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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: O trabalho tem por finalidade apresentar uma discussão sobre a formulação da noção de 
propriedade na realidade agrária do Brasil no contexto do século XVIII e, por conseguinte, revelar as 
múltiplas fontes de direito utilizadas pelos proprietários para legitimar o domínio jurídico e a propriedade 
sobre a terra. Com as análises concentradas no eixo de expansão da colônia, promovida pela abertura do 
Caminho Novo – via de comunicação entre o porto comercial do Rio de Janeiro e a área aurífera de Minas 
Gerais – observa-se que houve um processo dinâmico e conflituoso de apropriação de terras em razão do 
crescimento de atividades periféricas de abastecimento dos grupos sociais envolvidos diretamente na 
exploração do ouro, e por outro lado de uma profusa legislação agrária realizada pela Coroa Portuguesa 
a fim de regulamentar a ocupação das terras. Ao considerar, a priori, que a ideia de propriedade é uma 
construção e ficção jurídica, no decorrer do estudo será demonstrado como os proprietários de terras no 
Caminho Novo, sejam eles amparados pelo título jurídico do instituto das sesmarias, ou apoiados em 
argumentos jurídicos fundamentados na antiguidade da posse imemorial, no cultivo constante, na 
tradição, ou nos costumes de maneira geral, delineavam suas estratégias de legitimação da propriedade, 
definindo-a conceitualmente a partir de jogos de poder inseridos em relações sociais, cujo centro era o 
domínio útil e a garantia de uso social da terra. Para enfatizar esse quadro de embates jurídicos e o 
exercício do direito nesse cenário, lança-se luz também sobre a Lei da Boa Razão de 1769, que apesar de 
não ser uma lei essencialmente agrária, tratou do pluralismo jurídico do direito lusitano com implicações 
no cenário colonial interferindo nos conflitos agrários, a partir do estabelecimento normativo da função 
ativa da lei e a regulamentação subsidiária das fontes de direito paralelas. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introduction 

O estudo que será apresentado nas linhas a seguir é resultado de um processo de pesquisa em 
curso para a conclusão de doutoramento. Faz-se mister elucidar ao leitor que as ilações e 
reflexões construídas nesse trabalho foram inspiradas e aprimoradas de exposições anteriores, 
visto o transcorrer da lapidação de ideias que surgiram a alguns anos passados. Nesse contexto, 
demonstramos nos parágrafos subsequentes os elementos argumentativos essenciais que 
compõe a tese, na intenção de aparar as arestas excedentes ou acrescentar referenciais teórico-
metodológicos a fim de enriquecer a visão analítica empregada. 

Em linhas introdutórias, dois conceitos são fundamentais para a compreensão do estudo: direito 
e propriedade. Nos últimos anos, a historiografia preocupada em lançar novas luzes sobre a 
questão agrária tem se debruçado em objetos com instrumentos conceituais renovados. A 
respeito do direito vale destacar os trabalhos para o mundo lusitano de António Manuel 
Hespanha; as perspectivas jurídicas do direito enquanto ordenamento social do jurista italiano 
Paolo Grossi; e as análises, que partem da leitura sobre o agrário inglês no século XVIII de E. P. 
Thompson. Em se tratando de propriedade, fulcrais são as abordagens inspiradoras e 
revigorantes da historiadora catalã Rosa Congost, do sociólogo luso Rui Santos, dos professores 
José Vicente Serrão e Margarida Sobral Neto, e da historiadora Márcia Motta. Essas pesquisas 
retiraram da noção da propriedade um estigma simplista e imutável e indiscutível da explicação 
de caráter teleológico do pertencimento – entre a relação exclusiva do sujeito com o objeto. A 
propriedade foi mergulhada no oceano de correntes dialéticas e complexas das relações sociais, 
pensada assim, como veremos mais a frente, como um resultado de um processo social e um 
ficção jurídica.  

O tema da apropriações de terras no Brasil também tem assistido uma considerável renovação. 
Desde os princípios da presença portuguesa na América, segundo aponta Stuart Schwartz1, a 
terra junto com a escravidão formaram os pilares da colonização. No entanto, durante 
demasiado tempo os historiadores relacionaram a terra como sinônimo de latifúndio, o Brasil 
restrito ao Nordeste açucareiro e o teor ecônomico, com sua teoria dos ciclos, obscurencendo 
a complexidade social. 

Iniciado com o centro de estudos em História Agrária da historiadora Maria Yedda Linhares – 
história social da propriedade – o revisionismo da questão fundiária tem seu expoente 
atualmente nas publicações de Márcia Motta e suas orientações de pesquisa que mostraram as 
diversas matizes agrárias do Pará ao Rio Grande do Sul; e do professor Paulo Pinheiro Machado 
com destaque para o dinamismo social agrário do sul do Brasil e regiões próximas. 

Com base nessas orientações, inserimos este trabalho com o objetivo de refletir a cosntituição 
da ideia de propriedade na realidade colonial brasileira, revelando o jogo conflitivo das múltiplas 
fontes de direito que aparecem nos discursos de proprietários a fim de legitimarem 
jurudicamente seu domínio sobre a terra. Para isso, recortamos a uma região específica de 
expansão colonial no século XVIII que foi o Caminho Novo. 

Portanto, relacionando os conceitos revistos de direito e propriedade, analisaremos o processo 
de legitimação da propriedade na América Portuguesa, com sua complexa relação entre leis e 
costumes que tomará outros rumos com a promulgação da Lei Máxima de 18 de agosto de 1769, 
conhecida como Lei da Boa Razão.  

                                                           
1 Ver Schwartz, 1998. 
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2. Reflexões sobre direito e propriedade 

Jean-Jacques Rousseau escreveu no século XVIII o seu “Discurso sobre a origem e a desigualdade 
entre os homens” colocando a propriedade privada como uma das causas dessa desigualdade 
na sociedade civil. Diz-nos o pensador francês: “O primeiro que, tendo cercado um terreno, 
atreveu-se a dizer: isto é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi 
o verdadeiro fundador da sociedade civil.” Nesse sentido, partimos da premissa dessa colocação 
que os conflitos agrários da realidade colonial brasileira foi um movimento social de disputa pela 
legitimidade da propriedade para dizer que a terra é de alguém. 

