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INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA 

 

- Direito de propriedade – direito individual que assegura a seu titular uma série 

de poderes cujo conteúdo constitui objeto do direito civil. Compreende os poderes 

de usar, gozar, usufruir, dispor e reaver um bem, de modo absoluto, exclusivo e 

perpétuo (art. 5o, XXII e XXIII, CF). 

–  Intervenção na propriedade – excepcionalmente o Estado intervirá na 

propriedade, restringindo-lhe seu caráter absoluto, exclusivo ou perpétuo. Há duas 

formas de intervenção: a restritiva (limitação administrativa, servidão 

administrativa, requisição, ocupação temporária e tombamento) e a supressiva 

(desapropriação). 

– Fundamento - a supremacia do interesse público sobre o interesse particular e 

a prática de ilegalidade. 

– Poder de Polícia - quando entendido este poder em sentido amplo – incluindo 

obrigações de fazer, de não fazer e de impor o dever de utilizar o bem – este poder 

está presente em todas as modalidades de intervenção do Estado sobre a 

propriedade privada, exceto na desapropriação porque não é mera limitação, já que 

transfere a propriedade. 

 LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA:  

 Conceito: impõe obrigações de caráter geral a proprietários indeterminados, 

em benefício do interesse geral abstratamente considerado, afetando o caráter 

absoluto do direito de propriedade 

 Características: imposta por normas gerais e abstratas; representa 

exercício do poder de polícia; restrições visando conciliar o direito público e o 

privado (bem-estar social); poderá estar ligado a: segurança, salubridade, 

estética, defesa nacional ou qualquer outro fim em que o interesse da 

coletividade se sobreponha. Não está sujeita a controle, salvo ato ilegal. 

 Indenização: em regra não se indeniza. 

 

 SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

 Conceito: é intervenção na propriedade que implica a instituição de direito 

real de natureza pública, impondo ao proprietário a obrigação de suportar 
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um ônus parcial sobre o imóvel de sua propriedade, em benefício de um 

serviço público ou de um bem afetado a um serviço público. Afeta a 

exclusividade do direito de propriedade, porque transfere o caráter absoluto, 

quando implica obrigação de não fazer. Acarreta gravame maior do que a 

ocupação temporária, porque tem caráter perpétuo. 

 Elementos Definidores: a) a natureza de direito real sobre coisa alheia; b) 

para a maioria deve ser bem imóvel (há divergência); b) natureza pública; c) 

relação de dominação: bem serviente é o imóvel de propriedade alheia e o 

dominante é o serviço público ou utilidade pública; d) o titular do direito real 

é o Poder Público ou seus delegados (autorizados por lei ou contrato); e) 

finalidade pública e f) exigência de autorização legislativa. 

 Formas De Constituição: por lei, mediante acordo e por determinação 

judicial, condicionada ao registro nos dois últimos casos. 

 Indenização: é possível a indenização, se houver dano efetivo. 

 São causas extintivas:  

a) a perda da coisa gravada; 

b) a transformação da coisa por fato que a torne incompatível com seu 

destino;  

c) o desinteresse do Estado;  

d) a incorporação do imóvel serviente ao patrimônio público. 

 

 REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Fundamento: iminente perigo, art. 5o inciso XXV, CF. 

 Principais Aspectos: incide sobre bens móveis, imóveis e serviços; 

justifica-se 

em tempo de paz e de guerra; competência da União para legislar sobre 

requisição civil ou militar; procedimento unilateral e autoexecutório; 

independe da aquiescência do particular; independe da prévia intervenção do 

PJ; afeta a exclusividade do direito de propriedade. 
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 Indenização: em regra oneroso, sendo a indenização a posteriori. 

 Requisição De Bens móveis e fungíveis: atinge a faculdade que tem o 

proprietário de dispor da coisa segundo sua vontade; implica a transferência 

compulsória, mediante indenização, para satisfazer a interesse público; afeta 

o caráter perpétuo e irrevogável do direito de propriedade. Assemelha-se à 

desapropriação, mas com ela não se confunde porque na requisição a 

indenização é posterior e o fundamento é necessidade pública inadiável e 

urgente, enquanto na desapropriação, a indenização é prévia, o fundamento 

é necessidade, utilidade pública e interesse social. 

 

 OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 

 Conceito: é a forma de limitação do Estado à propriedade privada que se 

caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada de imóvel de 

propriedade particular, para fins de interesse público. Afeta a exclusividade 

do direito de propriedade. Essa medida independe de perigo público. 

