiária de que se tem notícia na história brasileira, consistindo precisamente no 

processo pelo qual busca-se trazer aquele que encontra-se em situação precária, 

instável e irregular em relação com a terra de que se utiliza, para o mundo da 

certeza, previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, o que se processará 

por meio de sua titulação como proprietário. 

 

 

2.4.2 - Faixa de Fronteiras 

 

A Faixa de Fronteira, constituída em sua largura, por 10 léguas de terras, (66Km), foi 

fixada pelo artigo 1º da Lei Imperial de 1850, exatamente no momento em que se 

organizou o instituto jurídico das terras devolutas. 

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não 

seja o de compra.  

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes estrangeiros em 

uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente. 

Essas terras devolutas na faixa de 66 Km, ao longo da fronteira nacional, poderiam 

ser concedidas a título gratuito a nacionais, que quisessem habitar e cultivar, 

promovendo o desenvolvimento e conseqüentemente mantendo a soberania local. 

Posteriormente, a Carta Política de 10 de novembro de 1937, ampliou a   faixa de 

segurança para 150 quilômetros, como dispunha o artigo 165 da mesma. Porém, 

como acentua Novoa da Costa: “(...) mantendo, contudo, o domínio da    União na 

faixa de 66 quilômetros, ex vi do art. 36, alínea “a”, em nada contribuindo,  pois,  

para não perpetuar o caos fundiário.” 
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CAPÍTULO III – FORMAS DE REGISTRO DAS TERRAS 

 

 

1 - Registro Paroquial 

 

O registro Paroquial, também, conhecido por Registro do Vigário, foi uma tentativa 

do Governo Imperial de obter a relação sistemática de todos os possuidores de 

terras no Brasil. 

Este registro tornou-se obrigatório a todos os possuidores de terras, conforme 

disciplinava o art. 13 da Lei de Terras de 1850, in verbis:  

Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguezias o registro das terras 

possuidas, sobre as declarações feitas pelos respectivos possuidores, impondo 

multas e penas áquelles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas 

declarações, ou as fizerem inexactas.  

Instituído pelo supracitado art. 13 da Lei 601 e regulamentado pelos artigos 91 a 107 

do Decreto Imperial 1.318 de 1854, consistia na obrigatoriedade de os possuidores 

de terras, qualquer que fosse o título de sua propriedade ou possessão, registrarem 

as terras possuídas. 

É um erro pensar que o assentamento do registro no livro paroquial constituía o 

domínio da área registrada, pois a lei não admite qualquer dúvida: 

“(...) as declarações de que tratam êste e o artigo antecedente não conferem algum 

direito aos possuidores” (art.94 do Decreto Imp. 1.318, de 30 de janeiro de 1854) 

A alcunha do instituto advém do art. 97 do Decreto Regulamentador, que encarregou 

os vigários de receberem as declarações. A divulgação era feita pelos próprios, 

durante as missas. Mister salientar que o assentamento, previsto nos arts. 93 e 94 

do Decreto Regulamentador, não conferia título de domínio. Aliás, este foi o caráter 

que lhe foi imprimido pelo art. 94, in fine. 

Portanto, as declarações de posse que ali eram registradas não tinham o condão de 

gerar domínio. Tal registro tinha efeitos meramente estatísticos. 
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O registro de terras junto ao livro paroquial era cobrado pelo número de letras 

utilizadas pelos declarantes para descreverem seus imóveis. Isto levava os 

registradores à maior economia possível de palavras em suas declarações. Essa 

economia tornaria tais declarações omissas e inexpressivas, na grande maioria das 

vezes. É o que pode verificar hoje quem quiser identificar um imóvel qualquer, 

servindo-se das declarações registradas no Livro do Vigário.  

 

 

2. Registro Torrens 

 

O registro Torrens é um sistema registrário especial originário da Austrália. Desde 

sua criação, em 1858, passou a ser conhecido pelo nome de seu idealizador o 

irlandês Sir Robert Richard Torrens.  

No Brasil, o registro Torrens foi disciplinado pela primeira vez em 31 de maio de 

1890, durante as discussões da Assembléia Constituinte sobre o domínio das terras 

devolutas no Estado Republicano, o governo provisório (1889-1891)  pelo Decreto 

Federal 451-B, que fora regulamentado pelo Decreto 955-A, de 5 de novembro de 

1890.  

Ao promulgar este decreto, o Governo Republicano tinha em mente equacionar e 

definir a confusão reinante na situação imobiliária brasileira e Rui Barbosa optara 

pelo sistema Torrens, exatamente para atentar à moderna função econômica do 

domínio do imóvel, tendo o mesmo jurista feito consignar na Exposição de Motivos 

que a publicidade dos atos era perfeita, além de facilitar a circulação da propriedade, 

já que o ato de aquisição do imóvel era um "verdadeiro título de crédito transferível 

por endosso". Trata-se de um instituto de registro imobiliário muito importante e 

seguro para os imóveis rurais, porém, de pouco uso no Brasil.  

Segundo COSTA NETO (2006), o Registro Torrens era simples e objetivava precisar 

a propriedade, delimitá-la e fixar de modo irrevogável, para com todos, os direitos do 

proprietário, autenticando-os em um título público Era solicitado mediante uma 

petição à autoridade do registro, acompanhada do título de domínio, e de planta com 

a descrição do imóvel. A expedição do título era feita caso não houvesse 

contestação, após a publicação de edital, durante um período de seis meses.  
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Segundo o mesmo autor, o Registro Torrens sucumbiu com a Constituição de 

1891,que transferiu as terras devolutas para o domínio dos Estados, permitindo que 

estes organizassem como bem entendessem o seu governo e a sua administração. 