Mas como dizer a propriedade “é minha”? Atualmente recursos jurídicos são acionados para 
essa questão, sendo apoiado num direito regulamentado e centralizado na complexa articulação 
institucional Estado e Sociedade. Mas como definir isso no século XVIII? Acreditamos ser 
necessário apresentar alguns elementos conceituais definidores da compreensão que 
empregaremos para o entendimento do direito, que possibilita ao indivíduo criar seus 
argumentos em defesa de algum princípio, e da propriedade, cuja constante busca pela sua 
legitimidade revela o dinamismo da complexidade social. 

Com relação à propriedade encontramos preocupantes indefinições na historiografia. Um 
problema crônico é conceber a propriedade para o século XVIII tal como é definida no XIX, com 
seu caráter individualista. A propriedade difere nessas duas temporalidades porque no 
setecentos ela deve ser percebida a luz das relações sociais, em contraponto que no oitocentos 
parte de princípios liberais e econômicos.  

A historiadora catalã Rosa Congost, especialista em reflexões acerca da propriedade, salienta as 
dificuldades que os historiadores envolvidos com a noção de propriedade tem em discernir a 
ideia arraigada na mentalidade contemporânea – como tudo ligado ao ter e possuir de forma 
bem definida – para adentrar na própria dinâmica da época moderna: este é um passo 
importantíssimo a ser dado nas análises metodológicas do período moderno que “consiste em 
‘liberarse’ de cualquier noción de la propriedad como una cosa dada, como una cosa bien 
definida” (CONGOST, 2012, s/p) 

Partiremos, da noção difundida tanto por Congost quanto por outros estudiosos do mundo rural 
tais como o sociólogo Rui Santos e a historiadora Márcia Motta, de que a propriedade está 
imersa no conjunto das relações sociais e por isso deve ser observada em consonância com 
diversos aspectos presentes na realidade estudada (CONGOST, 2007, 55), além da ideia de 
direito de propriedade como construção histórica, perpassando sobre assuntos referentes a 
legitimidade jurídica.  

Paolo Grossi considera que a propriedade deve ser sempre analisada “no interior de uma 
mentalidade e de um sistema fundiário com função eminentemente interpretativa” (GROSSI, 
2006, 16 (a)) e não por meio de procedimentos técnicos na relação entre homens e objetos, 
“porque o mundo das propriedades não é jamais um mundo de formas ressecadas em uma 
técnica.”(Idem, 17) A propriedade não deve ser inserida e simplificada no nível dos bens, mas 
no patamar da mentalidade: “a propriedade, as propriedades antes de ser paisagem são 
mentalidades.”(Idem, 30) 

De acordo com Margarida Sobral Neto, “o conceito de propriedade do Antigo Regime implicava 
o exercício de direitos de propriedade sobre o mesmo bem por parte de diversas pessoas ou 
entidades”, (NETO apud MOTTA, 2007, 95) ou seja, a propriedade era definida em razão de um 
direito vinculado ao sentido subjetivo dado pelo indivíduo sobre uma coisa sob seu domínio. 
Escreve Grossi: “O homem é proprietário, não porque tenha concretamente coisas na sua posse, 
mas porque quer ser proprietário delas, porque tem em relação a elas uma vontade 
apropriativa.” (GROSSI apud HESPANHA, 2005, 83)  
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A propriedade nessa lógica não tem o sentido restrito da noção jurídica do pertencimento 
individual de uma coisa pelo homem, como passou a ser definida pela política liberal a partir do 
século XIX. Márcia Motta adverte que  

“as análises sobre a posse e a propriedade daquele período [período moderno] devem 
procurar escapar de uma visão do passado que parte das críticas gestadas pela 
consolidação dos princípios liberais que fundamentaram, por sua vez, a propriedade 
individual, plena, garantida em toda a sua plenitude.” (MOTTA, 2011, 21) 

Sesmarias, posses ou qualquer outro mecanismo de apropriação de terras não eram no século 
XVIII uma forma de acesso à propriedade, porque a propriedade não era o elemento final das 
relações sociais e também não era um objetivo a ser alcançado. A propriedade constituía-se pela 
percepção jurídica atribuída pelo indivíduo sobre a faixa de terra na qual exercia o domínio, 
sendo esta percepção fundada na lei, na tradição, no costume ou em qualquer outra fonte de 
direito presente no pluralismo jurídico do setecentos. 

A propriedade na época moderna era multiplicada abrindo portas para diferentes maneiras de 
apropriação da terra e de direitos. No século XVIII, ter a carta de sesmaria podia, e era 
constantemente utilizada, como uma estratégia de poder para legitimar a propriedade. Por 
outro lado, um roceiro sem a dita carta argumentava a manutenção constante da agricultura 
também para garantir sua legitimidade. Isso demonstra que a terra podia ser apropriada por 
diferentes indivíduos e cada um apresentar diferentes direitos para legitimar sua propriedade. 

Portanto, o direito de propriedade era definido por diferentes estratégias de legitimação, sendo 
a noção de propriedade definida na relação abstrata atribuída pelo homem em relação ao seu 
contexto socioeconômico e a sua vontade de exercer o domínio sobre a coisa fundamentado em 
um determinado direito, legitimando juridicamente esse domínio. Em outras palavras, a 
propriedade situada num nível de mentalidade representava o fundamento de um direito. A. M. 
Hespanha defende a ideia de que na sociedade de Antigo Regime “a propriedade é um direito 
pleno, ou seja, contém em si todas as faculdades de ação que o seu titular pode desenvolver em 
relação à coisa.” (HESPANHA, 2005, 89)  

Margarida Sobral Neto salienta que vigorava na Idade Moderna “a concepção de propriedade, 
entendida como um direito não absoluto, não exclusivo e não perpétuo”. (NETO, 2007, 26) Esta 
concepção foi decorrente da Coroa Portuguesa dispor da possibilidade de retirar o domínio do 
indivíduo sobre a propriedade, pois a terra “no Antigo Regime era, em última instância, 
patrimônio real” (FERLINI, 2005, 300) e a propriedade não tinha como característica jurídica a 
livre disposição da vontade do indivíduo sobre os seus bens, assim como o direito sagrado e 
inviolável do homem sobre a coisa. Paulo Merêa qualificou essa propriedade como uma 
“propriedade imperfeita” porque mesmo existindo a noção de propriedade “não impedia que 
acima dele existisse alguém cujo direito iminente se manifestava [através de] pensões, tributos, 
serviços [e com] intervenção ou consentimento para que o detentor da terra pudesse 
validamente realizar certos atos jurídicos.” (MÊREA apud SANCHES, 1998, 178) 

Portanto, era o proprietário que materializava o sentido de propriedade ao formular um direito 
sustentado no título da sesmaria, na antiguidade da posse ou na utilidade da terra. O 
proprietário tinha a propriedade plena da terra porque era ele que exercia o domínio sobre a 
mesma vinculada a ideia de uso, usufruto e utilidade (HESPANHA, 2005, 81-83) e, ademais, tinha 
o poder de dizer que a terra era dele. 

