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Era uma casa muito engraçada  

Não tinha teto, não tinha nada 

Ninguém podia entrar nela não, 

Porque na casa não tinha chão 

Ninguém podia dormir na rede 

Porque na casa não tinha parede 

Ninguém podia fazer pipi 

Porque penico não tinha ali 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos número zero 

(A Casa, Vinícius de Moraes) 

  



 RESUMO 

 

O Estudo tem por finalidade analisar a Intervenção Estatal na propriedade privada imóvel 

através da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, de modo 

a explicar o significado desses conceitos, os seus desdobramentos, sua repercussão no mundo 

jurídico e, sobretudo, qual sua aplicabilidade prática. Cuidará, ainda, da análise do novo 

instituto expropriatório codificado pelo novo Código Civil, instituto este mormente chamado 

pela doutrina de desapropriação judicial, desapropriação judicial privada por posse-trabalho, ou 

mesmo desapropriação judicial por particular, vez que se trata de uma forma originária de 

aquisição da propriedade de um bem imóvel sem que, contudo, haja alguma semelhança dentro 

do direito comparado. Importante destacar que esta nova figura é fruto da constitucionalização 

do direito civil, pois guarda estreita relação com a função social que deve ser cumprida pela 

propriedade, em cotejo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, o fato de o Poder 

Judiciário ser o ente expropriante, é algo inédito no ordenamento pátrio. 

 

Palavras-chave: Desapropriação. Interesse Público. Propriedade. Função Social. 

Constitucionalização do Direito Civil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tendo em vista se tratar 

de uma Constituição cidadã, estabeleceu, através de seus diversos dispositivos, um Estado 

Democrático de Direito, priorizando como primordial a prevalência do interesse social. Nesse 

passo, o legislador constituinte se propôs a evidenciar o bem da coletividade, dispondo em 

vários artigos relacionados aos Direitos e Garantias Fundamentais. Diante disto, o direito à 

propriedade está juridicamente protegido em decorrência da garantia constitucional.   

É notório que a Constituição Federal tutela a propriedade como direito individual 

inviolável, porém, sob o mesmo ponto de vista, a norma constitucional ponderou a função social 

da propriedade, com a finalidade de estabelecer um Estado Social. Neste contexto, diversas 

teorias tentam explicar a natureza jurídica da propriedade com o objetivo de justificar sua 

existência. 

Em verdade, na medida em que há uma evolução na sociedade, o direito à 

propriedade também sofre com as mudanças, adaptações e restrições, conforme interesses 

sociais, políticos e até mesmo econômicos, de modo que, o instituto jurídico se pauta nas leis 

por um determinado período específico, atendendo assim, às exigências sociais relativas a cada 

período apresentado. 

No Código Civil de 1916, por exemplo, o sujeito de direito possuía status de sujeito 

de patrimônio. Isso significa dizer que o direito de propriedade transformou-se em um dos mais 

importantes direitos do homem. Nesse diapasão, temos que o Código de Beviláqua, 

conservador, patrimonialista e individualista, acabara por ser uma codificação fechada, com o 

fito de proteger os interesses da classe dominante que temia por pretensões intervencionistas 

do Estado em suas propriedades, legislação essa que se manteve vigente por quase cem anos. 

No entanto, importantes foram as transformações sociais que ocorreram na primeira 

metade do século passado, pois a segurança jurídica – no sentido de ser um sistema fechado no 

qual o legislador teria previsto tudo – cedeu lugar à incontinente busca pelo verdadeiro 

significado de justiça, preocupando-se em regular aquelas situações que não estavam 

positivadas ou, quando positivadas, lá estavam de maneira insatisfatória. Aqui, com o atual 

sistema aberto, efetivam-se os valores fundamentais resguardando a dignidade da pessoa 

humana em todo processo de aplicação ou interpretação das normas. 

Deste modo, a Constituição Federal impõe a todo o ordenamento jurídico plena 

proteção da pessoa humana, eliminando a retrógada concepção patrimonialista Assim, o direito 

de propriedade antes tido como absoluto e subjetivo, une-se à função das faculdades inerentes 
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de seu titular, quais sejam, usar, gozar e dispor da coisa. Tal proteção não se faz pelo bem em 

si, mas destina-se a servir de instrumento que promova valores constitucionais, como a própria 

justiça social, possibilitando assim, plena tutela da dignidade da pessoa humana. 

Para tanto, a função social é o norte que pretende amenizar o individualismo 

marcado pelo direito de propriedade, agora relido com a constitucionalização do direito civil, 

tendo, inclusive, sua estrutura e seu regime jurídico modificados. Nessa toada, o interesse 

coletivo se sobrepõe ao interesse particular, na medida em que passa a conceder aos sujeitos de 

direito não apenas igualdade estritamente formal, mas também material, uma vez que os permite 

igualdade e liberdade. 

Justamente pelo fato de que o Código Civil de 1916 não comportava todas as 

situações pelas quais a vida humana pode ser manifesta, a despeito do direito à moradia, por 

exemplo, houve uma completa releitura da codificação anterior. Desta maneira, com o advento 

do Código Civil de 2002, contemplou-se nova figura expropriatória, denominada 

majoritariamente pela doutrina civilista de desapropriação judicial, disposta no art. 1228, 

parágrafos 4º e 5º que será estudada. 

No entanto, por não haver no direito comparado nenhuma figura semelhante à 

supramencionada, far-se-á necessário estudarmos primeiramente as consagradas formas de 

intervenção do Estado na propriedade e seus desdobramentos, a saber, a desapropriação, que, 

no entanto, será promovida pelos Poderes Executivo ou Legislativo, não se dando no âmbito 

privado entre particulares – caso do novel instituto – além de ser promovido pelo Poder 

Judiciário. 
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2 A DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA OU 

INTERESSE SOCIAL  

 

Segundo Carvalho Filho (2017, p. 453): “desapropriação é o procedimento de 

direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões 

de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de 

indenização”. Ou seja, desapropriação é uma forma de aquisição compulsória da propriedade 

executada pelo Estado ou pelos seus agentes, justificada em interesses públicos, sociais ou 

utilidade pública, mediante indenização justa, prévia e em dinheiro. 

Ela é um instituto de direito público e de caráter procedimental. Há, portanto, uma 

sequência de atos processuais executados pelo estado e pelo proprietário, nos âmbitos 

administrativo e judicial. Trata-se de norma de direito público, em função da supremacia do 

interesse público. 

 

2.1 Natureza Jurídica 

 

Como visto acima, de maneira sintética, a desapropriação se pauta na transferência 

compulsória de propriedade de terceiro para o Poder Público, com fins de necessidade pública 

ou interesse público. 

A natureza jurídica de um instituto pode ser entendida como uma forma de 

classificação adotada pelos estudiosos do direito, cujo objetivo é correlacionar os elementos do 

fenômeno em estudo com o universo das figuras jurídicas já existentes no Direito. No caso da 

desapropriação em voga, a natureza jurídica é de procedimento administrativo, em seu grande 

cerne, e, também, em muitos casos, de procedimento judicial. Isso se dá pelo fato de que, em 

muitas ocorrências, o interesse do Poder Público na propriedade do particular dificulta o acordo 

administrativo, gerando uma judicialização da questão. 

Carvalho Filho sabiamente em suas palavras expõe seu entendimento a respeito 

da natureza jurídica: 

A natureza da desapropriação, como já antecipamos, é a de procedimento 

administrativo e, quase sempre, também judicial. (...) No procedimento da 

desapropriação, tais atos se originam não somente do Poder Público, mas também do 

particular proprietário. Seja como for, é essencial que sejam formalizados esses atos, 

tanto para a garantia de uma parte quanto da outra. O procedimento tem seu curso 
quase sempre em duas fases. A primeira é a administrativa, na qual o Poder Público 

declara seu interesse na desapropriação e começa a adotar as providências visando à 

transferência do bem. Às vezes, a desapropriação se esgota nessa fase, havendo acordo 

com o proprietário. Mas é raro. O normal é prolongar-se pela outra fase, a judicial, 



12 

 

consubstanciada através da ação a ser movida pelo Estado contra o proprietário. 

(CARVALHO FILHO, 2017, p. 454). 

 

Portanto, podemos entender que nos casos em que a desapropriação ocorrer de 

maneira extrajudicial, através de acordo entre partes, concluímos sobre uma natureza jurídica 

meramente pautada em procedimento administrativo. Porém, havendo lide, além do 

procedimento administrativo, insere-se também a questão do procedimento judicial como 

natureza jurídica. 

Vale também ressaltar a posição de Hely Lopes Meirelles, embora semelhante. Em 

nosso entender, o clássico doutrinador inclui a parte executória dentro do procedimento 

administrativo, diferentemente da ideia já explicada de Carvalho Filho. Dessa maneira, 

 

A desapropriação é um procedimento administrativo que se realiza em duas fases: a 

primeira de natureza declaratória, consubstanciada na indicação da necessidade ou 

utilidade pública ou do interesse social; a segunda, de caráter executório, 

compreendendo a estimativa da justa indenização e a transferência do bem 

expropriado para o domínio do expropriante. É um procedimento administrativo (e 

não um ato), porque se efetiva através de uma sucessão ordenada de atos 
intermediários (declaração de utilidade, avaliação indenização), visando à obtenção 

de um ato final, que é a adjudicação do bem ao Poder Público ou ao seu delegado 

beneficiário da expropriação (MEIRELLES, 2007, p. 602). 

 

Passaremos, agora, à análise dos respectivos fundamentos e pressupostos. 