 Fundamento: art. 5o, XXIII, e art. 170, III, CF 

 Hipóteses:  

a) instituto complementar à desapropriação: (art. 36, Decreto-Lei 

no 3.365/41) – permitindo ao Poder Público o uso provisório de terrenos 

não edificados, vizinhos à obra pública e necessários à sua realização, 

com indenização ao final e prestação de caução quando exigida;  

b) para pesquisa arqueológica ou de minérios para evitar desapropriação 

desnecessária (Lei no 3.924/61 – art. 13);  

c) nos contratos administrativos em que há a prestação de serviços 

essenciais, em nome da continuidade, a Administração poderá ocupar 

provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao 

objeto do contrato (Lei no 8.666/93, art. 58, V e art. 80); 

d) em caso de extinção, a lei autoriza a imediata assunção do serviço pelo 

poder concedente, a qual autoriza a ocupação das instalações e a 

utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis; também 

visa à continuidade do serviço (Lei no 8.987/95, art. 35, §§ 2o e 3o). 
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 TOMBAMENTO 

 Conceito: o Poder Público como que congela determinado bem, impondo a 

sua preservação, de acordo com regras adequadas a cada caso, quando sua 

conservação for de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico, bibliográfico ou artístico (art. 216, § 1o, da CF e Decreto-Lei 

no 25/37). 

 Características: é limitação perpétua ao direito de propriedade; coisa 

tombada pode ser móvel ou imóvel, pública ou privada; em benefício do 

interesse coletivo; afeta o caráter absoluto do direito de propriedade; trata--

se de restrição parcial (se restrição total, é desapropriação); se faz com a 

inscrição do bem nos chamados Livros do Tombo. 

 Indenização: em regra não há o dever de indenizar, excepcionalmente é 

possível compensação pecuniária e, se o tombamento impedir o exercício da 

propriedade, é caso de desapropriação indireta, devendo atender às suas 

exigências. 

 Competência para legislar: é concorrente. A União edita as normas gerais 

e os Estados têm a competência complementar (art. 24, inciso VII, CF), 

sendo comum a competência material (art. 23, inciso III, CF). 

 Obrigações: a coisa tombada continua pertencendo ao proprietário, 

passando, porém, a sofrer uma série de restrições por se tratar de bem de 

interesse público. São obrigações positivas entre as quais estão as de: 

conservar, assegurar direito de preferência1 a quem tombou, tornar 

inalienável o bem, se público. As obrigações negativas se resumem em: não 

pode destruir, demolir ou mutilar; nem retirá-las do país, senão por curto 

prazo; não exportar, além do dever de suportar a fiscalização. 

 Modalidades: 

o quanto à constituição ou procedimento: voluntário (art. 7o – quando o 

proprietário pedir ou anuir por escrito ou de ofício ou compulsório 

                                                             
1
 O art. 22 do Decreto Lei 25 foi revogado, atualmente a matéria está regulamentada no art. 889 do Novo Código de 

Processo Civil que exige a notificação dos entes, garantindo-lhes o direito de preferencia nos casos de alienação 

judicial.  
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(art. 5o); 

o quanto à eficácia: provisório ou definitivo (art. 10, pu); 

o quanto aos destinatários: geral ou individual. 

 Procedimento administrativo próprio previsto no Decreto-Lei no 25/37. 

 

 DESAPROPRIAÇÃO  

 Conceito: trata-se de forma de aquisição originária da propriedade – 

não depende de título anterior. Implica a transferência compulsória, 

mediante indenização, para satisfazer o interesse público; afeta o 

caráter perpétuo e irrevogável do direito de propriedade. 

 

 Elementos: 

a)aspecto formal – procedimento administrativo; 

b)sujeito ativo – Poder Público ou seus delegados (concessionária); 

c)pressupostos – necessidade, utilidade pública e interesse social; 

d)objeto – perda de um bem (transferência compulsória); 

e)reposição do patrimônio do expropriado por meio de justa indenização. 

 

 Competência: para legislar é da União (art. 22, II, CF) enquanto a 

competência para desapropriar, competência material, depende do 

campo de atuação e do fundamento da desapropriação. Em regra, 

quem realiza são os entes políticos, que têm competência 

incondicionada para declarar e executar a desapropriação. De outro 

lado, a Administração Indireta e os delegados gozam de competência 

limitada, porque somente realizam a fase executiva da 

desapropriação. 

 

 Objeto: móvel ou imóvel; corpóreo ou incorpóreo; público ou privado; 

espaço aéreo; subsolo. Não se admitem: direito da personalidade, 

direito autoral, vida, imagem e alimentos. Para patrimônio público, 
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deve-se respeitar a ordem do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 

3.365/41. 

 Modalidades – marcam as modalidades caracterizando suas 

diferenças os seguintes aspectos: fundamento, objeto, procedimento, 

competência, forma de indenização e caducidade (vide quadro 

seguinte). 

