CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(de 14 de julho 1934)
(Parte)
(DOU 16/07/1934)
Promulgada a 16 de julho de 1934
Art 17 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
.........
IV - alienar ou adquirir imóveis, ou conceder privilégio, sem lei especial que
o autorize;
Art. 20. São do domínio da União:
I - os bens que a esta pertencem, nos termos das leis atualmente em vigor;
II - os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se
estendam a território estrangeiro;
III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas fronteiriças.
Art. 21. São do domínio dos Estados:
I -os bens da propriedade destes pela legislação atualmente em vigor, com
as restrições do artigo antecedente;
II - as margens dos rios e lagos navegáveis destinadas ao uso público se
por algum título não forem do domínio federal, municipal ou particular.
...............................................
Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes
no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência,
à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
...............................................
3. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
..............................................
17. E garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido
contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A
desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei,
mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra
ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à
indenização ulterior.
...............................................
Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção
social do trabalhador e os interesses econômicos do País.
................................................
§ 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em que
se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o
homem no campo, cuidar da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador
nacional a preferência na colonização e aproveitamento das terras públicas.
..................................................

Art. 125. Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano,
ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento de domínio
alheio, um trecho de terra até dez hectares, tornando-o produtivo por seu
trabalho e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio do solo, mediante
sentença declaratória devidamente transcrita.
Art. 126. Serão reduzidos de cinqüenta por cento os impostos que recaiam
sobre o imóvel rural, de área não superior a cinqüenta hectares e de valor até
dez contos de réis, instituído em bem de família.
...............................................
Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem
permanentemente localizados, sendo-lhes no entanto, vedado aliená-las.
Art. 130. Nenhuma concessão de terras de superfície superior a dez mil
hectares poderá ser feita sem que, para cada caso, preceda autorização do
Senado Federal.
...............................................
Art. 166. Dentro de uma faixa de cem quilômetros ao longo das fronteiras,
nenhuma concessão de terras ou vias de comunicação e a abertura destas se
efetuarão sem audiência do Conselho Superior da Segurança Nacional,
estabelecendo este o predomínio de capitais e trabalhadores nacionais e
determinando as ligações interiores necessárias à defesa das zonas servidas
pelas estradas de penetração.
.............................................
§ 3° O Poder Executivo, tendo em vista as necessidades de ordem sanitária,
aduaneira e da defesa nacional, regulamentará a utilização das terras públicas,
em região de fronteira, pela União e pelos Estados, ficando subordinada à
aprovação do Poder Legislativo a sua alienação.