 

2.2 Fundamentos e Pressupostos 

 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2017) para que possa ocorrer uma 

desapropriação, a administração pública deve se ater a alguns pressupostos, alguns 

fundamentos, que devem, necessariamente, estar presentes para que ela seja feita conforme os 

requisitos legais, tendo como base a Utilidade Pública. 

A Utilidade Pública é o gênero que contém as espécies Necessidade Pública e 

Interesse Social. Apesar de serem conceitos que são interligados e que a Constituição Federal 

traz como pressupostos para que ocorra a desapropriação, não se confundem entre si. A 

Utilidade Pública estará sempre relacionada com a conveniência da administração, ou seja, a 

desapropriação de um bem particular transferido para o domínio público ocorrerá quando a 

administração julgar conveniente de acordo com seus interesses, não há, aqui, um caráter de 

imprescindibilidade, ocorrerá uma situação vantajosa que atende ao interesse coletivo e, por 

isso, haverá a transferência de domínio. 
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Por outro lado, a Necessidade Pública está estritamente ligada a um caráter de 

urgência, tendo como solução necessária a transferência do bem particular para a administração. 

Sempre que houver Necessidade Pública haverá Utilidade, mas a recíproca não é verdadeira. 

Pode-se tomar como exemplo disso a construção de uma escola pública que, apesar de útil ao 

interesse da coletividade, não é dotada de um caráter emergencial. E, por último, ressalta-se o 

Interesse Social que, segundo Carvalho Filho (2017, p. 810) “consiste naquelas hipóteses em 

que mais se realça a função social da propriedade”. Para o referido autor, trata-se dos casos em 

que a administração pública visa diminuir, ou neutralizar desigualdades. O exemplo que mais 

transparece o uso do Interesse Social seria a reforma agrária e os assentamentos de colonos, 

casos em que a desapropriação não ocorre em favor da administração, mas sim em favor da 

coletividade. 

Os pressupostos supracitados encontram respaldo no texto normativo 

constitucional. A CF/88 estabelece esses fundamentos nos arts. 5°, XXIV, 182. §4, III, e 184 e 

parágrafos. Ainda há, no âmbito infraconstitucional, decretos e leis esparsas que disciplinam a 

matéria. 

Os conceitos de Utilidade Pública e Interesse Social são indeterminados, ou seja, 

não se sabe diferenciá-los com precisão. Sendo assim, Carvalho Filho (2017, p. 810) diz que: 

  

Em virtude desse fato, as hipóteses de utilidade pública e as de interesse social serão 

ex vi legis, vale dizer, serão aquelas que lei respectiva consideram como ostentando 

um ou outro dos pressupostos constitucionais. 
  

Estando presentes os pressupostos e fundamentos estabelecidos pela Constituição e 

pelas leis infraconstitucionais, a administração pública está autorizada a realizar a 

desapropriação observando sempre o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Particular. Mas, para que isso possa ocorrer é necessário que haja uma indenização prévia justa 

e em dinheiro. 

 

2.3 Objeto 

 

2.3.1 Regra Geral 

 

O objeto da desapropriação será qualquer bem eivado de valor econômico. Vale 

salientar que esse bem poderá ser móvel ou imóvel e corpóreo ou incorpóreo. Isso consta 

expressamente no art. 2º do Decreto-lei nº 3.365/41, segundo o qual: “mediante declaração de 
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utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, 

Municípios, Distrito Federal e Territórios” (BRASIL, 1941, grifo nosso). 

No entanto, Carvalho Filho (2017) explica que há situações excepcionais em que a 

desapropriação será impossível. Tal impossibilidade se dará: (i) por fator jurídico, que é 

imposto por uma vedação legal; ou (ii) por fator material, que se justifica na natureza do bem. 

A título de ilustrativo, pode-se exemplificar a impossibilidade jurídica na hipótese da 

propriedade produtiva, que não se sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária. A 

impossibilidade material, por seu turno, pode ser exemplificada na moeda corrente, que não se 

sujeita a desapropriação, pois a indenização a ser paga posteriormente ao particular também 

deverá ser em moeda corrente.  

No que diz respeito às características do instituto, Di Pietro (2016) nos elenca o 

sujeito ativo como sendo o Poder Público ou seus delegatários e o sujeito passivo, que é o 

proprietário do bem. Por trazer a menção de um procedimento, a autora nos indica um aspecto 

formal, além dos pressupostos específicos, a saber, necessidade pública, utilidade pública ou 

interesse social, além da reposição do patrimônio expropriado por meio de justa indenização, e 

por fim a perda de um bem como o objeto. 

Para Carvalho Filho (2017), no entanto, um traço se marcante é o fato de representar 

uma intervenção supressiva sobre a propriedade privada, mas nem sempre haver indenização 

(como veremos posteriormente). Vale destacar que decorre de um ato discricionário, pois a 

Administração Pública tem o juízo de valoração quanto à conveniência e oportunidade para 

expropriação do bem. Nesse sentido, necessita de um procedimento formal que se divide em 

duas fases bem nítidas, a primeira denominada declaratória (expropriação), e a segunda 

denominada executória (lavratura de escritura ou judicial). Desse modo, não se trata de um ato 

autoexecutável, pois não havendo acordo não pode a Administração adentrar no bem manu 

militari.  

 

2.3.2 Bens Públicos 

 

Além disso, é importante tratar também da desapropriação de bens públicos. Os 

bens públicos podem ser objeto de expropriação, desde que observados dois requisitos legais, 

quais sejam, a chamada direção vertical e expressa autorização do respectivo Poder Legislativo. 

A direção vertical consiste no fato de que a desapropriação deve se perfectibilizar 

em direção vertical das entidades federativas, isto é: a União pode desapropriar bens dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e os Estados podem desapropriar os bens dos 
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Municípios. Com base nisso, Carvalho Filho (2017) inteligentemente realiza três conclusões. 

Primeiramente, o autor constata que os bens da União são insuscetíveis de desapropriação. Em 

segundo lugar, notou-se que os Municípios não podem executar desapropriação de bens 

públicos, por não haver um ente federativo subordinado a ele. Por fim, pode-se também aferir 

que um Estado não poderá expropriar bens de outro Estado, nem um Município poderá 

desapropriar bens de outro Município, mesmo que tais bens se localizem em seu território. 

Importante registrar que este requisito se fundamenta na preponderância de interesses entre as 

pessoas da federação. Não há que se falar, conforme a teoria federalista, numa hierarquia entre 

os entes federativos per si, mas tão somente de seus interesses. 

Por conseguinte, a autorização do respectivo Poder Legislativo visa conferir 

legitimidade ao ato expropriatório, por submetê-lo ao lastro da vontade popular. Há de se 

ressaltar que essa autorização se dará por intermédio de lei específica.  

Parcela da doutrina postula que outro requisito para a desapropriação do bem 

público seria a não utilização do bem para o uso ou serviço público. Contudo, Carvalho Filho 

(2017) discorda desse entendimento. Para o autor (2017), a ausência de previsão legal desse 

requisito e a presença de um interesse público na própria desapropriação afastam a exigibilidade 

de tal pressuposto. 

 

2.3.3 Bens de Entidades da Administração Indireta  

 

A possibilidade de desapropriação de bens de entidades da administração indireta 

(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) gera polêmica na 

doutrina administrativista. 

Se realizada por ente federativo maior, a expropriação será executada sem nenhum 

impedimento. Por exemplo: a União poderá desapropriar bem pertencente a autarquia do Estado 

de Minas Gerais. Sobre isso, não há qualquer problematização. 

Os problemas se apresentam, entretanto, quando se trata de expropriação realizada 

por ente federativo menor em face de bem pertencente a um ente federativo maior. A título 

ilustrativo: a hipótese em que uma fundação do Município de Salvador desapropria um bem 

pertencente ao Estado da Bahia. Há notória discussão doutrinária sobre a validade jurídica desse 

ato, ensejando três posicionamentos. A primeira corrente defende a validade de tal 

desapropriação. Por sua vez, o segundo entendimento postula que a expropriação somente terá 

validade quando incidir sobre bens que não atuem na finalidade institucional da entidade. 

Carvalho Filho (2017) propugna um terceiro posicionamento, segundo o qual a desapropriação 
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de bens públicos por entidade menor nunca será possível. Esta última perspectiva encontra 

fundamento na jurisprudência do STF (apud, Carvalho Filho, 2017) e do STJ (apud, Carvalho 

Filho, 2017) e no §3º do art. 2º do Decreto-lei nº 3.365/41. 

 

2.3.4 Margem dos Rios Navegáveis 

 

Sobre a desapropriação de rios navegáveis, vale breve menção à Súmula 479, do 

Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1969), que contradiz a doutrina de Hely Lopes Meirelles 

(2006): “as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação 

e, por isso mesmo, excluídas de indenização”. 

 

2.4 Indenização 

 

2.4.1 Regra Geral 

 

O artigo 5º, XXIV, da CF, assim dispõe: “a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição” (BRASIL, 

1998). Decorrente deste dispositivo, a doutrina clássica faz menção aos três princípios 

norteadores da indenização, quais sejam, o da Precedência, Justiça e Pecuniariedade. 

No melhor entendimento acerca da aplicação do justo pagamento, leva-se em conta 

os danos emergentes e os lucros cessantes em detrimento da perda da propriedade, bem como 

os juros moratórios e compensatórios, a atualização monetária, as despesas judiciais, e os 

honorários advocatícios. 

