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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 um ônus 

parcial sobre o imóvel de sua propriedade, em benefício de um serviço público 
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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. 

 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 
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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). 

 

 TOMBAMENTO 
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 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 

(art. 5o); 

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

                                                           
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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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, deve-se 

respeitar a ordem do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41. 
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 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

to) 

Necessi

dade e 

utilidad

e 

pública 

Interes

se 

social 

Interesse 

social  -  

Função 

social da 

propriedade 

Trafico de 

entorpecentes 

Trabalh

o 

escravo 

Indireta 

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 art.5º, art.5º, art.18

4 e 

art. 

182, 

art. 243, 

CF 

art. 

243, 

art. 243, 

p.u, CF 

DLnº 

3365/41, 
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TO LEGAL XXIV, CF 

DL nº 

3365/41 

(alterad

o pela 

Lei nº 

11.977/

09) 

XXIV, CF 

Lei nº 

4.132/6

2 

191, 

CF 

Lei nº 

4504/

64, 

Lei nº 

8629/

93, 

LC nº 

76/93 

e LC 

nº 

88/96 

§ 4º, 

III, 

CF e 

Lei nº 

10.25

7/01(

altera

da 

pela 

Lei nº 

11.97

7/09) 

(alterad

o pela 

EC 

81/2014

) 

Lei nº 

8.257/9

1 e 

Decreto 

nº 

577/92 

p.u, CF 

(altera

do pela 

EC 

81/201

4) 

Lei nº 

8.257/

91 e 

Decret

o nº 

577/92 

(alterad

o pela 

EC 

81/2014

) 

...ainda 

sem 

regulam

entação 

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 

anos 

- 

benfei

torias 

em 

dinhei

ro 

TDP 

resgat

ável 

em 

até 10 

anos 

não há 

indeniza

ção 

não há 

indeniz

ação 

não há 

indeniza

ção 

resolve-

se na via 

judicial – 

depende 

do 

fundamen

to 

CADUCIDA 5 anos 2 anos 2 -/-/-/- -/-/-/-/- -/-/-/- -/-/-/-/ -/-/-/-/-/-

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

DE com 

carência 

de 1ano 

sem 

carência 

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  

 

 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 
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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. 

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. 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

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) 

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) 
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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 

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.  

                                                           
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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 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. 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

01.Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na propriedade 

Ano: 2017Banca: IBFCÓrgão: TJ-PEProva: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

Assinale a alternativa que não contempla uma hipótese de verificação da requisição 

administrativa. 

a) Estado de guerra 

b) Proteção da saúde de comunidades 

c) Proteção do meio ambiente ante possível degradação 

d) Inundação de grandes proporções 

e) Epidemia 

 

02. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2016Banca: IBFCÓrgão: TCM-RJProva: Técnico de Controle Externo 

Acerca da aquisição de bens pela administração, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

I. A desapropriação é procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou 

delegatário autorizado visa alcançar a transferência compulsória da propriedade de 

alguém, mediante prévia e justa indenização, paga em dinheiro, salvo os casos que a 

própria Constituição enumera, em que o pagamento é feito com títulos da dívida 

pública ou da dívida agrária. 

II. A desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade, sendo capaz de 

gerar o título constitutivo de propriedade por força própria, ou seja, 

independentemente de título jurídico anterior. Mesmo na desapropriação amigável 

tem-se igual entendimento, dado que, neste caso, o expropriante e o expropriado 
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ajustam seus interesses apenas em relação à indenização, às condições de 

pagamento e à transferência do bem. 

III. Na desapropriação indireta, também chamada de apossamento administrativo, o 

Estado apropria-se de um bem imóvel particular, e sua consequente integração ao 

patrimônio público, sem a observância das formalidades do procedimento 

expropriatório previsto na legislação de regência. 