No entanto, o Registro Torrens ainda foi alvo de discussão jurídica durante vários 

anos, sendo que, em acórdão de 3 de agosto de 1895, o Supremo Tribunal Federal 

declarou-o efetivamente inconstitucional. Já em 1917, uma lei orçamentária ainda 

afirmava que o Decreto 451–B continuava em vigor. 

Durante o século XX, o Registro Torrens permaneceu presente na legislação 

brasileira de terras. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os 

registros públicos, ainda define, no seu capítulo XI – artigos 277 a 288, os 

procedimentos para requerimento e matrícula do Registro Torrens. No entanto, além 

de acrescentar mais um procedimento formal na confusão do ordenamento jurídico 

que se consolidou na propriedade da terra no país, esse registro não produziu 

nenhum efeito sobre o ordenamento da terra no Brasil.  

BRUNO (2006), esclarece que no Brasil mesmo após o registro, o título de 

proprietário ou "dono" não é absoluto. No Brasil, um dos princípios que regem o 

registro de imóveis é o da força probante (fé pública) ou presunção. Os registros têm 

poder probante, eis que gozam de presunção de veracidade. Trata-se de uma 

presunção relativa, pois o adquirente do direito real é tido como titular da 

propriedade imóvel registrada até que se prove o contrário, conforme determina o 

artigo 1.245, § 2º do novel código. Ainda, segundo o mesmo autor, no Brasil, 

somente o registro especial pelo sistema Torrens, admitido apenas para a 

propriedade imóvel rural, gera presunção absoluta sobre a titularidade da 

propriedade imóvel registrada.  
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2.1 Características do Sistema Torrens 

 

BRUNO (2006) afirma que Rui Barbosa tinha confiança plena no novo sistema, 

entendendo-o mais vantajoso que os demais adotados na Europa, dando as razões 

de sua convicção. A publicidade, segundo Rui, era ampla, ao contrário dos demais 

diplomas legais da época, e a segurança residia no fato de que o imóvel sofria o 

prévio expurgo legal, na esfera judicial. Trazia, pois, o Registro Torrens três 

características inigualáveis: a publicidade ampla; a mobilização da propriedade por 

simples endosso e o aval legal da boa origem, pelo prévio expurgo judicial. Também 

apregoava Rui que o caráter facultativo de seu ingresso tinha o mérito de "não forçar 

as vontades individuais", aditando que a tendência era de "generalizar-se apenas 

pela evidência persuasiva das vantagens, gradualmente, facultativamente, 

espontaneamente" (§ 8.º da Exposição de Motivos), e ao fazer a apologia do novo 

instituto previa sua "invasão crescente nos costumes e nas leis dos povos mais 

liberais".  

Segundo o mesmo autor, esse sistema de registro especial não se confunde com o 

registro tradicional que todo proprietário de imóvel rural ou urbano deve efetuar para 

obter segurança e poder dizer que é dono. É de conhecimento geral que os imóveis 

no Brasil devem ser registrados nos Ofícios (cartórios) de Registros de Imóveis da 

localização do bem, na circunscrição competente. Essa exigência surgiu com o 

advento da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que entrou em vigor em 1º de janeiro 

de 1917 (antigo Código Civil Brasileiro). Desde então, o registro público ganhou uma 

nova dimensão, passando a exigir o registro do título translativo da propriedade 

imóvel rural ou urbano, no Registro de Imóveis, para ser considerado um dos modos 

de aquisição da propriedade.  

Segundo COSTA NETO (2006), o desinteresse pelo registro Torrens, que se 

apresenta mais seguro que o registro tradicional, deve-se, basicamente, por três 

motivos: primeiro pelo seu desconhecimento, isto é, os proprietários de imóveis 

rurais ignoram os benefícios em relação ao registro normal; segundo porque sempre 

que se cogita em registro de imóveis, há uma inevitável associação com custos; 

terceiro porque para se obter a segurança oferecida pelo registro Torrens, se faz 
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necessário o cumprimento de algumas exigências e formalidades. Diante desses 

três motivos básicos os proprietários de imóveis rurais acabam por desprezar esse 

importante sistema registrário. 

Salienta que, na prática, o registro Torrens torna-se mais simples que a defesa de 

eventual processo judicial questionando o seu título de proprietário. Somente o 

registro Torrens garante ao proprietário de imóvel rural, de forma absoluta e 

inquestionável, o seu título de domínio. Após o registro, será emitido um certificado 

cujo objetivo fundamental é o de conferir um direito incontestável àquele que efetuou 

o registro, prevalecendo sobre todo e qualquer questionamento, salvo se houve 

fraude na emissão do certificado ou se a ação proposta por terceiro se fundar em 

certificado idôneo emitido anteriormente.  

Outro bom motivo para que os proprietários de imóveis rurais efetuem o registro 

Torrens surgiu com a publicação da Lei 10.267/01, regulamentada pelo Decreto 

4.449/02. Ocorre que a referida legislação criou o Sistema Público de Registro de 

Terras. Esse novo sistema tornou obrigatório o recadastramento em todo o País, 

segundo os prazos fixados de acordo com as características do imóvel. Assim, todos 

os titulares de domínio útil, proprietários ou os possuidores a qualquer título estão 

obrigados a atualizar a declaração de cadastro sempre que houver alteração nos 

imóveis rurais, em relação à área ou a titularidade.  
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