Deste modo, faz-se importante tecer algumas considerações importantes acerca da 

indenização. Assim, (i) conforme REsp. 1.116.460-SP (apud Carvalho Filho, 2017), 

salientamos que por não objetivar ganho (lucro) a indenização não se sujeita à incidência do 

imposto de renda. Ademais, (ii) com vistas a coibir indenização indevida por parte do 

expropriado - que não deteria a propriedade, havendo divergência entre a área registrada e a 

área real do imóvel, aquela prevalecerá. O tema deve ser tratado em ação própria para que se 

discuta o provável esbulho sofrido. A área vegetal possui valor diferente ao atribuído à terra 

nua. Todavia, (iii) compete ao expropriado provar que explora esses recursos econômicos 

vegetais, sob pena de a indenização ser feita em separado. (iv) O quantum indenizatório é 

composto por duas parcelas: a) oriunda de depósito judicial (quando estiver imitido 
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provisoriamente na posse do bem o expropriante). Neste caso, paga-se por depósito, levantado 

posteriormente através de alvará judicial; b) parcela que complemente valor alvo de discussão 

judicial ulteriormente fixado por sentença, que observará o sistema de precatório judicial (vide 

art. 100 da CF). Contudo, o expropriado poderá levantar até 80% do valor já depositado por 

meio de alvará judicial. Além disso, (v) não se considera separadamente loteamento não 

registrado. Faz-se a indenização considerando o solo como um todo (pois é mais barato), salvo 

boa-fé de terceiro. 

Ressalta-se que a indenização não poderá ser feita através de mero ofício 

requisitório ou mesmo intimação, por haver grave ofensa ao artigo 100 da Carta Magna, e 

quando houver dívidas fiscais já inscritas e ajuizadas pelo Estado em face do expropriado, serão 

abatidas do quantum indenizatório. Não há, pois, ofensa ao princípio da justa indenização uma 

vez que não é lícito ao expropriado beneficiar-se de sua própria torpeza. 

 

2.4.2 Juros Moratórios 

 

Uma vez verificada a morosidade enfrentada pelo expropriado para receber o 

pagamento da indenização por parte do expropriante, os juros moratórios passam a ser devidos.  

Houve grande divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do termo inicial da 

contagem desses juros, de modo que para alguns era a partir do momento da citação para a ação 

expropriatória, prevalecendo, contudo, o entendimento que se iniciava tão somente a partir do 

trânsito em julgado da sentença. Assim, com o advento da Medida Provisória número 2.183-56 

de 24/08/2001 que introduziu o art. 15-B no Decreto-Lei número 3.365/1941, estabeleceu-se 

que: 

 

Nas ações a que se refere o art. 15-A (ação expropriatória), os juros moratórios 
destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da 

indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até 

seis por cento ao ano, a partir de 1o  de janeiro do exercício seguinte àquele em que o 

pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (BRASIL, 2001). 

 

Abordaremos, agora, a questão dos juros compensatórios. 

 

 

2.4.3 Juros Compensatórios 

 

Destina-se, no melhor sentido da expressão, a compensar o expropriado quando 
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houver imissão provisória e antecipada pelo expropriante na posse do bem. Inicialmente o STF 

entendia serem devidos a partir do momento em que o expropriante fosse imitido na posse do 

bem, visto caracterizar-se a primeira perda do expropriado a ser compensada, calculados à 12% 

ao ano. Contudo, com a entrada em vigor da Medida Provisória número 2.183-56 de 24/08/2001 

que introduziu o art. 15-A no Decreto-Lei número 3.365/1941, assim estabeleceu-se: 

 
Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo 

divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, 

expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano 

sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, 

vedado o cálculo de juros compostos. 

§ 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda 

comprovadamente sofrida pelo proprietário. 

§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de 

utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (BRASIL, 2001). 

 

2.4.4 Cumulatividade e Atualização Monetária 

 

Conforme a Súmula 12 editada pelo STJ, em se tratando de desapropriação, é 

plenamente possível que se cumulem os juros moratórios e compensatórios. 

No que diz respeito à atualização monetária, o Decreto-Lei número 3.365/1941 

dizia que apenas haveria a ocorrência de atualização monetária caso se passasse 01 após a 

avaliação do bem. Todavia tem-se o entendimento que com a entrada em vigor da Lei número 

6.899/1981 (que estabelece regras específicas para o cálculo da correção monetária) houve a 

revogação daquela, visto ser inadmissível sob os parâmetros constitucionais que regem a 

desapropriação que o expropriado tenha que esperar 01 ano, já que isso lhe acarretaria 

significativa perda, não podendo classificá-la como justa. 

 

2.4.5 Honorários Advocatícios 

 

Apenas serão devidos caso haja sentença que fixe indenização maior do que aquela 

inicialmente oferecida pelo expropriante, a serem ajustados pelo juiz de 10 a 20% sobre a 

parcela do valor final fixado que excede o valor ofertado. Segundo entendimento do STJ, deve-

se levar em consideração o valor devidamente atualizado, incluídas as parcelas relativas aos 

juros moratórios e compensatórios, também devidamente corrigidos. 

 

2.4.6 Direitos de Terceiros 
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Havendo direito real sobre o imóvel, como penhor ou hipoteca, haverá sub rogação 

automática do credor hipotecário ou pignoratício acerca do quantum indenizatório que 

corresponde ao seu crédito, de modo que haverá o vencimento antecipado da dívida. 

 

2.5 Retrocessão 

 

Para Di Pietro (2016) a retrocessão pode ser entendida como o direito que o 

expropriado tem de exigir de volta seu imóvel caso o mesmo não tenha o destino para que se 

desapropriou. Isso posto: 

 

A retrocessão cabe quando o Poder Público não dê ao imóvel a utilização para a qual 

se fez a desapropriação, estando pacífica na jurisprudência a tese de que o expropriado 

não pode fazer valer o seu direito quando o expropriante dê ao imóvel uma destinação 
pública diversa daquela mencionada no ato expropriatório; por outras palavras, desde 

que o imóvel seja utilizado para um fim público qualquer, ainda que não o 

especificado originariamente, não ocorre o direito de retrocessão. Este só é possível 

em caso de desvio de poder. (DI PIETRO, 2016, p. 230). 

 

2.5.1 Noção Jurídica 

Para Carvalho Filho (2017) existem dois suportes fáticos para a configuração da 

retrocessão: o bem não ter o destino para o qual foi desapropriado e não ser utilizado em obras 

ou serviços públicos. 

O autor ainda pondera sobre a tredestinação, que seria para Carvalho Filho (2017, 

p.1111) “[...] destinação desconforme com o plano inicialmente previsto”. Ou seja:  

 

Não basta que o bem desapropriado não tenha o destino anteriormente projetado; 

cumpre que, além disso, não tenha utilização para obras ou serviços públicos. 

Significa dizer que, ainda que a finalidade não seja rigorosamente a que fora planejada 

antes, poderá o bem expropriado ser utilizado para fins públicos – obras e serviços-, 

sucedendo, então, o que a doutrina convencionou denominar de tredestinação lícita, 

vale dizer, alteração da finalidade inicial para outra finalidade pública. (CARVALHO 

FILHO, 2017, p. 1108) 

 

A tredestinação pode ser lícita ou ilícita. É lícita quando o Estado ao dar destinação 

diversa a propriedade expropriada continua mantendo o interesse público, Carvalho Filho 

(2017) ilustra com o exemplo onde no lugar de um estabelecimento residencial popular, o poder 

público decide construir uma escola, ou seja, dá destinação diversa, mas mantém o interesse 

público. 

A tredestinação ilícita é o contrario sensu, Carvalho Filho (2017) comenta uma 
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decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, onde uma área foi desapropriada com a intenção de 

se ampliar um distrito industrial, mas o expropriante, ao invés de implementar o fim 

administrativo, deu permissão provisória a que certa empresa utilizasse a área, tendo esta 

chegado ao ápice de vendê-la a terceiro, tendo a área virando posteriormente um depósito de 

lixo. 

Com a entrada do novo Código Civil em 2002, o Decreto lei nº 3.365/41 foi 

complementado pelo art. 519 do novo diploma civil, que para Carvalho Filho (2017) havendo 

a inviabilidade ou perda de interesse público na destinação do bem expropriado (a destinação 

está contida no decreto expropriatório), o expropriante deve adotar as seguintes medidas: 

 

1º) atribuir ao bem outra destinação de interesse público (tredestinação) (inciso I); 2º) 

alienar o bem a qualquer interessado, na forma da lei, assegurando o direito de 

preferência ao expropriado (inciso II). Verifica-se, em consequência, que, embora 
subsistente, o direito de preferência não mais constitui obrigação primária do 

desapropriante, mas, sim, obrigação subsidiária, isto é, somente ocorre se o Poder 

Público não tiver outra destinação pública a conceder ao bem desapropriado. 

(CARVALHO FILHO, 2017, p. 1108). 

 

2.5.2 Natureza do Direito 

 

A doutrina brasileira não tem um consenso sobre a natureza jurídica da retrocessão, 

há atualmente três posições: para alguns o instituto teria a natureza de direito real, para outros 

de direito pessoal, por fim, há os defensores da teoria mista. 