Qual direito? O que podemos considerar de direito no setecentos? 

Recentemente a historiografia trabalha com a noção de pluralismo para estabelecer os limites 
do direito no período moderno. O direito, assim como já percebido em relação a propriedade, 
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era constituído na dinâmica da sociedade. Ele se constitui em diversos níveis na cristalização e 
na materialização das relações de poder. 

Temos de ter a precaução, de compreender o direito pré-oitocentista de maneira diferente do 
existente atualmente. Ao analisarmos o direito na época moderna, temos que ter em mente o 
pluralismo social com variados estatutos, costumes e práticas. O direito estabelecido pelo 
Estado português era uma fonte minoritária da lei, que só encontrava legitimidade para os seus 
pares, isto é, a lei como expressão escrita apenas tinha aplicabilidade para aqueles que sabiam 
lê-la. A lei, na época moderna, como define Laura de Mello e Souza, permanecia letra morta 
(SOUZA, 2006, 55).2  

Direito não era sinônimo de lei, mas a aplicação da lei. O costume, por exemplo, podia ser 
utilizado pelo colono para revogar a lei do rei. Dizer que alguma determinação régia não seria 
cumprida, porque o costume era fazer outra coisa era normal, porque costume e lei tinham a 
mesma força enquanto fontes do direito. O direito, no caso particular da colônia, não precisava 
de normas específicas para existir. O direito também podia ser delimitado somente com base 
no costume e na tradição. 

Em contrapartida, a outra face do direito encontrava respaldo nas relações de poder da 
sociedade colonial, que tinha como fonte legitimadora seus próprios costumes e práticas locais: 
“no sistema jurídico do Antigo Regime, a autonomia de um direito não decorria principalmente 
da existência de leis próprias, mas muito mais da capacidade local de preencher os espaços 
jurídicos de abertura ou de indeterminação.” (MOTTA, 2010, 398)3 

Segundo o jurista italiano Paolo Grossi o direito adquiriu ao longo do tempo e por algumas 
interpretações equivocadas do senso comum um significado de ser inalcançável, estando 
apenas a serviço de órgãos públicos estatais e de pessoas especializadas. (GROSSI, 2006 (b)) Ao 
contrário disso, o direito é gerado pela sociedade quando necessita suprir uma necessidade 
organizacional frente a algum problema que precisa ser solucionado. Assim, podemos concluir 
que o direito não é um conjunto de leis que ditam as regras de um Estado, mas um instrumento 
de organização, com caráter jurídico, constituído pela sociedade para criar normas que definam 
seus padrões e costumes, ou, em outras palavras, para atribuir ordem a uma realidade 
conflituosa. 

Temos que convir que vivemos um direito totalmente distinto do existente na sociedade do 
século XVIII. Um direito vinculado ao Estado e a suas esferas administrativas, sistematizado em 
códigos e burocratizado. A lei torna-se última instância na resolução de conflitos, árbitra e tira-
dúvidas na resolução de conflitos. Quando, a lei não corresponde a necessidade de certo 
problema social, aqueles encarregados de lidar com a aplicação da lei despacham com base em 
outros artifícios jurídicos em favor de códigos e logo seus pareceres tomam forma de lei. Claro 
que se alguma prática social é utilizada como esse artifício jurídico, ela precisará 
obrigatoriamente torna-se lei para continuar a ser utilizada e valorizada nos tribunais. 

                                                           
2 Ao apresentar críticas a A.M.Hespanha a respeito de um possível uso excessivo de textos jurídicos em 
suas pesquisas, a historiadora aponta os cuidados que devemos ter ao trabalhar com a lei. Em reposta a 
Laura de Mello, Hespanha afirma que a lei torna-se letra morta “em face das situações criadas pelas 
práticas locais.” Ver Hespanha, 2007, 57. 
3 Márcia Motta indica dois autores fundamentais para a historiografia nacional a respeito das inovações 
analíticas sobre o direito e a lei: E. P. Thompson, ao considerar “uma diferença entre o poder arbitrário e 
o domínio da lei”; e A. M. Hespanha, ao explicar o direito “pelas condições sociais de sua produção” e não 
pelo reducionismo teórico das explicações políticas e econômicas. Ver MOTTA, 2010, 394. 
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3. Apropriações de terras no Caminho Novo: os múltiplos direitos para legitimar a 

propriedade. 

Em estudos anteriores lançamos luz sobre o Caminho Novo. Elemento geográfico fulcral no eixo 
de expansão colonial durante o século XVIII tinha seu traçado estrategicamente constituído para 
facilitar em vários sentidos o escoamento do ouro extraído em Minas Gerais para o porto do Rio 
de Janeiro – para daí ser exportado a metrópole portuguesa e seus aliados comerciais –, como 
igualmente auxiliar no acesso as regiões auríferas. Ao final do século XVII e ao longo de todo o 
século XVIII, a Coroa Portuguesa formulou uma série de normas agrárias e marcos legislativos 
para regulamentar o sistema fundiário próprio as condições da colônia e para fornecer uma 
complementação a legislação até então vigente. Marcos Sanches salienta que “o esforço 
normativo deflagrou crescentes reclamações dos colonos e, ao contrário do desejado, ampliou 
o caos, quer pela multiplicidade de normas, quer pelas diversidades entre as Capitanias.” 
(SANCHES, 1999, 163) 

 Um dos componentes desse caos era a legitimidade sobre o direito de propriedade entre os 
proprietários de terras. Ao traçar o perfil desses proprietários percebemos a heterogeneidade 
no seu conjunto4: aqueles que possuíam o título de mercê da sesmaria, e os demais, em sua 
maioria, que tinham em seu favor o costume da ocupação antiga e o cultivo regular nas terras. 
Podemos, a primeira vista, sermos conduzidos a acreditar que o instituto jurídico da sesmaria, 
chancelado pelas regulamentações régias, eram o suficiente para determinar a legitimidade do 
domínio da terra, ou ainda, a garantia de propriedade. Contudo, o costume de ocupação das 
posses acarretava uma força jurídica que acirrava os conflitos em torno da terra. 