Estão corretas as afirmativas: 

a)  I e II, apenas 

b)  II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d)  I, II e III 

 

03. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2016Banca: CESPEÓrgão: TRE-PIProva: Técnico de Administração 

Acerca da requisição administrativa, assinale a opção correta. 

a) A requisição administrativa é definitiva, e deve ser precedida de indenização paga 

em dinheiro. 

b) A requisição administrativa é direito pessoal da administração pública, incidindo 

sobre bens móveis, imóveis e serviços. 

c) A indenização é devida somente no caso de requisição administrativa de bens 

imóveis, condicionada à existência de prejuízo ou dano. 

d) Da requisição administrativa, cujo pressuposto é unicamente o interesse público, 

resulta indenização, sempre ulterior. 

e) Para a ocorrência da requisição administrativa, um direito real da administração 

pública, basta o interesse público. 
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04. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2015Banca: FGVÓrgão: Prefeitura de Niterói - RJProva: Fiscal de Posturas 

No caso da intervenção do Estado na propriedade, o poder público age de forma 

vertical, criando imposições que, de alguma forma, restringem o seu uso pelo seu 

dominus, com fundamento na supremacia do interesse público sobre o privado e na 

função social da propriedade. Nesse contexto, é hipótese de intervenção do Estado 

na propriedade, na modalidade servidão administrativa: 

a)a utilização de uma escola privada para abrigar temporariamente desalojados em 

situação de perigo público iminente; 

b)a utilização temporária de terrenos particulares contíguos a estradas, para a 

alocação transitória de máquinas; 

c)o uso de escolas, clubes e outros estabelecimentos privados por ocasião das 

eleições; 

d)a obrigação positiva aos proprietários de promover a limpeza de terrenos ou o 

parcelamento ou a edificação compulsória; 

e)a instalação de redes elétricas em áreas privadas para a execução de serviços 

públicos. 

 

05. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2015Banca: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJÓrgão: CGM - RJProva: Contador 

De acordo com o entendimento doutrinário, o fato administrativo pelo qual o Estado 

se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da 

indenização prévia denomina-se: 

a) desapropriação indireta 

b) desapropriação confiscatória 
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c) requisição administrativa 

d) ocupação administrativa 

 

06.Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na propriedade 

Ano: 2015Banca: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJÓrgão: Prefeitura de Rio de Janeiro 

- RJProva: Assistente Administrativo 

De acordo com o entendimento doutrinário, a modalidade de intervenção estatal por 

meio da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em 

situação de perigo público iminente denomina-se: 

a) limitação administrativa 

b) desapropriação inversa 

c) requisição 

d) servidão 

 

07. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2014Banca: FGVÓrgão: DPE-RJProva: Técnico Médio de Defensoria Pública 

Proprietário de um imóvel urbano não edificado, situado no centro de uma cidade no 

Estado do Rio de Janeiro, João foi informado por vizinhos de que o poder público 

municipal poderia adotar várias medidas legais em razão da não edificação do solo 

urbano. Argumentando que a Constituição da República protege seu direito 

fundamental à propriedade, João buscou assistência jurídica, e lhe foi esclarecido 

que a Constituição prevê que o Município, mediante lei específica para a área em 

questão, incluída no plano diretor, pode exigir, nos termos da lei federal, que o 

particular promova o adequado aproveitamento do solo urbano. Permanecendo sua 

omissão, João está sujeito à pena, sucessivamente, de (I) parcelamento ou 
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edificação compulsórios; (II) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; e (III) desapropriação, que ocorre 

a) mediante justa e prévia indenização em dinheiro, observado o procedimento legal 

que possui duas fases: a declaratória e a executória. 

b) sem qualquer indenização, na modalidade urbanística sancionatória, desde que o 

imóvel passe a ser destinado a atender ao interesse público, na forma da lei. 

c) com indenização apenas pelas benfeitorias, desde que haja necessidade ou 

utilidade pública, ou interesse social, observado o procedimento legal que possui 

duas fases: a declaratória e a executória. 

d) com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais. 

e) mediante pagamento posterior, com títulos da dívida pública municipal com prazo 

de resgate de até cinco anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 

 

08. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2012Banca: FGVÓrgão: PC-MAProva: Escrivão de Polícia 

Com vistas a construir uma nova praça pública, com ginásio esportivo e instalações 

para o lazer de crianças, o município “X" desapropria diversos imóveis comerciais. 