 

 Procedimento: 

a) fase declaratória: o Poder Público manifesta a vontade de 

desapropriar, utilizando o instrumento Decreto Expropriatório ou lei de efeito 

concreto. O ato deve conter: fundamento legal, identificação do bem, 

destinação que vai ser dada ao bem, sujeito passivo e recursos 

orçamentários. 

Efeitos: submete o bem à força do Estado, dá início ao prazo de 

caducidade e após essa fase só se indenizam as benfeitorias 

necessárias, ou as úteis quando autorizadas pelo expropriante (art. 

26, § 1o, Decreto-Lei no 25/37). 

 

b) fase executiva: o pagamento e a efetiva entrada no bem. Pode ser: 

amigável (ocorre quando houver acordo quanto à indenização) ou judicial 

(utilizada quando não há acordo e quando o proprietário é desconhecido). 

MODALIDA

DES 

COMUM SANCIONATÓRIA INDIRET

A 

 

FUNDAMEN

TO 

(pressupos

Necessi

dade e 

utilidad

e 

pública 

Interes

se 

social 

Interesse 

social  -  

Função 

social da 

propriedade 

Trafico de 

entorpecentes 

Trabalh

o 

escravo 

Indireta 
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to) Medida 

indispen

sável, 

urgência 

Desigual

dades 

sociais 

Refor

ma 

agrári

a 

Plano 

direto

r 

Psicotró

picos 

proibido

s 

Bem de 

valor 

econô

mico 

usado 

no 

tráfico  

Exploraç

ão de 

trabalho 

escravo 

O Estado 

se 

apropriad

o bem do 

particular 

FUNDAMEN

TO LEGAL 

art.5º, 

XXIV, CF 

DL nº 

3365/41 

(alterad

o pela 

Lei nº 

11.977/

09) 

art.5º, 

XXIV, CF 

Lei nº 

4.132/6

2 

art.18

4 e 

191, 

CF 

Lei nº 

4504/

64, 

Lei nº 

8629/

93, 

LC nº 

76/93 

e LC 

nº 

88/96 

art. 

182, 

§ 4º, 

III, 

CF e 

Lei nº 

10.25

7/01(

altera

da 

pela 

Lei nº 

11.97

7/09) 

art. 243, 

CF 

(alterad

o pela 

EC 

81/2014

) 

Lei nº 

8.257/9

1 e 

Decreto 

nº 

577/92 

art. 

243, 

p.u, CF 

(altera

do pela 

EC 

81/201

4) 

Lei nº 

8.257/

91 e 

Decret

o nº 

577/92 

art. 243, 

p.u, CF 

(alterad

o pela 

EC 

81/2014

) 

...ainda 

sem 

regulam

entação 

DLnº 

3365/41, 

art. 35. 

COMPETÊN

CIA 

todos os 

entes 

todos os 

entes 

só a 

União 

Municí

pio e 

DF 

União União União  todos os 

entes 

OBJETO bens 

passívei

s de 

desapro

priação 

(rol 

amplo) 

bens 

passívei

s de 

desapro

priação 

(rol 

amplo) 

imóve

l rural 

imóve

l 

urban

o 

só 

imóvel 

(Proprie

dades 

rurais ou 

urbanas) 

móveis 

ou 

imóveis 

Propried

ades 

rurais ou 

urbanas 

bens 

passíveis 

de 

desapropr

iação. (rol 

amplo) 

INDENIZA

ÇÃO 

prévia, 

justa e 

dinheiro 

prévia, 

justa e 

dinheiro 

TDA 

resgat

ável 

em 

até 20 

TDP 

resgat

ável 

em 

até 10 

não há 

indeniza

ção 

não há 

indeniz

ação 

não há 

indeniza

ção 

resolve-

se na via 

judicial – 

depende 

do 
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anos 

- 

benfei

torias 

em 

dinhei

ro 

anos fundamen

to 

CADUCIDA

DE 

5 anos 

com 

carência 

de 1ano 

2 anos 

sem 

carência 

2 

anos 

-/-/-/-

/-/-/- 

-/-/-/-/-

/-/- 

-/-/-/-

/-/-/- 

-/-/-/-/ -/-/-/-/-/-

/- 

OBSERVAÇ

ÃO 

necessid

ade e 

utilidade 

pela lei 

não tem 

diferenç

a. 

os bens 

podem 

ser 

vendidos 

a 

terceiros 

não 

se 

admit

e: 

peque

na e 

média 

propri

edade

, se o 

propri

etário 

não 

tiver 

outra 

e se 

for 

produ

tiva; 

depen

de de 

lei 

especí

fica 

do 

Municí

pio 

destinaç

ão – 

reforma 

agrária e 

as 

program

as de 

habitaçã

o 

popular 

destina

ção – 

reversã

o a 

fundo 

especia

l com 

destina

ção 

específi

ca, na 

forma 

da lei 

(ainda 

sem 

regula

mentaç

ão – 

Projeto 

de Lei 

tramita

ndo no 

Congre

sso (PL 

423/20

13) 

destinaç

ão – 

reforma 

agrária e 

program

as de 

habitaçã

o 

popular 

não 

obedece o 

procedim

ento  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 Procedimento: 

a) fase declaratória: Momento em que o Poder Público manifesta sua 

vontade na futura desapropriação. Caracteriza-se pela declaração de 

utilidade ou interesse social, com a indicação do bem expropriado e a 

especificação de sua destinação. 