José dos Santos Carvalho Filho filia-se a teoria que defende o instituto como 

direito pessoal, explicando da seguinte maneira:  

 

Significa que, mesmo havendo desistência da desapropriação e até mesmo alienado o 

bem a terceiro, só caberia ao ex-proprietário o direito indenizatório, mas não o de 
reaver o bem, ou, o que é a mesma coisa, não o direito à retrocessão. O argumento 

mais poderoso dessa corrente de pensamento está na própria posição do art. 519 do 

Código Civil. Situa-se o dispositivo no capítulo relativo à preempção ou preferência, 

matéria típica do direito obrigacional, que se resolve em perdas e danos, numa 

evidente demonstração de que disciplinam direitos pessoais. (CARVALHO FILHO, 

2017, p.1109) 

 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro filia-se a teoria mista, que vê o instituto como direito 

pessoal e direito real, contudo, a autora expõe a corrente que entende apenas como direito real, 

nos seguintes dizeres: 

Essa corrente, com algumas variantes na argumentação, baseia-se no preceito 

constitucional que assegura o direito de propriedade e que só autoriza a 
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desapropriação, como alienação forçada que é, quando a medida seja adotada em 

benefício do interesse coletivo; se o bem não foi utilizado para qualquer fim público 

(necessidade pública, utilidade pública e interesse social), desaparece a justificativa 

para a alienação forçada, cabendo ao ex-proprietário o direito de reaver o bem pelo 

mesmo preço pelo qual foi expropriado. A norma do art.35 do Decreto-lei nº 3.365/41 

somente é aplicável se a desapropriação atendeu aos requisitos constitucionais. (DI 

PIETRO, 2016, p.229).  
 

Para Di Pietro (2016) a teoria mista seria mais adequada por dois motivos: a 

desapropriação é tratada pela Constituição Federal no escopo do direito real, todavia a 

propriedade expropriada poderia sofrer complicações (avarias, alienação a terceiros etc.), 

restando ao proprietário resolver a demanda em perdas e danos. 

É forçoso afirmar que os tribunais tampouco têm uma posição uniforme sobre o 

tema, cabendo ao intérprete argumentar da maneira mais convincente possível no caso prático. 

 

2.5.3 Prescrição 

 

Adotando-se a posição na qual a retrocessão seria um direito pessoal, a prescrição 

da ação respectiva deve consumar-se no prazo de cinco anos, como estabelece o Decreto-lei nº 

20.910/1932. 

 

2.6 Desistência 

  

Para entendermos o fenômeno da desistência da ação de desapropriação, é 

necessária uma breve retomada dos fundamentos da desapropriação, já explicados 

anteriormente. O instituto da desapropriação tem seu alicerce no art. 5º, inciso XXIV da 

Constituição Federal, que assim reza “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social [...]” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 



22 

 

Nesse sentido, a desapropriação, por definição de Carvalho Filho (2017), tem o 

objetivo de transferir o bem desapropriado para o acervo do expropriante (Estado), somente 

sendo possível se houver os motivos de (i) utilidade pública1 e (ii) interesse social.2 

Dessa forma, não subsistindo os motivos que provocaram o processo de 

desapropriação, poderá o expropriante desistir da desapropriação, de forma unilateral, inclusive 

no curso da ação judicial (CARVALHO FILHO, 2017). 

O desaparecimento dos motivos seriam os casos em que, por exemplo, uma grande 

área fosse desapropriada para a criação de um aeroporto, mas que, ao cabo de estudos mais 

profundos sobre o projeto, verifica-se que não haveria a necessidade da construção do aeroporto 

na região. Ou seja, o motivo de utilidade pública não mais existe e, se não houve pagamentos 

de indenização, alterações significativas no bem e ressarcimento das despesas processuais do 

expropriado, poderá a Administração Pública desistir do procedimento. 

Nesse diapasão, como já adiantado, para que ocorra a desistência, é imprescindível 

que não tenha se consumado o pagamento da indenização. Da mesma forma, não será possível 

a desistência se “já tiver havido ao menos pagamento parcial” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 

478). 

Ainda, a desapropriação ocorre de forma unilateral, a qualquer momento, enquanto 

não se ultimar a incorporação do bem ao patrimônio do expropriante. Entretanto, somente se 

dará por completo a desistência, se o expropriado for indenizado por todos os prejuízos 

causados pelo processo de desapropriação, como as despesas processuais, incluindo-se, caso 

houver, os honorários periciais. 

No mesmo sentido, somente haverá a desistência se for completamente possível o 

restabelecimento do bem em suas condições originais, pois: 

(...) será impossível que o expropriante desista da ação se a ocupação do bem a ser 

desapropriado provocou alterações substancias, sendo inviável a devolução nas 

condições anteriores (CARVALHO FILHO, 2017, p. 478). 

 

 
1 Embora a Constituição da República cite expressamente necessidade, utilidade e interesse social, Carvalho Filho 

(2017) entende que por utilidade pública abrange-se, também, a necessidade pública. Como já explicado, a 

utilidade pública, de acordo com o referido autor, ocorrerá “quando a transferência do bem se afigura conveniente 

para a Administração Pública” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 454). Por outro lado, a necessidade pública é aquela 

que decorre de situações de emergência, cuja solução exija a desapropriação do bem. É certo que, inevitavelmente, 

o que for necessidade pública será de utilidade pública porquanto tudo que for necessário será fatalmente útil à 

Administração Pública 
2 Já o interesse social se dá na hipótese em que a Administração Pública estiver diante de interesses que atinjam 

as camadas mais pobres da população, sendo necessária à promoção da melhoria nas condições de vida, a  redução 

de desigualdades, bem como ao melhoramento na distribuição de renda e riquezas. 
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Ademais, para que haja a desistência da desapropriação, é imprescindível a 

revogação do ato expropriatório (lei ou decreto) e a devolução do bem expropriado, o que gera, 

assim, a invalidação do acordo ou a extinção do processo. Nesses casos, haverá a extinção do 

processo expropriatório sem resolução de mérito. A desistência também poderá ser declarada 

diretamente na ação pelo expropriante (Estado), o que, da mesma forma, ensejará a extinção do 

processo sem resolução de mérito. 

Em suma, de acordo com Diógenes Gasparini, citado por José dos Santos Carvalho 

Filho (2017, p. 479) são quatro os requisitos para a desistência da desapropriação, a saber (i) 

seja ela definida pelo expropriante antes de ultimada a desapropriação, (ii) que haja o 

ressarcimento pelo expropriante de todos os danos que causou ao expropriado, (iii) que haja o 

ressarcimento das despesas processuais e (iv) que ocorra a devolução dos bens nas condições 

originais. 

 

2.7 Direito de Extensão 

 

A desapropriação pode se dar de forma parcial ou total, podendo atingir o bem a ser 

desapropriado por inteiro ou apenas em parte. O direito de extensão surge em favor do 

expropriado, que ganha a faculdade de exigir que a desapropriação alcance todo o bem, caso a 

parte até então não alcançada perca ou diminua significativamente seu valor econômico. Esta 

possibilidade permite a indenização também desta parte. De acordo com José dos Santos 

Carvalho Filho (2017), ocorrerá a transformação da desapropriação parcial para a total, 

estendendo a indenização. 

Carvalho Filho (2017) divide em dois os fundamentos jurídicos deste direito. De 

início, ele propõe que a desapropriação parcial que desprovesse a parte restante de valor 

econômico seria uma desapropriação total dissimulada, na qual o remanescente não seria 

indenizado. Procederia, segundo ele (2017, p. 485), “uma desapropriação indireta desse 

remanescente, sem o pagamento de indenização”. O segundo fundamento é a proibição do 

abuso de direito do expropriante, que aconteceria caso ao expropriado restasse parte da 

propriedade sem valor econômico. 

O direito de extensão tinha previsão expressa no artigo 12 do antigo Decreto Federal 

nº 4.956 de 1903. Pode ser sustentado que não há fundamento jurídico para tal direito 

atualmente, pois o DL 3.365 de 1941 e a Lei 4.132 de 1962 não fazem qualquer referência a 

ele. Quem sustenta esta vertente, defende que a área restante com valor econômico diminuído 

poderia ser indenizada a título de compensação. 
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Carvalho Filho (2017), ao contrário, defende que, uma vez que o DL 3.365 de 1941 

revogou apenas as disposições em contrário, não houve revogação expressa do Decreto 4.956 

de 1903, admitindo assim que continue em vigor o artigo 12, que previa o direito de extensão. 

O mesmo autor ainda cita exemplo da Lei 4.504 de 1964 (dispõe sobre a reforma agrária) que 

contempla expressamente o direito de extensão em seu artigo 4º. Cabe a citação: 

 

Intentada a desapropriação parcial, o proprietário poderá requerer, na contestação, a 

desapropriação de todo o imóvel, quando a área remanescente ficar: I – reduzida a 

superfície inferior à da pequena propriedade rural; ou II – prejudicada 
substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor 

inferior ao da parte desapropriada (BRASIL, 1964). 

 

 

Segundo ele (2017, p. 483), “essas leis mais novas demonstram, à evidência, que o 

legislador nunca quis banir o direito de extensão do ordenamento jurídico”. 

Por fim, faz-se necessário expor quando será oportuno o uso do direito de extensão. 

É lugar comum na doutrina a admissão do exercício do direito de extensão na desapropriação 

normal, como explicado anteriormente, aquela que se procede por declaração de utilidade 

pública ou interesse social. A controvérsia se dá na desapropriação indireta, também disposta 

previamente, na qual o Estado de apropria do bem particular sem a observância dos requisitos 

de declaração e indenização prévia. Carvalho Filho (2017) entende ser possível, utilizando o 

mesmo fundamento da desapropriação normal, pois mesmo que indireta, há perda do valor da 

propriedade sem indenização. Porém, a forma de exercer o direito, nas duas oportunidades, é 

diferente. 

Na primeira situação, da desapropriação normal, o pedido de extensão é feito na via 

administrativa, caso haja acordo, ou na contestação, caso seja judicial. Quando o réu discorda 

do valor apresentado pelo expropriante, ele pode apresentar avaliação distinta e integral do bem. 