Jackson, empresário que teve a maior parte do seu empreendimento comercial 

desapropriado, exige que o Poder Público o indenize também pelo restante do 

terreno, que não foi incluído na desapropriação.Jackson argumenta que a pequena 

área restante é inócua, após a expropriação da maior parte da área comercial. 

 

A respeito da situação descrita, assinale a afirmativa correta. 
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a) Tem-se, no caso, exemplo de desapropriação indireta, devendo o município “X" 

indenizar Jackson pela área remanescente.  

b) Jackson não tem direito a indenização suplementar, uma vez que o município não 

se utilizará da área remanescente, podendo o empresário tentar vender o imóvel.  

c) O expropriado pode exigir a aplicação do direito de extensão, isto é, que a 

desapropriação inclua a área remanescente do bem, provando que sua utilização é 

difícil ou inócua. 

d) O empresário pode exigir ser mantido em área de tamanho mínimo necessário à 

exploração comercial, uma vez que o município optou por não desapropriar 

inteiramente o terreno.  

e) Com a declaração de utilidade pública para fins de expropriação, o Poder Público 

poderá, em caso de urgência, iniciar obras na propriedade antes de proposta a ação 

judicial, visto que o decreto de desapropriação é auto-executável. 

 

09. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2012Banca: FGVÓrgão: PC-MAProva: Investigador de Polícia 

Com vistas a construir uma nova praça pública, com ginásio esportivo e instalações 

para o lazer de crianças, o município “X” desapropria diversos imóveis comerciais.  

 

Jackson, empresário que teve a maior parte do seu empreendimento comercial 

desapropriado, exige que o Poder Público o indenize também pelo restante do 

terreno, que não foi incluído na desapropriação. Jackson argumenta que a pequena 

área restante é inócua, após a expropriação da maior parte da área comercial.  

 

A respeito da situação descrita, assinale a afirmativa correta. 
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a) Tem-se, no caso, exemplo de desapropriação indireta, devendo o município “X” 

indenizar Jackson pela área remanescente. 

b) Jackson não tem direito a indenização suplementar, uma vez que o município não 

se utilizará da área remanescente, podendo o empresário tentar vender o imóvel. 

c) O expropriado pode exigir a aplicação do direito de extensão, isto é, que a 

desapropriação inclua a área remanescente do bem, provando que sua utilização é 

difícil ou inócua. 

d) O empresário pode exigir ser mantido em área de tamanho mínimo necessário à 

exploração comercial, uma vez que o município optou por não desapropriar 

inteiramente o terreno. 

e) Com a declaração de utilidade pública para fins de expropriação, o Poder Público 

poderá, em caso de urgência, iniciar obras na propriedade antes de proposta a ação 

judicial, visto que o decreto de desapropriação é auto-executável. 

 

10. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Intervenção do estado na 

propriedade 

Ano: 2012Banca: CESPE Órgão: TJ-ALProva: Técnico Judiciário 

A requisição administrativa de uma propriedade ocupada por família com histórico de 

posse de drogas ocorrerá 

 

a) mediante indenização independentemente da ocorrência de dano à propriedade. 

b) mediante indenização em títulos da dívida agrária no prazo de vinte anos. 

c) caso se comprove o cultivo de psicotrópicos na propriedade. 

d) em caso de iminente perigo público. 

e) mediante prévia indenização. 
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Respostas    01:     02:     03:     04:     05:     06:     07:     08:     09:     10:  
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