O instrumento adequado é o decreto expropriatório, ato típico do Poder 

Executivo (art. 6o do Decreto-Lei no 3.365/41). Trata-se de um ato 

administrativo discricionário, em que o administrador, conforme a 

conveniência e oportunidade do interesse público, decide quanto à 

necessidade da medida e a escolha do bem, só sendo vinculada a decisão no 

tocante à fundamentação, que ficará restrita às hipóteses legais. Como os 

demais atos administrativos, tal decreto depende de motivação. 

Para a decretação realizada pelo Poder Legislativo, o instrumento apontado 

pelo Decreto-Lei é a lei de efeitos concretos, que significa um ato com 

formato de lei mas com características de ato administrativo, por exemplo, o 

fato de ser concreto e individual (art. 8o, Decreto-Lei no 3.365/41). Alguns 

autores criticam esse instrumento por ele depender da sanção e veto do 

Poder Executivo, a cuja vontade fica de qualquer forma condicionado, 

defendendo o Decreto Legislativo como instrumento ideal já que não exige 

essa participação. O fato é que o Legislativo só poderá declarar a 

desapropriação, ficando as demais providências por conta do chefe do 

Executivo. 

O ato de declaração não retira a propriedade, mas cria para o expropriante o 

direito subjetivo, de em determinado prazo, adquirir a propriedade, 

consumando a desapropriação. Para o expropriado, apesar de continuar dono 

da propriedade, esse fato deixa de ser pleno e passa a ser sob condição, 

podendo a propriedade ser retirada a qualquer tempo, com a consumação do 

ato. 

Quanto à legalidade do ato de decretação, o particular poderá recorrer à via 

judicial através de ação ordinária ou até de mandado de segurança, 

conforme o caso. Poderíamos apontar um vício de legalidade, por exemplo, 

se a hipótese escolhida pelo Administrador não estiver prevista em lei, ou 

ainda, quando se tratar de opção que ofenda os princípios constitucionais, 

tais como a razoabilidade, a proporcionalidade e outros. 

O Decreto expropriatório ou a lei de efeitos concretos deverá ter como 

conteúdo obrigatório, conforme entendimento majoritário da doutrina, já 

que não existe previsão legal para tanto. 
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Publicado o decreto, ele produzirá alguns efeitos: o bem expropriado se 

submete à força do Estado o que decorre de certo controle que ele exerce 

sobre o bem. O Poder Público também passa a ter direito de entrar no bem, 

com moderação e sem excessos, só para medição e verificação. Se o 

proprietário não concordar, o Administrador terá que recorrer à via judicial, 

em razão do direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, 

sendo vedada a entrada compulsória. Nesse caso, os abusos garantem ao 

proprietário direito à indenização por perdas e danos, além do cabimento de 

ação penal. 

A decretação da desapropriação também representa um grande marco para 

as benfeitorias e para o prazo de caducidade. Quanto às benfeitorias 

realizadas após a declaração, só se indenizam as necessárias, ou as úteis 

quando previamente autorizadas pelo expropriante, conforme regra do 

art. 26, § 1o, do Decreto-Lei. 

No que tange ao prazo de caducidade, esse corresponde ao prazo entre a 

decretação e o acordo final ou a interposição da ação judicial, quando não for 

possível a composição. Esse prazo busca proteger o proprietário que, tendo a 

sua propriedade sofrido inúmeras restrições, aguarda a indenização e a 

perda definitiva do bem, o que só acontece na fase seguinte, a executiva, 

impedindo que ele fique no prejuízo por muitos anos. Esse intervalo é 

diferente em cada modalidade. 

