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INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE – PARTE IV 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 DESAPROPRIAÇÃO  

 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) 

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) 

Confiscatória1 

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) 

                                                           
1 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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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. 

CURIOSIDADE: O art. 34 foi alterado com a inserção do art. 34-A pela Lei n. 

13.465/2017, passando a ter a seguinte redação: 

Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a 

decisão concessiva da imissão provisória na posse implicará a aquisição da 

propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na 

matrícula do imóvel.   (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1o  A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito 

de questionar o preço ofertado em juízo.                            (Incluído pela Lei 

nº 13.465, de 2017) 

§ 2o  Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% (cem por 

cento) do depósito de que trata o art. 33 deste Decreto-Lei.                            

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 3o  Do valor a ser levantado pelo expropriado devem ser deduzidos os 

valores dispostos nos §§ 1o e 2o do art. 32 deste Decreto-Lei, bem como, a 

critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custeio das despesas 

processuais.                        (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 

 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.  

 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 
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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 

 

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  DESAPROPRIAÇÃO.  CUMULAÇÃO DOS 

JUROS  COMPENSATÓRIOS  E  MORATÓRIOS.  IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA 

TESE  FIRMADA  NO JULGAMENTO DO RESP 1.118.103/SP, SUBMETIDO AO RITO 

DO ART. 543-C DO CPC/73.1.  Na presente hipótese, verifica-se que o feito 

expropriatório foi sentenciado  em 3/3/2000 e transitou em julgado em 10/4/2002. Ocorre 

que,  a  partir  da  vigência  do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido  pela  MP  

1.997-34,  de  13/1/2000,  a possibilidade de cumulação  dos  juros compensatórios e 

moratórios já não tem suporte legal,  pois  a  jurisprudência desta Corte assevera que o 

princípio tempus  regit actum deve ser observado na aplicação das normas sobre juros.2.   

Nos   termos   da   orientação   firmada  no  Recurso  Especial 1.118.103/SP,  Rel.  Ministro  

Teori  Albino Zavascki, DJe 8/3/2010, julgado  sob  o  rito  do  art.  543-C do CPC, "não 

ocorre, no atual quadro  normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros 

compensatórios,  eis  que  se  tratam  de  encargos  que  incidem em períodos  diferentes:  

os  juros compensatórios têm incidência até a data  da expedição de precatório, enquanto 

que os moratórios somente incidirão   se   o   precatório  expedido  não  for  pago  no  

prazo constitucional".3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AgRg nos 

EDcl no REsp 1251006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/06/2016, DJe 28/06/2016) 

 

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-
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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 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 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 
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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 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) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES PARA TREINAMENTO 

 

1. VUNESP - TJ-RJ - Juiz de direito 

A desapropriação por interesse social do imóvel rural que não cumpra sua 

função social importa prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária, e as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. 

correta 

 

2. CESPE - PGE-BA - Procurador do Estado 

Caso um governador resolva desapropriar determinado imóvel particular 

com o objetivo de construir uma creche para a educação infantil e, 

posteriormente, com fundamento no interesse público e em situação de 

urgência, mude a destinação do imóvel para a construção de um hospital 

público, o ato deve ser anulado, por configurar tredestinação ilícita. 

ERRADA 
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3. VUNESP - DPE-MS - Defensor Público  

Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre 

a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. 

CORRETA 

 

4.   TRF - 2ª Região - Juiz Federal  

Assinale a opção correta: 

a) A retrocessão é direito subjetivo do particular expropriado, de caráter 

real, e nasce para o interessado toda a vez que, um ano após a imissão na 

posse, o expropriante não deu ao bem a exata destinação indicada no ato 

declaratório. 

b) Uma vez declarada a utilidade pública do bem a ser expropriado, 

presente o pressuposto indicado no ato declaratório, o proprietário perde a 

possibilidade de aliená-lo, mas não está inibido de sobre ele fazer 

melhorias, não computáveis no cálculo da indenização. 

c) A tredestinação sana o vício causal eventualmente constante no ato 

expropriatório 

d) Declarada a utilidade pública do bem a ser expropriado, e intentada a 

respectiva ação expropriatória, o proprietário réu não tem o direito de 

pretender discutir, no bojo de tal ação, a ausência de pressuposto efetivo a 

caracterizar a utilidade pública. 

e) O sistema legal brasileiro não permite que a ação de desapropriação 

possa ser proposta por pessoa jurídica de direito privado. 

GABARITO: LETRA D 

 

5. CESPE - TJ-DF – Juiz 

 Tredestinação consiste no desvio grave de finalidade, que vicia de forma 

definitiva o processo de desapropriação, acarretando insanável ilegalidade, 

passível de revisão apenas jurisdicional. 

GABARITO: ERRADA 
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6. CESPE -  TJ-MA - Juiz  

A caducidade da declaração de utilidade pública refere-se à perda da 

validade dessa declaração pelo decurso de tempo sem que o poder público 

promova atos concretos destinados a efetivá-la. 

GABARITO: CORRETA 
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