Se for reconhecido o direito pelo juiz, o bem se transfere totalmente, cabendo indenização do 

valor total. Caso não manifestado o interesse neste momento, Carvalho Filho (2017) entende 

que não ocorre renúncia do direito, cabendo ação de indenização posteriormente, exercendo 

indiretamente o direito de extensão, desde que não alcançado pela prescrição. 

Na segunda situação, da desapropriação indireta, o pedido de extensão deve ser 

feito no pedido da ação indenizatória, pedindo que se cubra não apenas a parte expropriada 

como também a desvalorizada indiretamente. 
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3 TIPOS DE DESAPROPRIAÇÃO 

 

José dos Santos Carvalho Filho (2017) desenvolve uma divisão interessante do que 

se pode entender como “tipos de desapropriação”. O jurista, nesse tocante, toma como critério 

a destinação dos bens desapropriados. A partir disso, o autor explica que se tem, por regra geral, 

que bens desapropriados integram o patrimônio das pessoas jurídicas do Poder Público que 

promoveram a desapropriação e pagaram a indenização. Essa integração, todavia, pode ser 

definitiva ou provisória. 

A (i) integração definitiva é o caso em que a utilização se dará pelo Poder Público 

(em seu próprio benefício ou em benefício do público). A (ii) integração provisória, por outro 

lado, poderá se observada quando o bem for desapropriado, pelo Poder Público, com o fito de 

possibilitar seu uso e desfrute por terceiro. Vale, aqui, pensar, exemplificativamente, na 

desapropriação para fins de reforma agrária. 

Dada essa prévia explicação, segue-se, de maneira esquemática, a divisão 

considerada, por Carvalho Filho (2017), como casos especiais, em que os bens passam pelo 

patrimônio do expropriante sendo, em seguida, repassados para terceiros. 

 

3.1 Desapropriação Indireta 

  

A desapropriação indireta é definida por Carvalho Filho (2016) como um fato 

administrativo em que a Administração Pública se apropria de bem particular, não sendo 

observados os requisitos da declaração e da indenização prévia. Seu fundamento, vale dizer, 

encontra-se no art. 353 do Decreto-lei nº 3.365/1941. Nota-se aqui uma modalidade polêmica, 

sobre a qual Di Pietro (2008) discorre: 

 

Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; 

costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de 

ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, 

deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá 

reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio 

público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei nº 3.365/41 e 

art. 21 da Lei Complementar nº 76/93) (DI PIETRO, 2008, p. 173). 

 

Ainda nesse tocante, a autora traz como exemplo hipótese em que se constrói uma 

 
3 Art. 35.  Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de 

reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada 

procedente, resolver-se-á em perdas e danos. 
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praça, uma escola ou um cemitério em área pertencente a particular, de modo que caberá, ao 

particular, pleitear que seja indenizado por perdas e danos. Ela ressalta ainda que se poderá 

considerar ocorrência de desapropriação indireta nos casos em que a Administração não se 

apossa do bem, mas impõe limitações ou servidões que impossibilitam seu uso, afinal tais 

modalidades de intervenção deveriam limitar somente em parte o direito de propriedade. 

 

3.2 Desapropriação por Zona 

 

É a que abrange áreas contíguas necessárias ao desenvolvimento da obra realizada 

pelo Poder Público e as zonas que vierem a sofrer valorização extraordinária em decorrência da 

mesma obra. Possui previsão legal no art. 4º do Decreto-Lei 3.365/19414. 

As áreas a que aqui se refere o dispositivo legal devem ser especificadas. Em 

relação às áreas que sofreram valorização extraordinária em razão de obra pública, permite-se 

a revenda para terceiros, pelo valor que passou a ter o bem após a referida obra (domínio 

provisório até o momento de revenda). Nessa toada, entende-se que a compensação pecuniária 

servirá para compensar, totalmente ou em partes, o custo da obra. Poderá inclusive se destinar 

a planos de urbanização, de reurbanização e de parcelamento ou reparcelamento do solo, 

contemplados no Plano Diretor Municipal. 

Por fim, é necessário destacar que os concessionários de serviços públicos e os 

estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público, 

segundo o art. 3º do referido Decreto-Lei, são também legitimados para propor essa 

modalidade. 

 

3.3 Desapropriação Urbanística 

 

É a desapropriação em que o Poder Público pretende criar ou alterar planos de 

urbanização para as cidades, retirando algumas propriedades de seus donos, abrangendo em 

algumas hipóteses, o alcance de bairros inteiros. Como exemplo, podemos destacar a 

desapropriação urbanística para adequação de imóveis ao plano diretor do município, cuja 

fundamentação encontra-se no art. 182, § 4º, III da CF, que assim dispõe: 

 
4 A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as 

zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a 

declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da 

obra e as que se destinam à revenda (BRASIL, 1941). 
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes  

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação 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 (BRASIL, 1988). 
 

Carvalho Filho (2017) explica que se impõe que se assegure a destinação dos bens, 

de acordo com o plano urbanístico, e que as diretrizes desse plano devem estar previstas no 

Plano Diretor. Haverá, ainda, a possibilidade de transferência a terceiros dos bens expropriados, 

desde que, para tanto, haja autorização legislativa, não bastando simples decisão da 

Administração. Por fim, menciona-se que a indenização se dará por títulos da dívida pública. 

 

3.4 Desapropriação Confiscatória 

 

A desapropriação confiscatória, está prevista no art. 243 da CF e consuma-se sem 

nenhuma indenização paga ao proprietário. Vejamos: 

 

As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas 

culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma 

da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação 

popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º (BRASIL, 1988). 

 

Assim sendo, conforme dicção constitucional, não há, nessa hipótese, espaço para 

qualquer indenização. 

 

3.5 Desapropriação para fins de Reforma Agrária 

  

A desapropriação para fins de reforma agrária é regulada pelos arts. 184 a 186 da 

CF e pela Lei nº 8.629/93 em relação aos aspectos substantivos do quadro constitucional. É 

também chamada pela doutrina de desapropriação rural e, em seus aspectos gerais, é a que tem  

por objetivo transferir para o Poder Público imóvel considerado rural. Há diversas prerrogativas 
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que podem fundamentar a desapropriação rural quando o imóvel não atende sua função social 

rural, essas preceituadas no art. 186 da CF5.  

Em regra geral ela deve se pautar na supremacia do interesse público, mas de 

maneira específica, é importante ressaltar que a desapropriação rural pode ocorrer com o 

objetivo de realizar reforma agrária ou outro fim que seja interessante para a política agrícola. 

Também é importante ressaltar os aspectos especiais da desapropriação rural. Dentre eles temos 

a competência, a indenização e até mesmo hipóteses de sua inaplicabilidade. 

A competência para a desapropriação rural por interesse social é de interesse 

exclusivo da União, e essa exclusividade se dá pelo fato de que a matéria rural abrange todo 

território nacional e não somente interesses estatais, distritais e municipais. A indenização, a 

seu turno, não segue a regra geral disposta pelo art. 5º inciso XXXIV da Constituição aplicável 

às desapropriações por utilidade pública ou por interesse social de modo geral. Nesse caso, a 

indenização deverá ser paga através de títulos da dívida agrária (art. 184, CF), emitidos pelo 

Governo Federal. Também vale a pena observar que não ocorre pagamento de juros 

compensatórios, e José dos Santos Carvalho Filho (2016) fundamenta a ausência de tais juros 

pelo fato da desapropriação rural possuir cunho sancionatório, decretado pela ausência 

constatada de função social da propriedade rural. Vejamos o disposto no art. 184 da Carta 

Magna:  

 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 

justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 

real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 

cuja utilização será definida em lei. 

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. 

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma 

agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. 

§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito 
sumário, para o processo judicial de desapropriação. 

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim 

como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no 

exercício. 

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de 

transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária (BRASIL, 

1998). 

 

 
5Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 

graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores  (BRASIL, 1988). 
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Por fim, existem dois casos em que a Constituição Federal afastou a hipótese de 

desapropriação rural. Eles estão previstos no art. 185 que dispõe que será insuscetível a 

desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural quando o 

proprietário possua apenas aquela. Também não será desapropriada para fins de reforma agrária 

a propriedade produtiva, ou seja, aquela que é explorada economicamente e racionalmente, 

conceito este definido pela Lei nº 8.629/1993. 
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4 A DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL DO CÓDIGO CIVIL 

 

Inicialmente, antes de adentrarmos na temática da desapropriação judicial, é 

necessário fazermos alguns apontamentos sobre a propriedade e sua função social como direito 

fundamental tutelado na Carta Magna. Para tanto, segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: 

 

É fundamental ressaltar que a tutela constitucional da propriedade, alinhavada no art. 

5º, inciso XXII, é imediatamente seguida pelo inciso XXIII, disciplinando que “a 

propriedade atenderá sua função social”. Essa ordem de inserção de princípios não é 

acidental, e sim intencional. Inexiste incompatibilidade entre a propriedade e a função 

social, mas uma obrigatória relação de complementariedade, como princípios de 

mesma hierarquia. Não se pode mais conceder proteção à propriedade pelo mero 
aspecto formal da titularidade em razão do registro. A visão romanística, egoística e 

individualizada sucumbiu em face da evolução da humanidade. A Lei Maior tutela a 

propriedade formalmente individual a partir do instante em que se exiba 

materialmente social, demonstrando merecimento e garantindo sua perpetuidade e 

exclusividade. A propriedade que não for legitimada pela função social será 

sancionada pelo sistema por diversas formas e intensidades. (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 313). 