Observamos uma disputa acerca de um mesmo trecho de terra ocupado por dois indivíduos em 
1712: 

“(...) havendo respeito a Antonio Moreira da Crus me enviar a dizer que ele comprara ao 
Doutor Manoel Correa Vasques um sítio que tem no caminho novo das minas em que 
assiste João de Souza de que sem sesmaria concedido pelo governador meu antecessor 
que foi Dom Fernando Martins Mascarenhas de Lancastro, e porque conforme as ordens 
de Sua Majestade que [ilegível] manda dar a cada pessoa somente uma légua em 
quadra, e para melhor poder acrescentar que eu lhe mandasse passar nova carta de 
sesmaria da paragem que chamam de Cachoeira, a saber mil braças para a banda das 
minas do dito sítio em que assiste o dito João de Souza, ou a terra que dever até a dita 
paragem, e sítio nomeado, incluindo todas as plantas e lavouras dele, com duas mil 
braças ou as que faltarem para a dita légua para a banda do Alcaide mor Tomé Correa 
Vasques, para a parte do Rio de Janeiro, perfazendo-se sempre a dita légua em quadra. 
(...)Rio de Janeiro vinte e oito de julho de mil setecentos e doze anos.”(AHU – PR:RJ: Cx.20 
Doc.4508)  

Nesta situação envolvendo João de Souza e Manoel Corrêa Vasques em 1712 o poder de dizer 
que a terra era de alguém estava exclusivamente no título da sesmaria, ou seja, como Manoel 
Corrêa Vasques alegava que tinha o título tornava-se diretamente o proprietário da terra mesmo 
sendo João de Souza o residente e cultivador na mesma. Portanto, o título da sesmaria tinha a 
finalidade de legitimar a posse sobre a terra independente das atividades existentes. O direito 
sobre a terra no início do século XVIII estava estritamente relacionada a uma questão jurídica 
por meio do título de sesmaria.  

Por esta razão os proprietários recebedores da concessão sesmarial buscavam legitimar suas 
propriedades nos procedimentos previstos nas normas agrárias, seguindo os procedimentos de 
confirmação, demarcação, medição e produtividade nos prazos estipulados. O caso do alferes 

                                                           
4 Para conhecimento mais aprofundado desse assunto indicamos artigo ver POLLIG, 2010, pp.15-52. 
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Manoel da Silva Rosa nos serve como exemplo para demonstrar a relevância na regularização 
dos procedimentos para o título das sesmarias das terras concedidas. 

Concedida a sesmaria de uma légua e meia no Caminho Novo em terras que se encontravam 
devolutas entre Simão Pereira de Sá e Paraibuna em 1709, Manoel da Silva Rosa ainda não tinha 
sua concessão legalizada pela falta de tabelião e escrivão para lhe passar a posse da mercê 
judicialmente. Por esta razão fez a seguinte petição: 

“Diz o Alferes Manoel da Silva Rosa que ele tem uma data de terras de sesmaria de uma 
légua de testada e três de sertão entre a Paraibuna e Simão Pereira de Sá, e porque ele 
suplicante quer tomar posse judicialmente das ditas terras” (APM: Not. SC-07, MF. 02, 
Flh. 146)  (grifo meu) 

Com o passar do tempo ao longo do século XVIII, a recorrência das posses como mecanismo de 
apropriação de terras nas regiões mineiras e nos caminhos para as minas, assim como nos 
conflitos entre proprietários com e sem título de sesmarias, foram fatores determinantes para 
alterar a importância do título jurídico e dos argumentos utilizados para poder dizer que a terra 
era de alguém. Ganhavam vida e emergiam novas fontes de direito sobre a terra que tinham 
fundamento nos conflitos entre proprietários. 

O título da sesmaria ainda era um artifício utilizado para legitimar as apropriações de terras 
quando na consulta do Conselho Ultramarino foi ordenado passar cartas de sesmarias para 
aqueles com posses para que fossem mantidos em suas propriedades a fim de legitimar as terras 
e evitar alegações posteriores de indivíduos que não possuíssem a dita carta: “e que aos mesmos 
possuidores, (...) se lhe devia passar carta de data das ditas terras com o teor da Ordem”. (AHU 
– PR:MG: Cx.46 Doc.36) 

O poder de dizer “a terra é minha” concentrava-se não só por um instrumento jurídico, mas por 
um direito consuetudinário e pela propriedade. Dizer que era primeiro povoador e descobridor, 
assim como antigo possuidor (em tempos imemoriais), e que tinha boa fé e permanente 
trabalho nas áreas apropriadas também serviam de argumento para fundamentar o significado 
do direito e do poder sobre a propriedade da terra5, como por exemplo, a concessão do título 
de sesmaria pelo governador da Capitania do Rio de Janeiro a posse das terras de Manuel Borba 
Gato em 03.12.1710. Francisco Eduardo Pinto ao analisar cartas de sesmarias em Minas Gerais, 
destaca o caso de Borba Gato quando “consciente do seu poder e dos direitos que a condição 
de primeiro descobridor das minas e povoador lhe conferiam” fez “além do costume de 
ancianidade, o uso de instrumentos jurídicos para assegurar a posse de suas terras.” (PINTO, 
2008, 256) 

Dando continuidade na percepção de propriedade sobre a terra, percebemos mudanças no 
posicionamento do Conselho Ultramarino sobre a legitimidade da posse nas apropriações de 
terras, sobretudo após a provisão régia de 1753. Vejamos trecho da seguinte representação dos 
oficiais da Câmara de Vila Nova da Rainha, pedindo a conservação das posses para os habitantes 
da Capitania de Minas Gerais, em 07.04.1759:  

“(...) que os moradores deste continente, que se aplicam em plantar frutos a custa de 
seu próprio braço experimentam. Todos reconhecemos (...)e também patente por Leis 
Extravagantes, que para possuírem legitimamente as terras, [ ] de título de doação, que 
Vossa Majestade costuma amplamente conceder a seus vassalos (...) para que sejam 
conservados os povoadores na posse antiga das terras, que tem cultivados, servindo-lhes 
de título a mesma posse antiga, para que não sejam expulsados das fazendas por 