CADUCIDADE E PROVIDÊNCIAS 

MODALIDADE CADUCIDADE PROVIDÊNCIAS 

Utilidade e 

necessidade 

pública 

5 anos da data de 

expedição do 

decreto (Decreto-

Lei no 3.365/41, 

art. 10) 

Não há previsão 

legal 

Interesse social 

2 anos da 

decretação da 

desapropriação 

(Lei no 4.132/62, 

art. 3o) 

2 anos (Lei 

no 4.132/62, 

art. 3o) 
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Reforma agrária 
2 anos (LC no 

76/93, art. 3o) 

3 anos (Lei 

no 8.629/93, 

art. 16) 

Plano diretor 

não há prazo de 

caducidade (Lei 

no 10.257/01) 

5 anos (Lei 

no 10.257/01, 

art. 8o, § 4o) 

Confiscatória2 

não há previsão 

legal 

(procedimento da 

Lei no 8.257/91) 

120 dias após o 

trânsito em 

julgado; caso não 

seja possível 

atender, o bem fica 

incorporado à 

União e reservado 

(Lei no 8.257/91) 

 

b) Fase executiva 

Esta fase, também denominada pela doutrina como fase executória, consiste 

no momento em que o Poder Público adota as providências para consumar a 

transferência do bem. Para a integração do bem ao patrimônio público, é 

necessária a prévia indenização, o que na prática acontece em um só 

momento. 

Essa fase pode ser amigável, quando houver acordo quanto ao valor da 

indenização; e judicial, quando inexistir composição ou se o proprietário for 

desconhecido. 

 

 Tredestinação 

Há certa divergência quanto à conceituação do instituto da tredestinação, 

mas, segundo a maioria, significa a realização de um ato administrativo com 

destinação desconforme com o plano inicialmente previsto. Considera-se 

                                                             
2 Importante registrar que a Lei nº 8.257/91 está vigente, entretanto, aguardamos a aprovação de nova regulamentação que vise 

abranger a alterações introduzidas com o advento da Emenda Constitucional nº 81/2014. 
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tredestinação lícita quando, apesar da mudança, persistir uma razão de 

interesse público para justificar o ato. Sendo assim, o bem expropriado deve 

ser aplicado para os fins previstos na desapropriação, sob pena de 

retrocessão, ou de nulidade, por desvio de finalidade. 

Os Tribunais têm entendido que não há desvio de finalidade se o bem foi 

aplicado para algum outro fim público, ainda que diverso do alegado na 

desapropriação, o que caracteriza uma mudança de finalidade autorizada 

pelo ordenamento jurídico.  

 

 Retrocessão 

Para definição deste direito, a doutrina divide-se em três correntes. Parte da 

doutrina diz tratar-se de um direito real, seguindo, assim, todas as regras e 

consequências de um direito dessa natureza. De outro lado, alguns 

doutrinadores defendem a natureza de direito pessoal, em razão da previsão 

do art. 519 do novo Código Civil que define esse instituto no capítulo dos 

direitos das obrigações, estabelecendo que: “Se a coisa expropriada para fins 

de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o 

destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços 

públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da 

coisa.” 

Para o terceiro grupo da doutrina, a sua natureza será mista, em partes 

direito real, e em outras, pessoal, cabendo ao expropriado escolher entre a 

ação de preferência de natureza real e a ação de perdas e danos, 

entendimento defendido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

  

TOMBAMENTO – TERRAS INDÍGENAS 

Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Empate na 

votação quanto à admissibilidade de parte da denúncia. Prevalência da rejeição, por 

mais favorável ao denunciado. 5. Crime de dano ao patrimônio da União. As terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios são propriedade da União – art. 20, XI, da 
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Constituição Federal. As plantações e edificações incorporam-se ao terreno, 

tornando-se propriedade da União, que deverá indenizar o ocupante de boa-fé – 

art. 231, § 6º, da Constituição Federal e art. 1.255 do Código Civil. A propriedade 

das plantações e edificações é adquirida pela União por acessão – art. 1.248, V, do 

Código Civil –, ou seja, a plantação ou construção incorpora-se ao patrimônio da 

proprietária pela simples incorporação ao solo, sendo irrelevante a transferência da 

posse. São irrelevantes a tradição ou o ato administrativo de inventário ou 

tombamento dos bens no patrimônio público. Os particulares ocupantes não são 

proprietários das terras ou das acessões, pelo que não podem legitimamente 

destruí-los. Tipicidade, em tese, da destruição pelo art. 163, parágrafo único, III, 

do CP. 6. Denúncia recebida em relação aos danos alegadamente praticados contra 

as acessões da Fazenda Depósito descritas na Tabela 1 do Laudo de Exame de 

Local 155/10 (fls. 188-189 do Anexo), vencido o relator. 

(Inq 3670, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

23/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 10-12-2014) 

 

LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

– APOSSAMENTO 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO – CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A – DESAPROPRIAÇÃO 

INDIRETA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DO EFETIVO DE APOSSAMENTO 

E DA IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO – NORMAS AMBIENTAIS – LIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE – AÇÃO DE 

DIREITO PESSOAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 1. Não há desapropriação 

indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. 

Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas 

ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem 

desapropriação indireta. 2. O que ocorre com a edição de leis ambientais que 

restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa, cujos prejuízos 

causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal, e não de 

direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta. 3. Assim, 

ainda que tenha havido danos aos agravantes, em face de eventual esvaziamento 

econômico de propriedade, devem ser indenizados pelo Estado, por meio de ação 

de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 10, 

parágrafo único, do Decreto--Lei no 3.365/41. Agravo regimental improvido (AgRg-

REsp 1.317.806 – STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

14.11.2012, p. 621). 
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LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO 

INDIRETA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DO EFETIVO 

APOSSAMENTO E DA IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO – NORMAS 

AMBIENTAIS – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESVAZIAMENTO 

ECONÔMICO DA PROPRIEDADE – AÇÃO DE DIREITO PESSOAL –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 1. A criação de áreas especiais de proteção 

ambiental – Salvo quando tratar-se de algumas unidades de conservação de 

proteção integral e de uso sustentável em que a lei impõe que o domínio seja 

público – Configura limitação administrativa, que se distingue da desapropriação. 

Nesta, há transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante 

com integral indenização; Naquela, há apenas restrição ao uso da propriedade 

imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização. 2. Se a 

restrição ao uso da propriedade esvaziar o seu valor econômico, deixará de ser 

limitação para ser interdição de uso da propriedade, e, neste caso, o Poder Público 

ficará obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito dominial e suprimiu o 

valor econômico do bem (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 

São Paulo: Malheiros, 2009. 35a ed., p. 645/646). 3. Esta indenização, todavia, não 

se fundará na existência de desapropriação indireta, pois, para que esta ocorra é 

necessário que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. 

Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas 

ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem 

desapropriação indireta. 4. Assim, ainda que ocorrido danos aos agravados, em 

face de eventual esvaziamento econômico de propriedade, tais devem ser 

indenizados pelo Estado, por meio de ação de direito pessoal fundada na 

responsabilidade aquiliana, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 

10, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41. 5. No caso dos autos, como bem 

esclarece a sentença, mantida pelo acórdão, o ato administrativo municipal ocorreu 

em março de 1993, e a demanda só foi proposta em 18.5.2007, depois de 

esgotado, portanto, o lapso prescricional. Agravo regimental improvido (AgRg-AG-

REsp. 155.302 – STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

20.11.2012, p. 397). 
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TOMBAMENTO - COMPETÊNCIA 

EMENTA Reclamação. Processo de tombamento da região conhecida como 

“Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões”. Autonomia estatal na gestão de 

seus recursos naturais. Conflito federativo configurado. Competência do STF para 

julgar “as causas e os conflitos entre a união e os estados” (art. 102, I, f, CF/88). 

Reclamação procedente. 1. Reclamação constitucional ajuizada com o fito de 

resguardar a competência originária do STF para julgar “as causas e os conflitos 

entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 

inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (art. 102, I, f, da 

CF/88). 2. Há contraposição da pretensão da União Federal em preservar o cenário 

paisagístico como patrimônio cultural brasileiro mediante o tombamento do 

“Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” com o interesse jurídico, 

econômico, financeiro e social do Estado do Amazonas de ter autonomia na gestão 

de seus recursos naturais. 3. O conflito entre os entes federados tem densidade 

suficiente para abalar o pacto federativo, e, portanto, está apto a deslocar a 

competência da ação para a Suprema Corte. 4. Reclamação julgada procedente 

para determinar a remessa à Suprema Corte da Ação Ordinária nº 780-

89.2011.4.01.3200 e das Ações Civis Públicas nºs 10007-40.2010.4.01.3200 e 11-

81.2011.4.01.3200, em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Amazonas.(Rcl 12957, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 

26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 04-11-2014) 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL RURAL. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL 

DE 06.07.2006. 1. Mandado de segurança impetrado contra decreto presidencial 

que declarou de interesse social, para fins de estabelecimento e a manutenção de 

colônias ou cooperativas de povoamento de trabalho agrícola, o imóvel conhecido 

como “Fazenda Tambauzinho” (arts. 5o, XXIV e 84, IV da Constituição e art. 2o, III 

da Lei no 4.132/1962). Intervenção estatal para garantir as expectativas de 

moradores locais julgadas legítimas pela União. Quadro de potencial conflito social. 

2. Alegada violação de decisão transitada em julgado, prolatada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba, que teria firmado a impossibilidade de 

desapropriação, para fins de interesse social, da propriedade imóvel (MS 

999.2005.000282-6/001 – TJ/PE). Alegação inconsistente, na medida em que o 

paradigma versou sobre a incompetência de Estado-membro para desapropriar 

bem imóvel para fins de reforma agrária (desapropriação-sanção, art. 184 da 

Constituição), e ato tido por coator foi praticado pelo Chefe do Executivo federal. 3. 