 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 intitulou que a propriedade deve 

cumprir com a função social, eis que, conforme corrobora Zavascki (2002), deve ser 

compreendida como um princípio relacionado à fruição dos bens e não restringir-se a sua mera 

titularidade jurídica, de modo a estarem subordinados a uma destinação que atenda aos anseios 

sociais e não somente ao direito de propriedade por si só. 

Conforme visto, por mais que a propriedade constitua papel importante dentre os 

direitos reais, por atribuir à pessoa o poder jurídico de “usar, gozar e dispor de um bem, 

corpóreo ou incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos na lei, bem como 

de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha.” (GONÇALVES, 2006, p. 207), deverá 

necessariamente ser lida à luz do fim maior de sua existência, qual seja, atender 

primordialmente sua função social. 

Dessa forma, a propriedade está integralizada em atender o interesse metaindividual 

– que ultrapassa o ciclo individual –, exógeno e social. No tocante ao direito da propriedade, 

tem-se que não se visa apenas proteger com total exclusividade o seu titular, mas passa também 

a proteger os interesses de toda a coletividade. Assim, com base na função social, o proprietário 

do bem imóvel poderá sofrer limitações jurídicas de suas faculdades proprietárias, até então 

tidas como absolutas.  
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Nessa mesma linhagem, no que tange a função social, (MALUF, 2011, p.73) 

preconiza que “ao antigo absolutismo do direito, consubstanciado no famoso jus utendi et 

abutendi, contrapõe-se, hoje, a socialização progressiva da propriedade, orientando-se pelo 

critério da utilidade social para maior e mais ampla proteção aos interesses e às necessidades 

comuns”.  

Dito isso, cumpre ainda salientar que de acordo com o Código Civil, a aquisição da 

propriedade de um bem imóvel poderá se dar com o registro do título translativo no Cartório de 

Registro de Imóveis. Trata-se, pois, de uma forma derivada por não haver um contato direto 

entre a pessoa e a coisa, e tão somente uma intermediação entre pessoas (TARTUCE; SIMÃO, 

2012). A saber, para que se adquira a propriedade de um bem móvel, basta que haja a mera 

tradição.  

Assim, as duas formas possíveis de instituição da desapropriação são a originária e 

a derivada. Porém, conforme Carvalho Filho (2017), pela forma que se amolda, deve a 

desapropriação ser considerada forma de aquisição originária da propriedade. Tal fato deságua 

em dois efeitos principais: a) uma vez operada a transferência, será ela irreversível, mesmo que 

o indenizado não tenha sido o proprietário real do bem; b) com a desapropriação, os direitos 

reais de terceiros sobre a coisa se extinguem. 

Nessa toada, é irrefutável que o supramencionado diploma legal inovou 

acertadamente ao contemplar em seus dispositivos este novo instituto expropriatório, 

codificado no art. 1.228, parágrafos 4º e 5º, que assim dispõe: 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha [...] 

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, 

de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou 

separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e 

econômico relevante. 

§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao 

proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em 

nome dos possuidores (BRASIL, 2002). 

 

4.1 A positivação do instituto 

 

O doutrinador Flávio Tartuce (2017, p. 92) é pragmático ao afirmar que “a nossa 

atual codificação apresenta duas novidades, verdadeiras jabuticabas jurídicas, cuja criação, em 

certo sentido, pode ser atribuída à genialidade de Miguel Reale, em momento de contundente 

preocupação com os aspectos sociais.” 
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Deste modo, o aludido instituto terá em todo seu curso uma discussão pautada no 

âmbito judicial para que se dê aos possuidores a devida prestação da tutela jurisdicional e, por 

conseguinte, seja possível a aquisição da propriedade pleiteada.  

Percebe-se, portanto, que houve a nítida intenção da utilização das chamadas 

cláusulas abertas no texto legal. Acerca dessas:  

Temos que, ao passo que o Código Civil revogado foi concebido como sistema 
fechado, pois que ao jurista era destinada a tarefa de mero intérprete, sob a visão pela 

qual a fonte exclusiva do direito era a lei, e ao Magistrado era proibido inovar a norma 

legal ditada, o Código Civil vigente foi elaborado para que os lidadores do Direito 

desempenhem papel ativo na determinação do sentido das normas jurídicas, criando 

um sistema aberto (PAGANIL, 2009, P.76). 

 

Até então, as formas de perda da propriedade preconizada no ordenamento pátrio 

circundavam-se numa esfera fechada donde se podia responder a qualquer questionamento 

acerca do seu trâmite. Mas na nova modalidade trazida ficou a cargo do magistrado a 

averiguação no caso concreto dos requisitos autorizadores. Notoriamente nessa linha de 

raciocínio, o grande idealizador desta nova modalidade de aquisição da propriedade imóvel nos 

esclarece: 

 

Vale notar que, nessa hipótese, abra-se, nos domínios do Direito, uma via nova de 

desapropriação que se não deve considerar prerrogativa exclusiva dos Poderes 

Executivo ou Legislativo. Não há razão plausível para recuar ao Poder Judiciário o 

exercício do poder expropriatório em casos concretos, como o que se contém na 

espécie analisada. (REALE, 1999, p. 33).  

 

Farias e Rosenvald também colaboram para o aprimoramento do estudo desta nova 

modalidade. Vejamos a lição: 

 

A modalidade indireta da desapropriação é fruto da ocupação dos bens por 

considerável número de pessoas, sem prévio ato expropriatório, como fato anterior à 

indenização, à maneira do que se dá no direito administrativo. A desapropriação é 

judicial, pois pela primeira vez no direito brasileiro, quem determinará a privação do 

direito de propriedade não será o poder executivo ou legislativo, mas o poder 

judiciário (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 78). 

 

Importante destacar que não há na legislação comparada nenhum pressuposto que 

tenha sido tomado como ponto de partida, sendo o eminente instituto originalmente brasileiro 

por excelência. Latente neste mesmo seguimento, temos que “os dispositivos e o instituto, além 

de não encontrarem correspondentes na codificação anterior, também não estão previstos em 

qualquer outra codificação do Direito Comparado. Constitui, assim, uma criação brasileira.” 

(TARTUCE, 2017, p. 93). 
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O autor é contundente ao asseverar que: 

 
Como esclarece o próprio Miguel Reale, na Exposição de Motivos do Anteprojeto do 

Código Civil de 2002, “trata-se, como se vê, de inovação do mais alto alcance, 

inspirada no sentido social do direito de propriedade, implicando não só novo conceito 

desta, mas também novo conceito de posse, que se poderia qualificar como sendo de 

posse-trabalho, expressão pela primeira vez por mim empregada, em 1943, em parecer 

sobre projeto de decreto-lei legislativo às terras devolutas do Estado de São Paulo, 

quando membro do seu Conselho Consultivo (2017, p. 93 apud REALE, 2005, p. 

147). 

 

No que diz respeito à constitucionalidade do instituto, surgiram algumas teses que 

pregavam a sua incompatibilidade com a Lei Maior. Farias e Rosenvald (2017) explicam que 

os defensores da inconstitucionalidade argumentam que o direito de propriedade pode apenas 

limitar-se nas hipóteses expressas preconizadas na Carta Magna - aquelas que já abordamos 

anteriormente. Por isso mesmo os autores tecem algumas considerações. Vejamos: 

 

O próprio art. 5º, XXIV, da Constituição reserva ao legislador um espaço para 

construir o que entende como “interesse social”, mesmo que o beneficiado pelo ato 

não seja o poder público ou os serviços estatais. Aliás, José Afonso da Silva explica 

que a desapropriação não se prende apenas ao interesse da administração, mas em 

favor das necessidades da ordem social (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.78). 

 

O pensamento do autor reflete acertadamente o Enunciado nº 82 do Conselho de 

Justiça Federal que diz: “É constitucional a modalidade aquisitiva de propriedade imóvel 

prevista nos §§ 4º e 5º do art. 1228 do novo Código Civil”. 

 

4.2 Imóvel reivindicado 

 

Muito embora o parágrafo 4º fazer menção de que a desapropriação será viável em 

sede de defesa nas ações reivindicatórias, aprovou-se o Enunciado nº 310 do Conselho de 

Justiça Federal no sentido de que “interpreta-se extensivamente a expressão "imóvel 

reivindicado" (art. 1.228, § 4º), abrangendo pretensões tanto no juízo petitório quanto no 

possessório.”  

Isto demonstra ser totalmente cabível a desapropriação judicial nas ações de 

reintegração de posse ajuizadas por proprietário contra os possuidores, com o fito de coibir 

fraudes por parte dos proprietários que prefeririam essa tutela jurídica para não correrem o risco 

do  pedido contraposto, esvaziando o objetivo social trazido pela lei. Aliás, conforme Enunciado 

nº 236 do Conselho de Justiça Federal, “considera-se possuidor, para todos os efeitos legais, 

também a coletividade desprovida de personalidade jurídica.” Vale dizer então que 
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independente de quantas pessoas figurarem no litisconsórcio passivo necessário da demanda, 

por possuidor deve-se considerar a coletividade como um todo. 