                                                           
5 Para Márcia Motta, “a posse imemorial adquiria o status de domínio, pois se presumia que ela havia sido 
adquirida por ‘títulos originais que o tempo tem consumido’ Ela pressupunha ainda ‘a graça em tudo o é 
concessível’ e a ‘boa fé’.” (MOTTA, 2007: 94) 
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nenhum sesmeiro, que as pretenda, como devolutas, por falta de legítimo título 
(...)”(AHU – PR:MG: Cx.79 Doc.43) 

Inicialmente os oficiais da Câmara de Vila Nova da Rainha apresentam o esforço dos 
proprietários que possuem sua produção agrícola a seus próprios custos: “se aplicam em plantar 
frutos a custa de seu próprio braço”. Em seguida lembram que a forma legítima de obter o título 
de doação, em forma de sesmarias, estavam previstos nas Leis Extravagantes das Ordenações 
Régias como costumavam ser concedidas as terras. E por fim, apresentam o requerimento de 
conservarem as posses aos indivíduos que ocupam terras sem o título de sesmarias, “servindo-
lhes de título a mesma posse antiga” frente a algum outro que requeresse as mesmas terras, 
munidos do título jurídico de sesmaria. Observamos que no bojo do pedido da conservação de 
posse existe um “conflito de títulos”: o título da antiguidade e da tradição e o título jurídico da 
sesmaria. Como visto anteriormente, no início do XVIII não importava a antiguidade da posse do 
individuo sobre a terra prevalecendo desde sempre o título da sesmaria.  

Em carta de 23.02.1761, Gomes Freire de Andrade sobre a pretensão dos oficiais emitiu seu 
parecer dizendo: “O que em este requerimento se pede de ficarem as posses servindo de título 
me não pareceu justo por ser certo se fariam os senhores das posses juízes da sua própria 
causa.” (AHU – PR:MG: Cx.77 Doc.36) 

A resposta do Conselho Ultramarino, em 27.10.1761, endereçada ao rei em relação a essa 
representação resume-se nas seguintes palavras:  

“Seja servido conservar aos povoadores daquele continente na posse antiga das terras 
que tem cultivado servindo-lhes de título a mesma posse para não serem expulsos delas 
por nenhum sesmeiro, que as pretenda como devolutas por falta de título legítimo (...) 
Que o que este requerimento se pede se ficarem as posses servindo de títulos lhe não 
parece justo por ser certo se fariam os Senhores das posses juízes da sua própria causa, 
porém que Vossa Majestade mandasse o que fosse servido.” (Idem) 

O parecer favorável do Conselho Ultramarino, mesmo com a ressalva feita por Gomes Freire de 
que “os senhores das posses [poderiam ser] juízes da sua própria causa”, à representação dos 
oficiais da Câmara de Vila Nova da Rainha possibilita que o título da posse antiga da apropriação 
da terra tenha o mesmo valor jurídico que o título da sesmaria, quando não permite que 
nenhum sesmeiro se ocupem das terras pela falta de um título legítimo.  

Isso nos permite concluir que as normas agrárias foram sendo moldadas e reformuladas de 
acordo com que a realidade colonial, principalmente das minas, foram revelando situações que 
necessitavam de um conjunto normativo que atendesse as necessidades daquele contexto. Os 
argumentos dos que tinham posses fundamentavam-se em fontes do direito como o costume, 
a tradição e o tempo imemorial e foram capazes de conflitar com a legislação régia, a ponto de 
serem reconhecidas e postas no mesmo patamar do edifício jurídico daquela sociedade. Isto 
representa uma espécie de invenção do direito no século XVIII que escapa do institucionalização 
do Estado para fundamentar-se na realidade colonial. 

Se no início do século a única forma de legitimar a apropriação de terras e do poder dizer que a 
terra era “minha” era por meio do título das sesmarias, agora existiam outras formas de 
legitimação, como, por exemplo, o título da antiguidade da posse.  

De certo, confirmações régias de sesmarias e doações sesmariais continuaram a ser pedidos e 
concedidos em grande quantidade, mas juridicamente as posses adquiriam cada vez mais força 
e definiam os quadros da formação de propriedade enquanto resultado das relações sociais.  
Alguns historiadores e estudiosos das questões agrárias brasileiras acreditam que a 
desorganização na regulamentação do sistema de sesmarias em conjunto com o fortalecimento 
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das ocupações por meio das posses foram predominantes para a extinção das sesmarias no 
Brasil em julho de 1822. 

Portanto, podemos afirmar que o significado do direito de propriedade sobre a terra no século 
XVIII teve várias facetas, descontinuidades e transformações, que se apresentaram ao longo do 
tempo. De início dava-se somente pela via do Estado assim como estabelecido pela legislação 
agrária. Conforme o passar do tempo e as situações encontradas em diferentes realidades 
coloniais, esse direito adquiriu novas formas, vertentes e fontes conglomerando elementos que 
estavam entranhados e confundidos na própria essência da sociedade colonial, no que tange a 
assuntos agrários. 

4. A Lei da Boa Razão e a relação temporal com a legitimição do direito de propriedade. 

A maioria dos estudos que se preocupam em fazer uma análise sobre a Lei da Boa Razão 
creditam a ela a responsabilidade pela instituição do direito português vinculado ao Estado. Ou 
seja, foi a partir de seu texto que foram encerradas as possibilidades da presença de outras 
fontes de direito, a não ser a lei, como argumento jurídico nos tribunais. Outra linha explicativa, 
afirma que a Lei da Boa Razão só veio coroar um movimento anterior de imposição da lei como 
expressão máxima a ser respeita integralmente em discordâncias jurídicas.  

A Lei da Boa Razão quando foi tornada a público não tinha esta denominação, sendo conhecida 
apenas pelo dia de sua publicação, isto é, Lei Máxima de 18 de agosto de 1769. A Lei da Boa 
Razão é composta por catorze parágrafos que trazem o ponto central de reformular as 
estruturas jurídicas de Portugal. Seu objetivo geral é colocar as leis pátrias como sendo o 
conjunto legislativo principal para reger Portugal em detrimento das leis romanas e outras 
fontes de direito, que vigoravam por um longo tempo como o corpo de leis que organizava a 
sociedade portuguesa. 