Suposto desvio de finalidade, na medida em que o decreto presidencial teria por 

real objetivo realizar reforma agrária cuja viabilidade já fora rechaçada pelo 

Judiciário local. Argumentação improcedente, pois a desapropriação para fins de 
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reforma agrária não esgota os instrumentos de que dispõe a União para promover o 

“estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e 

trabalho agrícola”. Com efeito, a desapropriação por interesse, necessidade ou 

utilidade pública dissociada de eventual violação da função social da propriedade 

rural pode ser utilizada no âmbito fundiário. 4. Falta de identidade entre a área 

declarada de interesse social para fins de desapropriação e a área onde residem as 

famílias que seriam beneficiadas com o assentamento. Por não se tratar de 

usucapião, a falta de identidade entre a área onde residem as famílias que seriam 

beneficiadas pela intervenção do Estado e a área desapropriada não impede a 

iniciativa estatal. 5. Incompetência do INCRA para promover desapropriação de 

imóvel com objetivo diverso de reforma agrária. Linha rejeitada, porquanto o 

INCRA pode atuar em nome da União para resolver questões fundiárias, sem 

recorrer diretamente aos institutos próprios da reforma agrária (desapropriação-

sanção, nos termos do art. 184 da Constituição). 6. Ausência de vistoria prévia, nos 

termos do art. 2o, § 2o da Lei no 8.629/1993. Por se tratar de desapropriação por 

interesse, necessidade ou utilidade públicos, não se aplica o art. 2o, § 2o, da Lei no 

8.629/1993 ao quadro. Segurança denegada (MS 26.192, STF – Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 11.05.2011, DJe: 23.08.2011). 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL 

EXPROPRIATÓRIO. REFORMA AGRÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. 

NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 

EFEITO SUSPENSIVO. GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA – GUT. DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. Lícita a edição do decreto presidencial expropriatório antes do 

julgamento do recurso interposto na esfera administrativa, desprovido o apelo de 

efeito suspensivo. Cumpre à Administração Pública, manejadas as peças de defesa 

– contestação ao laudo agronômico de fiscalização e recurso – pelo ex-proprietário, 

tão somente notificar o adquirente do imóvel acerca da existência de processo 

administrativo expropriatório em curso. Extrapolação do prazo previsto em ordem 

de serviço do Incra, para fins de apresentação do LAF, que não se traduz em vício a 

acarretar a nulidade do processo administrativo. A via mandamental, por não 

comportar dilação probatória, desserve à rediscussão da produtividade do imóvel 

rural objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. Precedentes. Mandado 

de segurança denegado (MS 28.160, STF – Tribunal Pleno, Rel.a Min.a Rosa Weber, 

julgamento: 01.08.2013, DJe: 18.10.2013). 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO 

VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS 

NOVOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DEFINIDOS NO CÓDIGO 
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CIVIL VIGENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DO 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A ação de indenização por 

desapropriação indireta, nos termos do enunciado 119 da Súmula do STJ, 

prescrevia em vinte anos, orientação firmada à luz do art. 550 do Código Civil de 

1916. 2. Configurada a desapropriação indireta, é despropositado invocar a 

aplicação do prazo prescricional previsto no parágrafo único do art. 10 do Decreto-

Lei no 3.365/41, com a redação da MP 2.183-56/2001. 3. Seguindo a linha de 

entendimento de que a prescrição da ação de indenização por desapropriação 

indireta regula-se pelo prazo da usucapião, devem ser considerados os novos 

prazos da prescrição aquisitiva definidos no Código Civil vigente (art. 1.238 e ss.), 

observadas as regras de transição (art. 2.028 e ss.). 4. Transcorrido mais da 

metade do tempo estabelecido no Código Civil de 1916, deve prevalecer o prazo 

prescricional definido na lei anterior. 5. Constatando o laudo pericial que a área 

sobre a qual recaiu o apossamento administrativo é maior que aquela descrita na 

petição inicial, nada impede seja a indenização fixada para toda a área atingida, 

considerando o dever de recomposição integral do patrimônio do particular. 6. A 

revisão do valor da indenização dependeria, na hipótese, do reexame de provas, 

em especial da prova pericial produzida, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 7. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 

1276316/RS, STJ – Segunda Turma, Rel.a Min.a Eliana Calmon, julgamento: 

20.08.2013, DJe: 28.08.2013). 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO. 

ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a 

apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros 

embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados 

no aresto anteriormente impugnado" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, 

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2008).II. 