A contrario sensu, parte da doutrina entende que não poderá a parte contrária, uma 

vez requerida, se valer de ação autônoma para buscar a tutela deste instituto, tampouco poderá 

de ofício o magistrado suscitá-lo. Farias e Rosenvald nos explicam a natureza dúplice da 

desapropriação judicial: 

 

Cuida-se de alegação em sede de defesa, no qual os possuidores efetuam pedido 

contraposto, deduzindo pretensão em sede contestação, o que provocará o 

alargamento do processo, pois a sentença será formalmente una, porém materialmente 

dúplice. A decisão produzirá coisa julgada em favor da coletividade que deduzir a 

pretensão expropriatória (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 87) 

 

Mas pensadores como os próprios Cristiano de Farias e Nelson Rosenvald 

entendem pela possibilidade do cabimento de ação autônoma, sob o seguinte argumento: 

 

Admitimos, ainda, o ajuizamento de ação de desapropriação judicial indireta ou 
aquisição compulsória onerosa pelos possuidores, pois a pretensão de acesso à 

propriedade, como direito fundamental, não poderá ser ditada exclusivamente pelo 

proprietário inerte, apenas quando delibere por demandar na via petitória ou 

possessória. Muitas vezes, essa iniciativa poderá ou sequer se concretizar o que 

culminaria em incentivo à prática do abuso do direito de propriedade. Ou seja, a 

pretensão à titularidade pode ser exercida em via de defesa ou pelo direito subjetivo 

público de ação em face do Estado-Juiz (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 87). 

 

Tartuce, do mesmo modo, leciona que: 

 

[...] Isso visa a premiar a conduta dos proprietários que promoveram a demanda 

petitória, demonstrando eventual interesse pelos imóveis. Se os proprietários não 

tomam essa medida, os possuidores é que terão a possibilidade de iniciativa para 

promoverem as competentes ações de usucapião, hipótese em que não haverá direito 

de indenização em favor dos proprietários (TARTUCE, 2017, p. 101). 

 

Consubstanciando os pensamentos explanados, o Enunciado nº 496 do Conselho de 

Justiça Federal aprovado na V Jornada de Direito Civil é latente ao afirmar que “o conteúdo do 

art. 1.228, §§ 4º e 5º, pode ser objeto de ação autônoma, não se restringindo à defesa em 

pretensões reivindicatórias.” 

 

4.2.1 Imóvel Reivindicado pelo Poder Público 

 

Inicialmente entendia-se que nas ações reivindicatórias promovidas pelo Poder 

Público não era possível alegar a desapropriação judicial em sede de defesa, de modo que o 
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Enunciado nº 83 do Conselho de Justiça Federal dizia que “nas ações reivindicatórias propostas 

pelo Poder Público, não são aplicáveis as disposições constantes dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do 

novo Código Civil.” A justificava se dava no temor hermenêutico de que bens públicos 

começassem a dar ensejo na usucapião de maneira transversa. 

Contudo, houve a edição do Enunciado nº 304 do Conselho de Justiça Federal, que 

passou a ter uma releitura desta situação dispondo que “são aplicáveis as disposições dos §§ 4º 

e 5º do art. 1.228 do Código Civil às ações reivindicatórias relativas a bens públicos dominicais, 

mantido, parcialmente, o Enunciado 83 da I Jornada de Direito Civil, no que concerne às demais 

classificações dos bens públicos.” Farias e Rosenvald são bem didáticos ao explicar o novo 

entendimento trazido, dizendo que “não é crível supor que nos dias atuais prevaleça o axioma 

da “superioridade do interesse público sobre o privado”, quando bens públicos são privados de 

legitimidade e merecimento por não serem direcionados a sua missão constitucional de prover 

o bem comum" (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 88). 

 

4.3 Posse ininterrupta e de boa-fé por cinco anos 

 

Como visto, no momento da propositura da ação (seja ela petitória, possessória ou 

mesmo autônoma) a posse que dará ensejo à desapropriação judicial deverá ser ininterrupta, de 

boa-fé e por mais de cinco anos. Pois bem, o requisito da boa-fé trazido pelo § 4º do art. 1.228 

do Código Civil, quando de sua elaboração, era lido à luz do art. 1.2016. Contudo, raras são as 

vezes em que um considerável número de pessoas ocuparia extensa área sem desconhecer a 

origem ilícita da posse, de modo que a desapropriação judicial não atingiria seu propósito.  

Nesse sentido, houve a aprovação do  Enunciado nº 309 do Conselho de Justiça 

Federal, que passou a entender que “o conceito de posse de boa-fé de que trata o art. 1.201 do 

Código Civil não se aplica ao instituto previsto no § 4º do art. 1.228.” Farias e Rosenvald nos 

explicam o porquê: 

 

[...] Realmente a expressão posse de boa-fé deve ser considerada como justa. Na exata 

definição do artigo 1.200 do Código Civil, justa é a posse que não for violenta, 

clandestina ou precária. Quer dizer, posse justa é aquela em que o possuidor ingressou 

em um imóvel abandonado pelo proprietário sem então recorrer à força, 
clandestinidade ou apropriação indébita. Os candidatos à desapropriação judicial 

indireta são aqueles que ocupam terrenos negligenciados por titulares inadimplentes 

da função social da propriedade. O fato de os ocupantes terem conhecimento de que 

 
6 Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou 

quando a lei expressamente não admite esta presunção (BRASIL, 2002). 
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ingressaram em algo que não lhes pertence não será obstáculo à aquisição da 

propriedade, à medida que os demais requisitos legais desse modelo jurídico se 

evidenciarem (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 90).  

 

Assim sendo, no entender de referidos autores, referido conceito deve ser revisitado 

para os fins específicos da desapropriação judicial. 

 

4.4 Considerável número de pessoas 

 

Primeiramente vale destacar que estamos diante de uma norma social cujo objetivo 

principal é atender aos anseios dos posseiros que dão função social a imóveis até então sem 

destinação. É mister, portanto, que a própria lei propugna para que essa coletividade adquira a 

propriedade de um imóvel reivindicado. Nessa toada, com a constitucionalização do direito 

civil, conceitos abertos iguais a esse devem ser mensurados pelo magistrado no caso concreto 

para saber se a quantidade de ocupantes naquele terreno fora suficiente para, além de conceder 

função social, realizarem serviços e obras de interesse social e econômico relevante.  

 

4.5 Justa Indenização 

 

Conforme podemos depreender da leitura do § 5º do art. 1.228, o juiz deverá fixar 

justa indenização ao proprietário. Este dispositivo está de pleno acordo com o que preconiza o 

art. 5º, XXVI, da Constituição - como já vimos no início do trabalho7. No que tange ao quantum 

indenizatório, temos o Enunciado nº 240 do Conselho de Justiça Federal que nos diz: “A justa 

indenização a que alude o § 5º do art. 1.228 não tem como critério valorativo, necessariamente, 

a avaliação técnica lastreada no mercado imobiliário, sendo indevidos os juros 

compensatórios.” Acerca do conceito de justa indenização, temos: 

 

Justa indenização é um conceito jurídico indeterminado que representará uma 
ponderação entre o direito do proprietário a ser indenizado e o interesse da 

coletividade de possuidores em propiciar caminhos para o direito amplo à habitação. 

Essa colisão entre as situações jurídicas individual e metaindividual terá como 

parâmetro objetivo não apenas o grau de negligência do titular, como ainda o 

significado da atuação dos possuidores em termos de funcionalização do bem jurídico. 

Assim, em respeito à diretriz da operabilidade, será excluída da indenização a 

valorização proveniente de edificações realizadas pelos possuidores e suprimidos do 

valor venal do imóvel os gastos que o poder público incorporou para melhorias na 

região. De fato, seria enriquecimento sem causa o recebimento de valor de mercado 

por parte de quem praticou especulação imobiliária sem imprimir destinação 

econômica ao bem, apenas jogando com o fator tempo (FARIAS; ROSENVALD, 
2017, p.85) 

 
7 Salvo nas hipóteses de desapropriação-sanção, previstas nos arts. 182 e 184 da CF. 
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No nosso entender, o magistrado deve no momento da fixação levar em conta todas 

as benfeitorias realizadas de modo ainda a afastar o critério de valor de mercado, sob pena de 

enriquecimento ilícito do proprietário que iria se aproveitar do trabalho que os possuidores 

empenharam em seu terreno que antes quiçá atendia sua própria função social. 

 Combinando com o entendimento esposado, temos: “Ora, não é difícil perceber 

que fere o padrão de justiça o pagamento de uma compensação pela privação da fruição de um 

bem que paradoxalmente não era objeto de qualquer fruição por parte de seu titular ao tempo 

que suprimido de sua titularidade” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.85). 

 

4.6 A responsabilização acerca do pagamento expropriatório 

 

Conforme percebemos, um dos requisitos para a desapropriação judicial é a justa 

indenização. Todavia, há uma omissão legislativa no tocante a quem competirá o pagamento.  

Nesse diapasão, Farias e Rosenvald nos esclarecem que existem duas opções para 

tentar suprimir essa lacuna, sendo uma delas: 

 

A primeira situação seria aquela em que uma coletividade de pessoas com condições 

econômicas precárias ocupam a gleba abandonada pelo proprietário, deferindo 

moradia e cumprindo a função social da posse. Se esses possuidores forem 

responsabilizados pelo pagamento, a lei estaria criando uma espécie de usucapião 

coletiva onerosa, na qual haveria sérias dúvidas sobre a capacidade financeira e o 

desejo dos possuidores em arcar com os pesados custos do pagamento ao 

proprietário.... Outrossim, encontrando-se a coletividade carente em condição de 
atender os diversos requisitos exigidos pelo art. 1.228 do Código Civil, se lhes fosse 

exigido o pagamento do preço ao proprietário, nada os impedirá de alegar a usucapião 

coletiva urbana em defesa (art. 10 da EC) ou, mesmo, ajuizar várias ações individuais 

de usucapião constitucional urbano ou rural fracionárias, se o imóvel estiver 

perfeitamente identificado, com a vantagem da dispensa da prova de boa-fé e, no caso 

de imóveis urbanos, da prova da realização de obras e serviços relevantes, sendo 

suficiente a moradia ininterrupta da entidade familiar pelo prazo de cinco anos 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 80). 