Em partes concordamos com essas duas explicações somente no que diz respeito a vinculação 
do direito como extensão do Estado, mas não em estabelecê-la como um marco, seja de 
inauguração ou finalização de uma fase histórica. Acreditamos que a Lei da Boa Razão é um 
retrato de um processo histórico de transformação na concepção do direito, enquanto 
complemento e instrumento do Estado. Significa uma representação de uma realidade cujos 
preceitos do direito alinhavam-se com os instrumentos do Estado cada vez mais centralizado e, 
sobretudo, burocratizado. 

Mas como dirigir o olhar para Lei da Boa Razão sobre esses embates de direitos de propriedade? 
Para verificar a aplicabilidade da Lei da Boa Razão, com o objetivo de compreender sua 
efetividade numa realidade mais palpável, dedicamo-nos a olhar os embates jurídicos sobre a 
propriedade da terra ao longo do século XVIII e princípios do XIX.  

A importância dos costumes na sociedade do setecentos, e suas consequências na multiplicação 
das fontes do direito, tinha grande relevância ao ponto que a tratativa da Lei da Boa Razão em 
exaltar a lei como vontade suprema do soberano e última instância de decisão e consulta na 
resolução de conflitos jurídicos procurava limitar a forças desses hábitos sociológicos. No 
décimo quarto e último parágrafo da lei se refere ao procedimento que deveria existir para ter 
validade os estilos e costumes do Reino: 

“Porque a mesma Ordenação, e o mesmo Preâmbulo dela na parte em que mandou 
observar os estilos da Corte, e os costumes destes Reinos, se tem tomado outro nocivo 
pretexto para se fraudarem as Minhas Leis (...) E que o costume deve ser somente o que 
a mesma Lei qualifica nas palavras: longamente usado, e tal, que por direito se deva 
guardar, cujas palavras Mando, que sejam sempre entendidas no sentido de 
concorrerem copulativamente a favor do costume, de que se tratar, os três essenciais 
requisitos: De ser conforme as mesmas boas razões, que deixo determinado, que 
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constituam o espírito das Minhas Leis: De não ser a elas contrário em coisa alguma: E de 
ser tão antigo, que exceda o tempo de cem anos. Todos os outros pretensos costumes, 
nos quais não concorrerem copulativamente todos estes três requisitos, reprovo, e 
declaro por corruptelas, e abusos: Proibindo, que se aleguem, ou por eles se julgue, 
debaixo das mesmas penas acima determinadas, não obstantes todas, e quaisquer 
disposições, ou opiniões de Doutores, que sejam em contrário” (Lei da Boa Razão apud 
TELLES, 1824, pp. 86-87, grifo meu) 

Este parágrafo pode ser considerado uma expressão de centralização jurídica no Estado, quando 
desconsiderava os costumes que não estivessem de acordo com os três requisitos estabelecidos: 
conforme as boas razões, de não ser elas contrárias as leis e que excediam o tempo de cem anos. 
Como de “costume”, já que toda lei é passível de interpretação desde “tempos imemoriais”, 
lançamos um problema para ser discutido a um dos três requisitos para a validação do costume. 
Como estabelecer a datação superior de cem anos para qualquer costume? Se o costume é 
reconhecido pela antiguidade, tradição, seu caráter imemorável, como estabelecer um prazo, 
um marco de origem a esses hábitos? 

Portanto, podemos afirmar que compunham o costume era a questão temporal. A questão 
temporal aparece na retórica das fontes referentes aos conflitos agrários de diferentes formas. 
De certo, a noção acerca do tempo era construída variavelmente de acordo com o interesse do 
grupo social ou do indivíduo envolvido, com o intuito de criar um argumento jurídico que 
validasse o costume da apropriação. É no cerne desses conflitos pela terra que concentramos a 
análise temporal dos costumes na realidade colonial. 

Em 23.07.1736, o governador da capitania de Minas Gerais, Martinho de Mendonça de Pina e 
Proença enviou uma carta ao rei D. João V informando o estágio das concessões das sesmarias 
no Brasil referentes ao tamanho geográfico das terras. Pedindo ordens ao rei sobre a atitude 
que deveria tomar nas concessões, o governador diz: “De tudo isto se segue não cuidarem os 
possuidores em tirarem sesmarias apropriar-se cada um da maior extensão que pode originarem 
se intricadas demandas pelas dificuldades de provar qual posse foi primeiro lançada.” (AHU – 
PR:MG: Cx.32 Doc.15) 

O Intendente da Fazenda Real da Cidade de Mariana, Domingos Pinheiro, em carta ao reino 
datada 19.09.1745, afirmou que a causa para tais problemas foi a suspensão da ordem régia de 
13.04.1738 (ocorrida no dia 22.09.1738) pelo governador Gomes Freire de Andrada, em virtude 
de uma série de requerimentos contra essa determinação, proporcionando “a posse e 
demarcação das sesmarias ficando indecisa a dúvida, que moveu a suspender a [ ] daquela 
ordem, de que tem resultado ficarem os intrusos possuidores, continuando na sua antiga posse, 
sem [ ]  título” de sesmaria, pois  

“sendo que semelhantes posses assim adquiridas em terras da Coroa são por todo o 
dis[ilegível] reprovadas; porque nem ainda imemorial, é a te[ilegível]vel sem que a 
certifique algum título ou concessão régia, como pelos antigos possuidores, se movem 
dúvidas [ilegível] algumas terras roçadas, que alcança e compreende a demarcação das 
novas sesmarias, de que resultão agigantados [ilegível], e dilatados pleitos.”(Idem) 

Para evitar mais problemas, o intendente Domingos Pinheiro sugeriu que se executasse a ordem 
de 1738 “e daquele tempo para trás [vinte anos] haja Vossa Majestade por bem, se conservar a 
sua posse os antigos possuidores, em atenção não só a sua boa fé, mas de serem os primeiros 
povoadores e descobridores e os que comumente trabalho e despesa grande da sua 
fazenda”.(Idem) 

Percebemos na leitura do parecer do Intendente de Mariana, a par diretamente das querelas 
entre sesmeiros e posseiros na região das minas, a questão do tempo. Existe uma distinção entre 
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as posses definidas pelo tempo: (1) as posses que são reprovadas ou não admitidas “porque nem 
ainda imemorial”, isto é, não possuem antiguidade que reforçem sua relevância; e (2) antigos 
possuidores por “serem os primeiros povoadores e descobridores”6, aqueles que ocupavam as 
terras há longo tempo, que em contrariedade ao grupo anterior intui-se que suas posses eram 
imemoriais em razão de serem os primeiros daquela região. Em decorrência disso, o intendente 
sugeriu que mantivesse na posse os antigos possuidores com mais de vinte anos, ou seja, uma 
determinação temporal. 