No caso, os embargantes apenas reiteram as alegações expostas nos anteriores 

Embargos de Declaração, que, por sua vez, reprisam as razões de Recurso Especial, 

relacionadas à suposta violação ao art.535, II, do CPC, pelo Tribunal de origem, e à 

divergência quanto ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da 

ação de indenização por desapropriação indireta. Ocorre que os pontos tidos por 

omissos, pelos embargantes, foram devidamente apreciados, pelo acórdão ora 
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embargado, que rejeitou os anteriores Embargos de Declaração, pelo que não há 

omissão a ser sanada.III. Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas 

omissões, nos termos do art. 535, II, do CPC, não merecem ser acolhidos os 

Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo dos 

embargantes com as conclusões do decisum.IV. Embargos de Declaração 

rejeitados, à míngua de vícios.(EDcl nos EDcl no REsp 1162127/DF, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 

11/11/2014) 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL.CÓDIGO   DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  APLICABILIDADE.  

ARGUMENTOS INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA. 

TERRENOS DE MARINHA. COBRANÇA DA TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 

QUINQUENAL.I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte na sessão 

realizada  em  09.03.2016,  o  regime recursal será determinado pela data  da  

publicação  do  provimento  jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-

se o Código de Processo Civil de 1973.II  -  O  prazo prescricional para a cobrança 

da taxa de ocupação de terrenos  de  marinha  é de cinco anos, independentemente 

do período considerado,  porquanto os débitos posteriores a 1998 submetem-se ao 

prazo  quinquenal,  à  luz  do  que  dispõe  a Lei n. 9.636/98, e os anteriores  à  

essa  lei,  em face da ausência de previsão normativa específica,  subsumem-se  ao  

prazo previsto no 1º do Decreto-Lei n.20.910/32.III   -   A  Agravante  não  

apresenta,  no  regimental,  argumentos suficientes para desconstituir a decisão 

agravada.IV - Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1049486/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

28/06/2016) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. Ano: 2017 - Banca: CESPE - Órgão: PC-GO - Prova: Delegado de 

Polícia 

Um policial andava pela rua quando presenciou um assalto. Ao ver o assaltante 

fugir, o policial parou um carro, identificou-se ao motorista, entrou no carro e pediu 

que ele perseguisse o criminoso. 

Nessa situação, conforme a CF e a doutrina pertinente, tem-se um exemplo típico 

da modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada denominada 

a) limitação administrativa, cabendo indenização ao proprietário, se houver dano ao 

bem deste. 
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b) requisição administrativa, cabendo indenização ao proprietário, se houver dano 

ao bem deste. 

c) desapropriação, não cabendo indenização ao proprietário, independentemente de 

dano ao bem deste. 

d) servidão administrativa, não cabendo indenização ao proprietário, 

independentemente de dano ao bem deste. 

e) ocupação temporária, não cabendo indenização ao proprietário, mesmo que haja 

dano ao bem deste. 

LETRA B 

 

2. PC-RO  - DELEGADO DE POLICIA 

Você, Delegado de Polícia no exercício das funções, em perseguição a meliante em 

fuga, exige a entrega de veículo por particular, tão-somente para que seja utilizado 

na citada operação.O ato praticado pode ser caracterizado como: 

a)desapropriação. 

b)ocupação temporária. 

c)limitação administrativa. 

d)abuso de poder. 

e)requisição. 

RESPOSTA : LETRA E 

 

3.NCE-UFRJÓrgão: PC-DFProva: Delegado de Polícia 

O Estado, na defesa do interesse da coletividade, pode promover a intervenção na 

propriedade privada. Uma das formas de intervenção prevê que o Poder Público 

pode impor ao proprietário de um bem a obrigação de suportar restrição 

permanente decorrente da prestação de um serviço público. Essa modalidade de 

intervenção denomina-se: 
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a) tombamento; 

b) servidão administrativa; 

c) requisição; 

d) limitação administrativa; 

e) ocupação temporária. 

LETRA B 

 

4. Banca: ACAFE Órgão: PC-SC Prova: Delegado de Polícia 

Assinale a alternativa que distingue corretamente servidão administrativa de 

requisição administrativa. 

a) Na servidão administrativa, a indenização, se cabível, é posterior ao ato 

praticado, enquanto que na requisição administrativa ela é prévia. 

b) A servidão administrativa incide sobre bens móveis, imóveis e serviço, enquanto 

a requisição administrativa só incide sobre bens imóveis. 

c) A servidão administrativa caracteriza-se pela transitoriedade, enquanto a 

requisição administrativa tem caráter de definitivo. 

d) A servidão administrativa tem natureza jurídica de direito real da Administração, 

enquanto requisição administrativa é direito pessoal da Administração.  

e) A instituição de servidão administrativa pressupõe perigo público iminente 

enquanto para a requisição administrativa basta a existência de interesse público. 

LETRA D  
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