 

Isso posto, na tentativa de solucionar essa lacuna, o Conselho de Justiça Federal 

editou seu Enunciado nº 84 no sentido de que “a defesa fundada no direito de aquisição com 

base no interesse social (art. 1.228, §§ 4º e 5º, do novo Código Civil) deve ser arguida pelos 

réus da ação reivindicatória, eles próprios responsáveis pelo pagamento da indenização.”  

Evidencia-se, portanto, que o instituto não passaria de um mero dispositivo legal se 

não conseguisse abarcar a população de baixa renda. Por isso mesmo, com a edição 

posteriormente do Enunciado nº 308, houve um avanço significativo quanto a quem caberá o 

dever de indenizar. Aqui, pois, obtemperam Farias e Rosenvald: 
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Em arrimo à nossa tese, descortina-se o Enunciado nº 308 do Conselho de Justiça 

Federal: “A justa indenização devida ao proprietário em caso de desapropriação 

judicial (art. 1.228, § 5º) somente deverá ser suportada pela Administração Pública no 

contexto das políticas públicas de reforma urbana ou agrária, em se tratando de 

possuidores de baixa renda e desde que tenha havido intervenção daquela nos termos 

da lei processual. Não sendo os possuidores de baixa renda, aplica-se a orientação do 

Enunciado 84 da I Jornada de Direito Civil.” Pois bem, a parte final do enunciado faz 

uma ressalva, admitindo que os §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil sejam 

distendidos, a ponto de beneficiar possuidores de classe média e alta que 
eventualmente satisfaçam o conjunto de requisitos legais determinante para a 

aquisição da propriedade.” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 82) 

 

Este tem sido o entendimento mais recente da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL POR 

MILHARES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. OMISSÃO DO ESTADO EM 

FORNECER FORÇA POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO 

JUDICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO 

CONSOLIDADA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. CONVERSÃO EM 

INDENIZATÓRIA. POSTERIOR EXAME COMO DESAPROPRIAÇÃO 

JUDICIAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL SOBRE O 

PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO 
MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTO PREÇO. 

PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

CÁLCULO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA [...] 

3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à 

proprietária, o Juiz de primeiro grau converteu, de ofício, a ação reintegratória em 

indenizatória (desapropriação indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de 

promover a citação do Estado e do Município para apresentar contestação e, em 

consequência, incluí-los no polo passivo da demanda [...] 

7. Caso em que, ao tempo do julgamento do primeiro grau, a lide foi analisada à luz 

do disposto no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC/2002, que trata da desapropriação judicial, 
chamada também por alguns doutrinadores de desapropriação por posse-trabalho ou 

de desapropriação judicial indireta, cujo instituto autoriza o magistrado, sem 

intervenção prévia de outros Poderes, a declarar a perda do imóvel reivindicado pelo 

particular em favor de considerável número de pessoas que, na posse ininterrupta de 

extensa área, por mais de cinco anos, houverem realizado obras e serviços de interesse 

social e econômico relevante [...] 

11. O Município de Rio Branco, juntamente com o Estado do Acre, constituem 

sujeitos passivos legítimos da indenização prevista no art. 1.228, § 5º, do 

CC/2002, visto que os possuidores, por serem hipossuficientes, não podem arcar 

com o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel (ex vi do 

Enunciado 308 Conselho da Justiça Federal) [...] 

14. Os critérios para a apuração do valor da justa indenização serão analisados na fase 
de liquidação de sentença, não tendo sido examinados pelo juízo da primeira instância, 

de modo que não podem ser apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco por esta 

Corte Superior, sob pena de supressão de instância (STJ - REsp: 1442440 AC 

2014/0058286-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 

07/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018, grifo 

nosso).  



39 

 

Vale lembrar, no entanto, que a questão relativa ao pagamento da indenização não 

prejudica o julgamento de improcedência da demanda. Acerca desse ponto, temos que para 

Farias e Rosenvald: 

 

Em outras palavras, em atenção à função social da posse, o proprietário não poderá 

reaver o bem, mesmo que persista na condição seu titular, em razão de não ter 

recebido o pagamento fixado judicialmente. Impende ressaltar que a eficácia da 

norma do § 4º independe do atendimento ao disposto no § 5º. Trata-se de proposição 

derivada da tendência de autonomização da posse frente à propriedade, que reflete a 

constitucionalização do direito civil e a interpretação do Código Civil conforme a 

tábua axiológica da Lei Maior. Eis aqui uma viva demonstração da teoria da supressio, 

como sanção decorrente do abuso do direito da propriedade. Inequivocamente há uma 

tendência no direito contemporâneo em não admitir o êxito de pretensões decorrentes 
de faculdades continuamente negligenciadas por seus titulares. Isso lesaria o princípio 

da segurança jurídica e da estabilização das relações sócias (FARIAS; ROSENVALD, 

2017 p.86). 

 

 

Houve, pois, a edição do Enunciado nº 241 do Conselho de Justiça Federal, 

adotando o entendimento no sentido de que “o registro da sentença em ação reivindicatória, 

que opera a transferência da propriedade para o nome dos possuidores, com fundamento no 

interesse social (art. 1.228, § 5º), é condicionada ao pagamento da respectiva indenização, cujo 

prazo será fixado pelo juiz.” Contudo, com vistas a reforçar a noção do lapso temporal 

necessário para que o credor receba a justa indenização previamente arbitrada, nos diz o 

Enunciado nº 311 que “caso não seja pago o preço fixado para a desapropriação judicial, e 

ultrapassado o prazo prescricional para se exigir o crédito correspondente, estará autorizada a 

expedição de mandado para registro da propriedade em favor dos possuidores” Aqui, 

novamente, o desleixo daquele proprietário será sancionado, não de modo a ser privado de sua 

posse, mas de sua própria titularidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A proteção à propriedade está juridicamente tutelada na Carta Magna, vez que se 

trata de direito fundamental e se alinha aos preceitos básicos trazidos em seu art. 5º, caput, 

valores como a própria vida, liberdade, igualdade e segurança. No entanto, na medida em que 

a sociedade se transforma ao longo do tempo, é natural que haja também modificações na 

estrutura do próprio conceito de propriedade, por não mais admiti-lo ser estático, passando a 

ser compreendido num contexto social. 

Vimos ao longo do estudo que a Administração Pública no exercício do seu poder 

discricionário poderá em nome da utilidade pública ou interesse social promover a 

desapropriação em face de um particular em homenagem ao Princípio da Supremacia do 

Interesse Público sobre o Privado. Nessa seara, tivemos a oportunidade de fazer a diferenciação 

doutrinária entre conceitos similares como a necessidade pública e o interesse social e, nesse 

sentido, convém destacar que ambos são espécies do gênero utilidade pública, sendo que o 

primeiro está estritamente ligado ao caráter de urgência e o segundo diz respeito à própria 

conveniência, não havendo, por conseguinte, caráter de imprescindibilidade. 

Destarte, mencionamos os desdobramentos oriundos da relação entre o particular e 

a Administração, como os aspectos em que se dará a indenização, os critérios para o 

recebimento da indenização (juros moratórios, compensatórios, honorários...), bem como a 

vedação de mero ofício requisitório por ofender a Lei Maior.  

Em contraponto, elucidamos as exceções à regra da justa e prévia indenização em 

dinheiro, nas hipóteses das políticas urbanísticas para a devida ocupação do solo, em que o 

pagamento se dará mediante títulos da dívida pública num prazo de até 10 anos e, também, a 

desapropriação para fins de reforma agrária, na qual o imóvel rural que não cumpre sua função 

social será indenizado sim, mas mediante títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. 

Por fim, estudamos a hipótese da desapropriação confisco, em que não haverá sequer nenhuma 

indenização. 

Analisamos também as repercussões jurídicas dos novos dispositivos do Código 

Civil que revolucionaram ao trazerem para nosso ordenamento uma nova figura 

desapropriatória promovida ineditamente pelo Poder Judiciário. Vale ressaltar, claro, que para 

tanto, deve haver provocação desse para dizer o direito. 

 No entanto, embora nas cláusulas abertas do Código não conste, uma vez ajuizada 

ação petitória ou possessória – essa última, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial 

que interpretou extensivamente o dispositivo de lei – imaginamos que segundo o REsp. 

1.442.440, poderá se consolidar o entendimento de que é lícito ao magistrado ex officio 
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converter a ação reivindicatória/possessória em ação indenizatória, isto é, desapropriação 

indireta. Parece-nos ser uma acertada medida a ser tomada, visto que os próprios conceitos 

amplos que regulam o instituto propiciam margem suficiente para o juiz analisar 

equitativamente o caso concreto.  

Concluímos que a positivação da desapropriação judicial no ordenamento jurídico 

brasileiro representa um grande avanço por valorizar a posse-trabalho e garantir que a 

propriedade cumpra com sua precípua missão de atender aos fins sociais e não apenas tutelar o 

interesse de seus titulares. O instituto inovou não só ao legitimar o Judiciário como ente 

expropriante, mas também ao não se limitar apenas a tutelar os desfavorecidos socialmente, - 

como no caso da usucapião coletiva, por exemplo – uma vez que abrange as mais variadas 

camadas sociais, inclusive aqueles que ocupam para fins econômicos. 
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