Após o assunto em questão ter chegado ao reino, foi inserido na esfera decisória do Conselho 
Ultramarino “para remédio do que suplicava ele referido Intendente; mandasse Vossa 
Majestade praticar a sobre dita Ordem  tão somente com os intrusos possuidores das ditas 
terras de vinte anos a esta parte”. (AHU – PR:MG: Cx.83 Doc.23) O conselho acatou a sugestão 
do intendente e decidiu em consulta de 03.09.1746 que 

“se devia mandar praticar a Ordem de 13 de abril de mil setecentos, e trinta e oito sem 
outra modificação mais do que conservarem se as pessoas que possuem as terras, que 
são da Coroa a vinte anos, ainda que não mostrem título, com declaração, de que esta 
posse não é bastante para lho dar, mas que Vossa Majestade a aprova por esta vez 
somente; por via de graça.”(Idem, grifo meu) 

Considerando a posse como hábito de apropriação de terras a margem do sistema legal da 
concessão, o Conselho Ultramarino corrobora esse costume por meio de um artifício de 
contagem do tempo por não existir o título da sesmaria, tal como indicara o intendente da 
cidade de Mariana. Isto indica, portanto, que se substituiu a concessão da mercê régia da 
sesmaria pelo costume temporal superior a vinte anos a fim de validar a posse em propriedade 
da terra.  

Os prazos anuais de muito tempo – referência a antiguidade – para garantir as posses tornou-se 
costume nessa região nas disputas acerca da propriedade da terra, transformando-se assim 
numa defesa social e jurídica, como pode ser notado em carta de 19.07.1757 de Frei João 
Francisco, ao Senado da Câmara de Mariana, representando contra os prejuízos causados aos 
pobres por causa das novas sesmarias que expulsavam os povos dos seus sítios:  

“(...) acudir aos pobres que as mais das vezes são oprimidos dos ricos; peço vosmecês 
que admitam que os pobres os se queixam, que com estas novas sesmarias se lhe tivesse 
o remédio ficando algum expulsado do seu sítio depois da posse de muitos anos. Isto 
parece uma tirania” (AHU – PR:MG: Cx.72 Doc.49, grifo meu) 

O discurso da antiguidade era comumente acionado e trazido ao centro dos conflitos por 
indivíduos que disputavam o controle ocupacional e produtivo da terra. Em requerimento 
anterior a 1738, os possuidores de terras, dadas em sesmarias, no Caminho Novo pedem a sua 
demarcação, para evitarem os conflitos que resultavam de se terem dado sesmarias sem haver 
já terras disponíveis para as concessões que se tinham feito. Para pedir a demarcação alegam 
que são os mais antigos e por conta dessa antiguidade acreditam terem privilégios sobre os 
novos sesmeiros: 

“sucede intentarem que mais antigos nas ditas datas lançar fora os mais modernos para 
o que alcançarão provisão de Vossa Majestade para o ofício de se medirem e 
demarcarem, o que com efeitos se principia a observar com grande perturbação de todos 
que estavam situados nos lugares das sesmarias que lhe foram dadas, os pretendem 

                                                           
6 Nos dizeres de Ângelo Carrara “dever-se-ia atentar de imediato para o fato de os peticionários alegarem 
indistintamente ora o título de primeiro povoador (o que traduzia em bom português o jus primi 
occupantis), ora o ter comprado a terra de um primeiro povoador. Em ambos os casos, o lançamento de 
posses  estava na origem do acesso à propriedade”. (CARRARA, 1999, pp. 11-12). 
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lançar mão fora outros pela sua antiguidade porém o procedimento desta demarcação 
não deve prosseguir-se pelo referido modo segundo as razões de observância e equidade 
(...) Pois de certo que há sesmeiros que se acham de posse da dita parte que cultivaram 
há mais de vinte anos a vista e face dos outros sem contradição alguma que é o que 
basta para adquirirem perfeito domínio os que tiverem as suas sesmarias confirmadas 
por Vossa Majestade sendo a razão de equidade não parecer justo que depois de terem 
feito as referidas consideráveis despesas em cultivar as terras e beneficiar os caminhos 
se venham a senhoriar das terras aqueles que as não cultivarão utilizando-se assim do 
trabalho e despesa alheia sem nunca fazerem própria” (AHU – PR:RJ: Cx.44 Doc.10303, 
grifo meu) 

É nítida a ativação do costume da antiguidade nesse documento como argumento suficiente por 
parte dos proprietários “a mais de vinte anos” sobre os recém-agraciados com a mercê da 
sesmaria quando afirmam “que é o que basta para adquirirem perfeito domínio”. Ou seja, não 
adiantava os novos proprietários utilizarem os preceitos da demarcação previstos nas 
ordenações régias, pois segundo os proprietários de posse antiga tinham a seu favor o costume 
da antiguidade. Conclui-se daí que estavam no mesmo nível de atribuições jurídicas na 
sociedade colonial tanto o cumprimento legal (demarcação das terras concedidas) quanto o 
costume do tempo antigo presente em nenhum instrumento legislativo, mas somente na 
tradição sociológica daquele grupo social. 

A busca pela confirmação das posses no regime de sesmarias cada vez mais eram 
fundamentadas nos argumentos jurídicos sustentados pelo retrocesso do tempo. Os 
proprietários Manoel Alves da Silva e Francisco Veras Nascentes em 26.09.1761 requeriam por 
petição a confirmação da sua carta de sesmaria “de que por si e seus antepassados estavam de 
posse havia mais de vinte, quarenta, e sessenta anos, lavrando-as e plantando-as sem 
contradição de pessoa alguma”. (AHU – PR:RJ – Docs avulsos: Cx.78 Doc.19) 

A questão da herança das terras tornou-se uma estratégia mais recorrente a partir da segunda 
metade do século XVIII para avigorar o costume do valor imemorial da antiguidade. É 
característico de alguns proprietários se apropriarem de terras usando como argumento o título 
das propriedades de seus antecedentes, isto é, herança de terras, por exemplo. Márcia Motta 
salienta que “herdeiros de sesmarias concedidas em outros tempos também buscaram 
confirmar o seu patrimônio.” (MOTTA, 2009, 353) 

Em 1779, D. Francisca Xavier Bustamante, esposa e viúva do sargento-mor Manuel Rodrigues 
Pereira, também pediu em sesmaria as antigas posses de seus antepassados: 

“Faço saber aos que esta minha carta de sesmaria virem que atendendo a representar-
me por sua petição Dona Francisca Xavier Bustamante, viúva que foi do sargento-mor 
Manoel Rodrigues Pereira, que ela vivia possuindo por seus antepassados havia mais de 
sessenta anos a fazenda da Paraopeba na Estrada Real do Rio de Janeiro (...)” (AHU – 
PR:MG: Cx.164 Doc.43, grifo meu) 

Destaca-se, portanto, três argumentos para a confirmação da sesmaria: o cultivo (lavrando-as e 
plantando-as); a posse de muitos anos com uma relativa exatidão cronológica (mais de vinte, 
quarenta, e sessenta anos); e a herança (antepassados) que reforça ainda mais a antiguidade e 
o tempo imemorial do domínio da terra.  

Ao estabelecer um paralelo entre os diversos casos mencionados inserido numa conjuntura do 
século XVIII nota-se uma interessante e curiosa transformação na concepção do tempo existente 
nos costumes utilizados para legitimar as apropriações de terras a margem do sistema sesmarial. 

Num primeiro momento refere-se ao tempo das posses com um sentido aberto, sem a presença 
de unidades de marcação dos anos. Fala-se em “muitos, bastantes anos”, ou simplesmente uma 
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“posse antiga” ou qualquer denominação semelhante com a mesma semântica. Em seguida, 
começa a surgir uma quantidade de anos para considerar a antiguidade das posses como o prazo 
que ultrapassasse “vinte anos”. Posteriormente, essa cronologia passa a ser apontada com mais 
exatidão aumentando o valor do intervalo temporal para qualificar a antiguidade, como por 
exemplo, “quarenta anos”. E por fim, além dessa relativa exatidão passou a ser inserido o fator 
de herdar as terras dos antepassados realçando o caráter imemorial das apropriações.  

Essa breve síntese a respeito da noção do tempo existente nos conflitos agrários possibilita fazer 
as seguintes indagações: as diferenças notórias que determinavam os discursos dos 
proprietários ocorriam em decorrência de um desconhecimento homogêneo e geral de tempo 
para os homens no setecentos, deste modo, existia um tempo indefinido? Ou ainda, essas 
menções ao tempo eram aleatórias e frutos de uma coincidência que permeava a mentalidade 
temporal das pessoas em diferentes momentos? Ademais, conforme questionado sobre como 
os legisladores podiam determinar a validade do costume em cem anos na Lei da Boa Razão, 
perguntamos também como os proprietários podiam determinar o tempo cronológico de suas 
posses em vinte, quarenta ou sessenta anos, se eram posses antigas e, por vezes, imemoráveis?  

Acreditamos que não havia um tempo indefinido, nem os proprietários poderiam estabelecer 
uma cronologia as suas posses. Os homens do século XVIII tinham conhecimento da contagem 
e das unidades de medida do tempo, como dias, horas e anos independente do grau de 
aprendizado de leitura e alfabetização7. Ocorria um processo de flexibilização do tempo pelos 
indivíduos, ou seja, ele era elástico e variável a uma cronologia pré-determinada. Se, conforme 
visto, um dos elementos que compõem o costume era a antiguidade ou o tempo imemorial, os 
indivíduos com posses a margem do sistema legal de apropriação de terras procuravam se 
resguardar em conflitos por meio de elementos legitimadores presentes nos costumes. Em 
razão disso, seus objetivos eram, por meio da retórica, constituir esses costumes aos seus 
domínios flexibilizando a noção do tempo.  

Entretanto, como a flexibilização do tempo ou, melhor, o movimento variável na concepção de 
tempo era recorrente nos grupos sociais nada impedia de expandir qualquer costume para além 
de cem anos. A variação da noção de tempo no corpo do discurso sócio-jurídico alterava-se ao 
longo do século em virtude de uma concepção subjetiva do tempo. Essa subjetividade no tempo 
flexível partia-se do princípio de que existiam várias ideias de tempo correspondentes com 
vários elementos dentre eles: os indivíduos, o contexto, os motivos e os interesses envolvidos 
nos conflitos agrários. 

5. Conclusion 

As reflexões presentes nesse estudo não estão concluídas ou em seu estágio final. Retornamos 
a frisar que consiste em uma exposição de ideias para serem discutidas a fim de incorporar novos 
elementos que enriqueçam a pesquisa em andamento. Por isso não temos a intenção de 
estender as considerações finais. Pelo contrário, pretendemos que essas colocações sejam um 
ponto de partida. Defendemos a longo tempo a necessidade de elucidar as ferramentas 
conceituais que embasam a análise empírica sobre a legitimidade da propriedade da terra na 
América Portuguesa. Firmes nesse propósito, destacamos a relevância para rediscutir as noções 
de direito e propriedade que vão muito além da contribuição para o campo da história jurídica 
ou agrária, mas de outras áreas investigativas da sociedade. 

O fato de dizer “isto é meu” para o pedaço de terra, tal como ilustrado por Rousseau ao 
apresentar sua concepção sobre o germe da sociedade civil, na realidade colonial de apropriação 

                                                           
7 António Manuel Hespanha aponta que umas das razões para que os indivíduos não cumprissem as leis 
da Coroa no próprio reino é explicado pelo elevado índice de analfabetismo e desconhecimento da prática 
de leitura entre os menos afortunados. Ver HESPANHA, 1993. 
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agrária vai muito além de uma cerca, do interesse do proprietário ou da concordância das 
demais pessoas. A definição de “a terra é minha” passa por assuntos de caráter mais retórico e 
teórico, como a busca pela construção da legitimidade do direito de propriedade. 

No mesmo sentido, a relação analítica entre os conflitos agrários e a Lei da Boa Razão podem 
ser observados sobre diversos prismas, mas nesse momento fizemos a escolha pelo viés da 
flexibilidade do tempo enquanto argumento jurídico. Apesar de parecer que analisar a Lei da 
Boa Razão trate de forma tangencial a questão do direito sobre a propriedade, na verdade o 
intuito é apresentar um importante elemento, pouco abordado, que esperamos levar a trilhar 
um novo caminho resultando numa rica discussão sobre a transformação do direito que 
impactou as definições jurídicas da propriedade da terra, como por exemplo, estipular os limites 
para a legitimação pelo costume. 
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